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MOMENTUM MOZGALOM
ALAPSZABÁLY
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a pártok működéséről
és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint
állapítjuk meg az alábbi Párt Alapszabályát:
1.§ Általános rendelkezések
(1) A Párt neve: Momentum Mozgalom
(2) A Párt célja, hogy a magyar civil társadalom önszerveződését, közéletben való részvételét, politikai
tudatosságának kialakítását, és az állampolgárok demokratikus és felelős állampolgári nevelését és
oktatását előmozdítsa. A Párt célja, hogy működése során kialakítsa saját politikai véleményét,
stratégiáját és identitását, illetve megszervezze az Párt értékeivel azonosuló, az Párt céljainak
megvalósítását vállaló egyének érdekközösségének alapjait.
A Párt céljait egy, a magyar társadalmat alkotó polgárok és közösségek szabadságán és konszenzusán
alapuló, demokratikus, a jogállami keretek szerint működő, átlátható és korrupciómentes állam
megteremtésének elősegítésével kívánja folytatni. Ennek érdekében a közügyek széles spektrumán
kíván véleményalkotásával és nyilvános tevékenységével felelősséget vállalni.
A Párt hisz az értékek egymással párhuzamos érvényre jutásának társadalmi hasznosságában, illetve a
piacgazdaság és a teljesítményelvűség hatékonyságában, vallja ugyanakkor azt is, hogy ez csak az
esélyegyenlőség és a társadalmi mobilitás mindenkori biztosításával vezethet igazságos eredményre.
Az Párt támogatja az egyéni felelősségvállalást, vallja azt is, hogy a társadalom közös értékei és
érdekei közös és kölcsönös segítségvállalást kívánnak meg.
A Párt, amellett, hogy elismeri a rendszerváltást követő időszak során létrejött demokratikus
intézményeket és vívmányokat, mélységesen elítéli a politikai elit önző tevékenységét, így különösen
az emberek megosztására és társadalmi konfliktusok kiélezésére épülő politikai tevékenységet, az
önérdeket a közérdek elé helyező, a korrupciónak teret biztosító és abban aktívan résztvevő, illetve a
demokratikus alapértékekkel szembemenő hatalomgyakorlást. Ebből fakadóan az Párt céljait e
politikai elit, illetve az azt kiszolgáló személyek és szervezetek részvétele nélkül kívánja elérni, és
Tagjaitól is megkívánja, hogy függetlenek legyenek e politikai szerveződésektől.
(3) A Párt az alapcél szerinti tevékenysége körében politikai kérdésekben véleményt nyilvánít és
programokat alkot, politikai akciókat szervez, valamint jelölteket állít vagy támogat az országgyűlési
képviselők, az európai parlamenti képviselők, illetve a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán.
(4) A Párt székhelye: 1053 Budapest,V. kerület Múzeum krt. 13. I. emelet 2. ajtó, mint a Budapest
Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által Budapest V. kerület belterület 24130/0/A/15.
helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan.
(5) A Párt hatóköre országos.
(6) A Párt a Ptv. rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
(7) A Párt határozatlan időre jön létre.

2.§ A Párt Tagjai
(1) A Párt Tagja lehet minden olyan cselekvőképes természetes személy, aki az országgyűlési
képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
választható, a Párt céljával egyetért, az Alapszabály, a Küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseit magára
nézve kötelezőnek ismeri el, valamint a Tagdíj és a tagdíj-kiegészítés megfizetését vállalja.
(2) Nem lehet a Párt Tagja, illetve Pártoló Tagja, aki
a) más Magyarországon nyilvántartásba vett párt tagja,
b) Magyarországon nyilvántartásba vett olyan más politikai szervezet tagja, amellyel a Pártnak nincsen
hatályos együttműködési megállapodása,
c) olyan pártnak vagy más politikai szervezetnek tagja vagy alkalmazottja volt, amely a
rendszerváltást megelőző kommunista diktatúra vagy egyéb önkényuralmi rendszer céljait szolgálta,
így különösen a Nyilaskeresztes Párnak, a Magyar Szocialista Munkáspártnak és annak jogelőd
pártjainak.
(3) A Pártba Pártoló Tagként illetve Tagként belépni kívánó személy a belépési kérelmet az erre
rendszeresített elektronikus űrlapon az Elnökségnek címezve a Pártigazgatóhoz nyújtja be. A Pártba
Tagként csak az vehető fel, aki
a) legalább 12 hónapon át Pártolói Tagsági jogviszonnyal rendelkezik és ez idő alatt kitöltötte minden
hónapra vonatkozóan a tag.momentum.hu-n található profilján a havi utókövetési formot, aminek
ellenőrzését követően a Pártigazgató felvételre ajánlja a Pártolói Tagot az Elnökségnek, vagy
b) legalább 3 hónapon át tartó Pártolói Tagsági jogviszonnyal rendelkezik és felvételét húsz Tag
írásban támogatja, továbbá ez idő alatt kitöltötte minden hónapra vonatkozóan a tag.momentum.hu-n
található profilján a havi utókövetési formot, aminek ellenőrzését követően a Pártigazgató felvételre
ajánlja a Pártolói Tagot az Elnökségnek, vagy
c) legalább 3 hónapon át tartó Pártolói Tagsági jogviszonnyal rendelkezik, és a Pártoló Tag helyi
szervezeti elnöksége, vagy a munkacsoportjának és/vagy tagozatának vezetője – teljesítménye alapján
– ajánlja a Pártolói Tag Rendes Taggá válását, továbbá ez idő alatt kitöltötte minden hónapra
vonatkozóan a tag.momentum.hu-n található profilján a havi utókövetési formot, aminek ellenőrzését
követően a Pártigazgató felvételre ajánlja a Pártolói Tagot az Elnökségnek.
Az Elnökség a belépési kérelemről hatvan napon belül határoz. Az Elnökség döntéséről a kérelmezőt a
Pártigazgató írásban értesíti.
Ha az Elnökség a belépési kérelmet elutasítja, az értesítés közlésétől számított tizenöt napon belül
beérkező fellebbezésében a Pártba belépni kívánó személy kérheti, hogy a Tagfelvétel tárgyában a
Küldöttgyűlés hozzon döntést. A fellebbezést az Elnökhöz írásban kell benyújtani. A fellebbezésről a
Küldöttgyűlés a soron következő ülésén dönt.
A Tagsági jogviszony az Elnökségnek, illetve a Küldöttgyűlésnek a belépési kérelmet elfogadó
döntésével jön létre.
Ha az Elnökség a belépési kérelmet elutasítja és azzal szemben a Pártba belépni kívánó személy nem
terjeszt elő fellebbezést, vagy ha a Küldöttgyűlés a fellebbezést elutasítja, újabb belépési kérelem a
fellebbezési határidő lejártát, illetve a Küldöttgyűlés döntésének meghozatalát követő hat hónap
elteltével terjeszthető elő.
(4) A Párt Tagja jogosult
a) részt venni a Küldöttek megválasztásában,
b) a Pártban tisztséget viselni,
c) részt venni a Párt rendezvényein,
d) részt venni a Párt tevékenységében,
e) részt venni a Párt által szervezett politikai akciókban,
f) kérésére a Párt szerveitől megfelelő tájékoztatást kapni.
(5) A Párt szervei a Tag részére kötelesek a Pártra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a
Pártra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az

iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez
kötheti.
A Párt szerve megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Párt üzleti titkát
sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, felhívás ellenére nem tesz
titoktartási nyilatkozatot, vagy ha a felvilágosítás vagy az iratokba való betekintés a Párt céljainak
elérését veszélyezteti. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, öt
napon belül az Etikai és Felügyelőbizottságtól kérheti a Párt kötelezését a felvilágosítás megadására
vagy az iratokba való betekintés biztosítására. Az Etikai és Felügyelőbizottság öt napon belül, indokolt
határozattal kötelezi a Párt szervét a felvilágosítás megadására vagy az iratokba való betekintés
biztosítására, vagy a kérelmet elutasítja.
(6) A Párt szervei által hozott jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütköző határozat hatályon kívül
helyezését a Párt bármely Tagja kérheti a bíróságtól.
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha
tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.
A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet
keresetet indítani a Párt ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról
tudomást szerezhetett volna, azzal, hogy a határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő
határidő elteltével per nem indítható.
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó
hatálya nincs, azonban a bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását
felfüggesztheti.
(7) A Párt Tagja köteles
a) elősegíteni a Párt céljainak elérését,
b) tartózkodni a Párt céljainak megvalósítását veszélyeztető magatartás tanúsításától,
c) megtartani az Alapszabály rendelkezéseit, a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatait,
d) a Tagnyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változásokat haladéktalanul a
Pártigazgatónak bejelenteni,
e) rendszeresen ellenőrizni a Tagnyilvántartásban megjelölt elektronikus levélcímére, valamint a Párt
belső informatikai rendszerén érkező küldeményeket,
f) a Tagdíjat megfizetni,
g) a Párt üzleti titkait, know-how-ját, valamint a tagsági jogviszonyával összefüggésben tudomására
jutott valamennyi olyan információt megőrizni, amelynek nyilvánosságra kerülése a Párt céljainak
elérését veszélyeztetheti.
h) az Elnökségnek jelezni, amennyiben ellene büntetőeljárás indul, vagy ellene indult büntetőügyben
ítélet születik,
i) a Párt jelöltjeként vagy a Párt támogatásával elnyert állami, önkormányzati, vagy a köztulajdon
használatával, illetve a közpénz felhasználásával összefüggő tisztségre tekintettel kapott tiszteletdíj
vagy más hasonló pénzbeli juttatás nettó összegének tíz százalékát tagdíj-kiegészítésként a Pártnak
megfizetni.
(8) A tagsági jogviszony megszűnik a Tag
a) kilépésével,
b) kizárásával,
c) halálával,
d) a tagsági jogviszonynak a Párt általi felmondásával;
e) az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán való választhatóságának elvesztésével.
(9) A kilépést a Tag írásban közli a Párt elnökével. A Tagsági jogviszony a kilépésről szóló
nyilatkozat közlésével szűnik meg. A Tag Párt Elnökével írásban közölt nyilatkozatával kérheti, hogy
tagsági jogviszonya Pártolói Tagra módosuljon. A tagsági jogviszony módosulása a nyilatkozat Elnök
részére történő megküldésével hatályosul.

(10) Az Etikai és Felügyelőbizottság az Elnökség vagy a Tagok 5%-ának indokolt indítványa alapján
kizárhatja azt a Tagot,
a) akinek bíróság bűncselekmény elkövetése miatt a büntetőjogi felelősségét jogerősen megállapította,
c) aki az Alapszabály rendelkezéseit szándékosan megszegte,
d) aki legalább hathavi Tagdíjjal megegyező összegű Tagdíj-hátralékot halmozott fel, és azt a
Pártigazgató írásbeli, az ismételt mulasztás esetére a jogkövetkezményre kifejezetten utaló felszólítása
ellenére, az abban megjelölt, harminc napnál nem rövidebb határidőn belül nem fizette meg.
(10a) A kizárási indítványban fel kell tüntetni: a) a kizárni kért tag nevét b) a kizárást indítványozó
tagok nevét, Elnökségi kezdeményezés esetén az erre történő utalást, c) annak a jogalapnak a
megjelölését, amelynek alapján a kizárást kérik, d) az Etikai és Felügyelőbizottság döntésére irányuló
határozott kérelmet, e) a kizárási eljárás lefolytatását - különösen a jogsértést és a kérelmet megalapozó tényeket, f) a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat és
bizonyítási indítványokat.
(10b) Amennyiben a kizárási indítvány nem felel meg a (10a) bekezdésben írt követelményeknek, az
Etikai és Felügyelőbizottság a kizárási indítványt az indítvány kézhezvételét követő hét napon belül
visszautasítja.
(11) A kizárásról az Etikai és Felügyelőbizottság az indítvány kézhezvételét követő hatvan napon belül
határoz. Erre irányuló indítvány esetén az Etikai és Felügyelőbizottság a kizárási eljárás idejére a Tag
tagsági jogait felfüggesztheti. A kizárásról hozott döntés előtt lehetőséget kell adni az érintett Tagnak,
hogy védekezését az Etikai és Felügyelőbizottság zárt tárgyalásán szóban is előadja. A tárgyalásra
szóló idézéshez csatolni kell a kizárásra vonatkozó indítványt, amely tartalmazza a kizárást
megalapozó tényeket, körülményeket, idézés kibocsátásáig az Etikai és Felügyelőbizottság részére
megküldött, a kizárást megalapozó bizonyítékokat. Az idézést és az indítványt az érintett Taggal a
tárgyalás előtt legalább nyolc nappal írásban közölni kell. A tárgyalásra meg kell idézni a kizárást
kezdeményező képviselőjét, valamint az érintett Tag által maga mellé választhat egy másik Tagot, aki
a Tagot a tárgyaláson segíti. Az eljárás során a felek a jóhiszeműség követelményének megtartása
mellett bármikor előterjeszthetnek bizonyítékot. A rosszhiszeműen előterjesztett bizonyítékokat az
Etikai és Felügyelőbizottság nem veszi figyelembe
(11a) Amennyiben az Elnökség vagy az indítványozók képviselője az indítványát visszavonja, az
Etikai és Felügyelőbizottság az eljárást megszünteti.
(11b) Amennyiben az Etikai és Felügyelőbizottság az ügy érdemében dönt, a kizárás alá vont személyt
vagy felmenti vagy pedig kizárja.
(12) Az Etikai és Felügyelőbizottság döntését – amely kizárás esetén tartalmazza a kizárást
megalapozó tényeket, körülményeket, az azokat alátámasztó bizonyítékokat, valamint a jogorvoslati
lehetőségekről való tájékoztatást – a Taggal írásban kell közölni. A Tag kizárása ellen az Párton belül
nincs helye fellebbezésnek.
(13) Amennyiben a Taggal szemben a 2. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok
valamelyike áll be, és azt a Tag az Párt erről való tudomásszerzését követő harminc napon belül nem
szünteti meg, az Párt a tagsági jogviszonyt írásban felmondhatja. A felmondásról a Küldöttgyűlés a
(11) bekezdés megfelelő alkalmazásával dönt, amely határozat tartalmára és közlésére a (12) bekezdés
szabályait megfelelően alkalmazni kell.
(14) A Tagsági jogviszony (8) bekezdés e) alpontja szerinti okból történő megszűnését az Elnökség
állapítja meg.
(15) A Párt Pártoló Tagja lehet a Párt tevékenységét támogatni kívánó azon cselekvőképes természetes
személy, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán választható, valamint a Pártoló Tagsági belépési kérelemben magára nézve
kötelezőnek ismeri el a Párt Alapszabályát, céljait és a Párt szervének határozatait.

A Pártoló Tagsági jogviszony keletkezésére megfelelően alkalmazni kell a (3) bekezdés
rendelkezéseit. A Pártoló Tag gyakorolhatja a (4) bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározott
jogosultságokat, terhelik a (7) bekezdés a)-e), valamint és g) és h) pontjaiban meghatározott
kötelezettségek. A Pártoló Tag köteles vagyoni hozzájárulással támogatni a Párt működését (Pártolói
Hozzájárulás). A Pártolói Hozzájárulás mértéke a mindenkori Tagdíj összege. A Pártoló Tagsági
jogviszony a (8) bekezdés szerinti esetekben, valamit akkor szűnik meg, ha a Pártoló Tag a Párt
Tagjává válik. A Pártoló Tagsági jogviszony megszűnésére megfelelően alkalmazni kell a (9)-(14) és
(17) bekezdés rendelkezéseit, azzal, hogy a (10) d) pontjának alkalmazása során a Tagdíj alatt a
Pártoló Tag esetében a Pártolói Hozzájárulást kell érteni, továbbá azzal, hogy a Pártoló Tag a
kizárásáról, a felmondásról, illetve az összeférhetetlenség megállapításáról hozott döntés hatályon
kívül helyezését a (6) bekezdés szerint kérheti a bíróságtól.
(16) A Párt Tagjairól és Pártoló Tagjairól a Pártigazgató hiteles nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a Tag, illetve a Pártoló Tag nevét, lakcímét, értesítési címét, telefonszámát, email címét, annak a
településnek (fővárosi kerületnek) a megjelölését, ahol a Tag, illetve Pártoló Tag a Párttal összefüggő
tevékenységét ki kívánja fejteni, a Taggal, illetve a Pártoló Taggal összefüggő Küldöttgyűlési,
Elnökségi és Etikai és Felügyelőbizottsági határozatok számát, valamint a Tagdíjfizetésre, a tagdíjkiegészítésre, valamint az önkéntes befizetésre vonatkozó adatokat. A Párt a nyilvántartást bizalmasan
kezeli, az abban foglaltakról csak jogszabályi kötelezettség vagy bírósági határozat alapján ad át
információt harmadik személyeknek.
(17) A Küldöttgyűlés az Elnökség vagy a Tagok 10%-ának indokolt indítványa alapján kizárhatja azt a
Tagot, akinek személye, tevékenysége vagy mulasztása a Párt jogos érdekeit veszélyezteti vagy azzal
össze nem egyeztethető. A Tag kizárásához titkos szavazás keretében a határozatképesség számítása
során figyelembe vett jelenlévők legalább háromnegyedének szavazata szükséges.
A Küldöttgyűlés általi kizárásra az Etikai és Felügyelőbizottságra vonatkozó eljárási szabályokat kell
megfelelően alkalmazni (ideértve a tagsági jogok felfüggesztését is azzal, hogy erre az Etikai és
Felügyelőbizottság az ebben a bekezdésben írt kizárási indokra tekintettel is jogosult), azzal, hogy az
eljárás lebonyolításáért az Etikai és Felügyelőbizottság felel, míg a döntést a Küldöttgyűlés hozza
meg.
3. § A Küldöttgyűlés
(1) A Küldöttgyűlés a Párt legfőbb döntéshozó szerve, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) a Párt általános politikai irányának meghatározása,
c) az Elnökség és az Etikai és Felügyelőbizottság Tagjainak megválasztása és visszahívása,
d) az Elnökség beszámolójának elfogadása,
e) az országgyűlési képviselők általános választásán és az Európai Parlament magyar Tagjainak
választásán a Párt jelöltjeire vonatkozó Elnökségi javaslat elkészítésének alapelveire és az Elnökség
által a Küldöttgyűléshez való benyújtására vonatkozó szabályok elfogadása, valamint az e tárgyban az
Elnökség által benyújtott javaslat elfogadása vagy elvetése, kivéve az (1b) bekezdésben foglaltakat,
f) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására vonatkozó jelöltállítási
elvek elfogadása,
g) a Párt köztársaságielnök-jelöltjéről, miniszterelnök-jelöltjéről, főpolgármester-jelöltjéről, valamint
kormányzati szerepvállalásáról való döntés,
h) a Párt más Párttal való összeolvadásának, más Pártba való beolvadásának, más Pártnak a Pártból
történő kiválásnak, a Pártnak két vagy több Pártra történő különválásának vagy feloszlásának
kimondása,
i) a Párt szervezeti és működési szabályzatának elfogadása,
j) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a Küldöttgyűlés hatáskörébe utal,
k) a Tag 2. § (17) szerinti kizárásáról való döntés.

(1b) A Küldöttgyűlés által az (1) e) pont szerint elfogadott javaslatban beálló személyi változás esetére
– a betöltetlen jelölti helyek mielőbbi betöltése érdekében – a Küldöttgyűlés határozatban határozhatja
meg az új jelöltek megválasztására jogosult szervet.
(2) A Küldöttgyűlésen szavazati joggal vehet részt a Párt Tagjai által írásbeli szavazáson választott
nyolcvannégy Küldött, valamint tanácskozási joggal részt vesznek az Elnökség, és az Etikai és
Felügyelőbizottság Tagjai, és a Párt Igazgatói. A küldötteket területi listákból választják a tagok. A
Küldöttválasztáson az a Tag választó, illetve választható, aki a (3) bekezdés szerinti felhívás
közlésének napján a Párt Tagja és nem áll felfüggesztés hatálya alatt. Az egyes területi listákról
megszerezhető területi mandátumok számát az Etikai és Felügyelőbizottság határozza meg a (4b)
bekezdés szerint. Az Etikai és Felügyelőbizottság a területi mandátumok számát a (3) bekezdés
szerinti felhívással együtt közli.
(3)1 Az Etikai és Felügyelőbizottság a Küldöttek megbízatási idejének lejárta előtt legfeljebb hatvan
nappal, a közléstől számított nyolc napos határidővel a Tagokat írásban hívja fel Küldötti pályázat
benyújtására. Küldötti pályázatot a Párt Tagja az Etikai és Felügyelőbizottságnak írásban nyújthat be.
A pályázatok érvényességéről az Etikai és Felügyelőbizottság a benyújtásra nyitva álló határidő
lejártát követő három napon belül határozatot hoz, amelyet az Etikai és Felügyelőbizottság elnöke a
Tagok részére írásban megküld. Küldötti pályázatot a Párt azon Tagja nyújthat be, aki az adott terület
választói névjegyzékében szerepel.
(3a)
(3b)
(3c) A Tag azon a területi listán választó és választható, ahol az a Szervezeti és Működési Szabályzat
szerinti Helyi Szervezet (a továbbiakban: Helyi Szervezet) működik, amelynek tagja. Amennyiben a
Párt Tagja nem tagja Helyi Szervezetnek, úgy nem vehet részt a területi szintű választáson. A
területeken választásra jogosultakról a Pártigazgató választói névjegyzéket vezet. A választói
névjegyzék az Alapszabály 2. § (16) bekezdése alapján vezetett hiteles nyilvántartás része. A
Pártigazgató a választói névjegyzéket folyamatosan elérhetővé teszi az Etikai és Felügyelőbizottság
számára a szavazás lebonyolítása érdekében.
(3d)
(4) A Küldöttek írásbeli választását az Etikai és Felügyelőbizottság a Párt Tagjainak küldött írásbeli
értesítéssel a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő nyolc napon belülre tűzi ki. A
Tagok a Küldöttválasztás során a kitűzéstől kezdődően a saját területi listájukon az érvényes
pályázatot benyújtó jelöltekre legfeljebb a az adott területi listán megválasztható Küldöttek számával
megegyező számú szavazatot az erre szolgáló elektronikus felületen adhatnak le, amelyre legalább
nyolc napot kell biztosítani. A választás átláthatóságát és szabályszerűségét az Etikai és
Felügyelőbizottság biztosítja.
(4a) A Küldötteket területi listákon választják, amelyek alapját Magyarország NUTS2 régiói (terület)
jelentik. A tíz területi lista a következő:
a) Budapest,
b) Közép-Magyarország (Pest megye),
c) Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, és Veszprém megye),
d) Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, és Zala megye),
e) Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, és Tolna megye),
f) Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, és Nógrád megye),
g) Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye),
h) Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, és Csongrád megye),
1
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i)
j)

Kárpát-medencei Régió (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, és
Ausztria) és
Kárpát-medencén Kívüli Régió (a Kárpát-medencei Egyeztető Fórum államain kívüli
országok).

(4b) Az egyes területi listákon megválasztható Küldöttek száma (területi mandátumok száma) az adott
területen működő Helyi Szervezetek Tagjai számának aránya a Párt Tagjainak számához viszonyítva,
amit tovább arányosítanak a Küldöttgyűlés létszámához, a következő egyenlet alapján:
R=(n÷N)× 𝐾.
Az egyenletben “R” a területi mandátumok számát, “n” az adott területen működő Helyi
Szervezetekben nyilvántartott Tagok számát, “N” a Párt Tagjainak számát, “K” pedig a
Küldöttgyűlésnek a (2) bekezdésében rögzített létszámát jelöli. Amennyiben “R” törtszám, a területi
mandátumok számát a matematika kerekítési szabályainak megfelelően kell meghatározni.
Amennyiben egy terület névjegyzékében legalább egy Tag szerepel, úgy a területi mandátumok száma
legalább egy. Amennyiben egy terület névjegyzékében egy Tag sem szerepel, úgy az adott területen a
mandátum betöltetlen marad.
(4c) Amennyiben az összes terület (4b) bekezdésében meghatározott mandátumainak száma
meghaladja a Küldöttgyűlés (2) bekezdésben meghatározott létszámát, a többletmandátumok
sorrendben a legtöbb mandátummal rendelkező terület mandátumainak számából kerülnek levonásra
úgy, hogy minden mandátum levonása előtt újra vizsgálni kell, hogy mely terület mandátumainak
száma a legmagasabb. Amennyiben több terület mandátumainak száma megegyezik és ezért nem
állapítható, hogy mely terület mandátumainak számából kell levonni, az Etikai és Felügyelőbizottság
sorsolással dönt.
(4d) Amennyiben valamelyik Területen a (4b) bekezdés szerinti minimum mandátumot nem lehet
kiosztani, a Küldöttek száma a betötetlen mandátumok számával csökken.
(4e) Amennyiben a Küldött a küldötti megbízatásról lemond, helyét az adott területi listán szereplő,
legtöbb, küldötti tisztséget nem eredményező szavazatot kapott Tag szerzi meg.
(5) A Küldöttválasztás az adott területen érvényes, ha a területen a Tagok több mint fele legalább egy
szavazatot leadott. Ha a Küldöttválasztás a területen érvénytelen, az Etikai és Felügyelőbizottság az
ezt megállapító határozatában a területen megismételt választást tűz ki, amely attól függetlenül
érvényes, hogy hány Tag ad le szavazatot; erre a körülményre mind az eredeti, mind az újabb írásbeli
értesítésben a Tagok figyelmét fel kell hívni.
(6) Megválasztott Küldöttek azok, akikre a megválasztható Küldöttek száma szerinti legtöbb szavazat
érkezett. Ha a megválasztható Küldöttek száma szerinti legtöbb szavazatot kapott egyes jelöltek
személye szavazategyenlőség miatt nem állapítható meg, az érintett jelöltek közül az Etikai és
Felügyelőbizottság sorsolással határozza meg a megválasztott Küldött személyét.
(7) A Küldöttválasztás érvényességét, a megválasztott Küldöttek személyét és a megbízatás
időtartamát az Etikai és Felügyelőbizottság a szavazatok leadására nyitva álló határidő lejártát követő
három napon belül határozatban állapítja meg, amelyet az Etikai és Felügyelőbizottság elnöke a Tagok
részére írásban haladéktalanul megküld.
A Küldöttek megbízatásának időtartama a 7. § (8) bekezdésben meghatározott kivétellel két év, azzal,
hogy a Küldött megbízatása a választás eredményét megállapító Etikai és Felügyelőbizottsági
határozat meghozatalától kezdődik.
(8) A Küldött megbízatása megszűnik a megbízatási idő leteltével, a Küldött lemondásával, a Küldött
Tagsági jogviszonyának megszűnésével, illetve akkor, ha a Küldött két egymást követő
Küldöttgyűlésen nem jelenik meg.

A Küldött az Etikai és Felügyelőbizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor
lemondhat a Küldötti megbízatásáról.
A Küldötti megbízatásnak a Küldöttgyűléseken való meg nem jelenés miatti megszűnését az Etikai és
Felügyelőbizottság állapítja meg.
Ha a Küldöttek megbízatási idejének leteltéig az új Küldöttek megválasztására nem kerül sor, a
Küldöttek megbízatási ideje az új Küldöttek megválasztásáig meghosszabbodik.
(9) Az Etikai és Felügyelőbizottság, ha többé nem lehetséges a küldöttek pótlása a (4e) bekezdés
szerint, a be nem töltött küldötti helyekre időközi Küldöttválasztást tűz ki, ha az összes Küldött száma
a Küldöttgyűlés a (2) bekezdésben magahatározott számának 75 százaléka alá csökken, vagy ha az
adott területen választott küldöttek száma egy alá csökken, amelyre a Küldöttválasztás szabályait kell
megfelelően alkalmazni. Az időközi Küldöttválasztáson megválasztott Küldöttek megbízatási ideje a
többi Küldött megbízatási idejének lejártáig tart.
(9a) A küldötti mandátum a Pártban betöltött alábbi tisztségekkel és pozíciókkal összeférhetetlen:
a) Elnökségi tagok, Elnök
b) Etikai és Felügyelőbizottsági tagság
c) az Elnök, illetve az Elnökség tagja, vagy az Elnökség által közvetlenül kinevezett pozícióval
d) a c) pontban definiált tisztségek (az Elnök, az Elnökség tagja, vagy az Elnökség által közvetlenül
kinevezett pozíciók) által közvetlenül kinevezett pozícióval
e) a párt fizetett alkalmazottai
f) országgyűlési, EP-képviselői tisztséggel; kormánytagok, köztársasági elnöki pozíció
g) az f) pontban definiált tisztségekhez kapcsolódó fizetett pozícióval, akkor is, ha az adott pozíció
ellátásáért járó javadalmazást nem a Párt biztosítja.
(9b) Összeférhetetlenség esetén az összeférheteten tisztséggel rendelkező küldöttjelöltnek küldötté
választása esetén 24 órán belül döntenie kell, hogy megtartja-e az összeférhetetlen pozícióját és ez
esetben a küldötté választása érvénytelen és a sorban soron következő szavazatszámot elért küldött
jelölt lép a helyére, vagy lemond az összeférhetetlen tisztségéről és elfogadja a küldötté választását.
Amennyiben 24 órán belül nem dönt, akkor elveszti küldötti státuszát és a sorban soron következő
szavazatszámot elért küldött jelöl lép a helyére.
(9c) A küldött köteles
a) aktívan részt venni a Küldöttgyűlés munkájában, a Küldöttgyűlésen személyesen megjelenni;
b) aktív kapcsolatot fenntartani a területéhez tartozó Tagokkal;
c) a feladatait az Alapszabály és a Párt egyéb szabályzatai ismeretében ellátni.
(9d) A Küldöttgyűlés tagjai a küldötti tisztség ellátásáért díjazásban nem részesülnek. A Küldöttek
névsorát a Pártigazgató a Párt Tagjai számára folyamatosan elérhetővé teszi.
(9e) A Küldött köteles a Küldöttgyűlés által meghatározott - de legalább 50 000 forintos - kötbér
megfizetésére, amennyiben a 2. § (7) bekezdés g) pontja szerinti titoktartási kötelezettségét megszegi;
a titoktartási kötelezettség időbeli korlát nélkül, a kötbérfizetési kötelezettség a Küldötti tisztség
megszűnése után két évig áll fenn.
(10) A Küldöttgyűlést legalább évente két alkalommal, lehetőség szerint a február 1. és július 31.
közötti, illetve az augusztus 1. és január 31. közötti időszakban össze kell hívni. A Küldöttgyűlést
össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt az Etikai és Felügyelőbizottság vagy
a Tagok legalább egyötöde – a napirendi javaslat megjelölésével és egyes napirendi pontokhoz
kapcsolódó írásbeli előterjesztések megküldésével – kéri.

(11) A Küldöttgyűlést az Elnökség hívja össze. Ha a Etikai és Felügyelőbizottság vagy a Tagok
legalább egyötödének kérése ellenére az Elnökség a Küldöttgyűlést hatvan napon belüli időpontra nem
hívja össze a kérés közlésétől számított nyolc napon belül, a Küldöttgyűlés összehívására a kéréssel
érintett napirendi pontok vonatkozásában az Etikai és Felügyelőbizottság, illetve a kezdeményező
Tagok képviselője is jogosult.
(12) A Küldöttgyűlés helyszíne az összehívásra jogosult által esetről-esetre kerül meghatározásra.
(13) A Küldöttgyűlés összehívására a meghívót úgy kell írásban megküldeni az Elnökség és az Etikai
és Felügyelőbizottság Tagjainak, valamint a Küldötteknek, hogy a meghívó közlése legalább
tizennégy nappal az ülés tervezett időpontját megelőzően megtörténjen. A meghívónak tartalmaznia
kell az Párt nevét és székhelyét; az ülés helyét és időpontját, valamint a Küldötti álláspont
kialakításához szükséges részletezettségű napirendi javaslatot (ennek részeként az egyes napirendi
pontoktól való szavazás nyílt vagy titkos jellegét, valamint lebonyolításának módját, illetve az írásbeli
előterjesztést, amelynek tartalmaznia kell a Küldöttgyűlés döntésére vonatkozó szövegszerű
javaslatot).
(14) Az Etikai és Felügyelőbizottság, az Elnökség bármely tagja illetve a Küldöttek egyötöde a
meghívó közlését követő hetedik napig beérkezőleg írásban kérheti az Elnökségnél a meghívóban nem
szereplő szövegszerű előterjesztés napirendi pontként való megtárgyalását, illetve a szavazás nyílt
vagy titkos jellegének vagy lebonyolítási módjának módosítását. A napirendi javaslat kiegészítéséről,
illetve módosításáról az Elnökség határoz. Ha a napirendi javaslat kiegészítésére, illetve módosítására
irányuló, szabályszerű kérelmet az Elnökség elutasítja, a Küldöttgyűlés a napirend kiegészítéséről a
napirend elfogadása előtt határoz.
(15) A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezők több mint a fele
személyesen jelen van.
(16) Ha a Küldöttgyűlés nem határozatképes, legalább három, de legfeljebb tizenöt napon belüli
időpontban, változatlan napirenddel megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés helyét és
időpontját az eredeti meghívónak kell tartalmaznia, továbbá abban kifejezetten fel kell hívni a
figyelmet a megismételt Küldöttgyűlés határozatképességére vonatkozó Alapszabályi rendelkezésre és
a távollét következményeire. A megismételt ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes az
eredeti meghívóban rögzített napirendi javaslatban szereplő kérdésekről az ott megjelölt szavazási
jelleggel és lebonyolítási móddal való döntések tekintetében.
(17) A határozatképesség fennállását a (25) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel minden döntés
meghozatalakor vizsgálni kell. A határozatképesség számítása során jelenlévőnek azt kell tekinteni,
aki a kézfelemeléssel vagy szavazógép alkalmazásával lebonyolított szavazáson szavazatot adott le,
illetve a szavazólap alkalmazásával lebonyolított titkos szavazáson a szavazólapot átvette.
Ha a Küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a
szavazati joggal rendelkezők legalább háromnegyede jelen van, akik egyhangúlag hozzájárulnak az
ülés megtartásához.
(18) A Küldöttgyűlés nem nyilvános, a Küldöttgyűlés nyilvános ülés tartásáról határozhat.
A Küldöttgyűlésen a szavazati joggal rendelkezők, valamint az Elnökség által tanácskozási joggal
meghívott más személyek illetve az adott Küldöttgyűlés által jóváhagyott személyek vehetnek részt.
(19) A Küldöttgyűlés az ülés kezdetén nyílt szavazással, kézfelemeléssel levezető elnököt,
jegyzőkönyv-vezetőt, továbbá a Küldöttek közül két jegyzőkönyv-hitelesítőt választ. A Küldöttgyűlés
ezt követően nyílt szavazással, kézfelemeléssel határoz a napirendi javaslat Elnökség által elutasított
kiegészítéseiről vagy módosításairól, majd a kiegészített, illetve módosított napirendi javaslat
elfogadásáról.

(20) A szabályszerűen kezdeményezett napirend-kiegészítésen kívül a Küldöttgyűlés az eredeti
meghívóban rögzített napirendi javaslatban nem szereplő kérdésben akkor határozhat, ha a szavazati
joggal rendelkezők legalább háromnegyede jelen van, és a kérdés megtárgyalásához négyötödös
többséggel hozzájárulnak.
(21) A Küldöttgyűlés az egyes napirendi pontokat az elfogadott napirend szerinti sorrendben tárgyalja
meg. A napirendi ponthoz érkező hozzászólásokat követően a levezető elnök a napirendi pont vitáját
lezárja, majd döntést igényelő napirendi pont esetén elrendeli a szavazást.
(22) A Küldöttgyűlés a határozatait a határozatképesség számítása során figyelembe vett jelenlévők
több mint felének szavazatával hozza.
(23) A határozatképesség számítása során figyelembe vett jelenlévők legalább háromnegyedének
szavazata szükséges az alábbi kérdésekben történő döntéshozatalhoz:
a) Az Alapszabály módosítása;
b) az Párt más Párttal való egyesülése, szétválása.
(23a) Az összes Küldött legalább háromnegyedének szavazata szükséges a Párt jogutód nélküli
megszűnésének elhatározásához és a Párt céljának módosításához. A jelenlévő Küldöttek legalább
háromnegyedének szavazata szükséges a Tag kizárásához.
(24) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az (eseti összeférhetetlenség),
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Párt 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 Pártnak nem Tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(25) Amennyiben egy Küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
(26) A Küldöttgyűlés a határozatait az elfogadott napirend szerint nyílt vagy titkos szavazással hozza,
amelynek során igen, nem és tartózkodó szavazat adható le. A tisztségviselők megválasztása során
legfeljebb a megválasztható tisztségviselők számával megegyező számú szavazat adható le. Titkos
szavazást kell tartani az Elnökség, illetve az Etikai és Felügyelőbizottság Tagjainak, valamint a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról, valamint a Tag
kizárásáról. A Küldöttgyűlésen a nyílt szavazást kézfelemeléssel vagy szavazógép alkalmazásával, a
titkos szavazást szavazólap vagy szavazógép alkalmazásával kell lebonyolítani. A szavazólap
alkalmazásával lebonyolított titkos szavazáson a szavazólapokat a Küldöttgyűlés által választott
szavazatszámlálók számlálják meg.
Szavazógéppel lebonyolított titkos szavazás esetén a leadott szavazatoknak az egyes szavazógépekhez,
illetve Küldöttekhez való hozzárendelése nem végezhető el. Szavazógép alatt a szavazásra lehetőséget
biztosító elektronikus rendszert is érteni kell.
A szavazások eredményét a levezető elnök szóban hirdeti ki. A szavazógépeknek a Küldöttekhez való
hozzárendelését, illetve a szavazógéppel lebonyolított nyílt szavazások során az egyes szavazógéppel
leadott szavazatokat tartalmazó listát a jegyzőkönyvvel együtt kell megőrizni.
(27) A Küldöttgyűlésről a megválasztott jegyzőkönyv-vezető jegyzőkönyvet készít, amelyet a levezető
elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával lát el. A jegyzőkönyv
tartalmazza a Párt nevét és székhelyét, a Küldöttgyűlés helyét és idejét, a Küldöttgyűlés levezető
elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek a nevét, a Küldöttgyűlésen lezajlott
fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és
ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvhöz jelenléti ívet kell

csatolni, amely tartalmazza a Tag nevét és lakóhelyét, valamint saját kezű aláírását. A jelenléti ívet a
közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
(28) A Küldöttgyűlés elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lebonyolítható, feltéve, hogy
annak során a szavazati joggal rendelkezők azonosítása, valamint közöttük a kölcsönös és
korlátozásmentes kommunikáció biztosítható. A Küldöttgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján
jelenlévő Küldött kizárólag akkor szavazhat olyan kérdésben, amelyről az Alapszabály szerint titkos
szavazást kell tartani, amennyiben az igénybe vett elektronikus hírközlő eszköz biztosítja, hogy a
leadott szavazat és a Küldött személye nem összekapcsolható. Az elektronikus hírközlő eszköz
igénybevételével tartott Küldöttgyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell
rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Az elektronikus hírközlő eszközök
igénybevételével lebonyolított Küldöttgyűlésre egyebekben a jelen § (10)-(27) bekezdések
rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelenléti ívet a jegyzőkönyvvezető készíti el,
illetve azon a Tag saját kezű aláírásának nem kell szerepelnie.
(29) Az Elnökség és az Etikai és Felügyelőbizottság kezdeményezheti, hogy a Küldöttgyűlés a
hatáskörébe tartozó kérdésben a szavazati joggal rendelkezők írásbeli döntéshozatallal határozzanak.
Nem tartható írásbeli döntéshozatal olyan kérdésben, amelyről az Alapszabály szerint titkos szavazást
kell tartani.
(30) Az írásbeli döntéshozatalra bocsátott döntési javaslatot a Párt elnöke a szavazati joggal
rendelkezőknek írásban, három munkanapnál nem rövidebb válaszadási határidő megjelölésével
megküldi. A szavazati joggal rendelkezők a szavazatukat írásban, az Etikai és Felügyelőbizottság
elnökének megküldve adják le.
(31) Az írásbeli döntéshozatal akkor érvényes, ha a szavazati joggal rendelkezők több mint fele a
szavazatát határidőben leadta. Az Elnökség által tett döntési javaslatot akkor kell elfogadottnak
tekinteni, ha az érvényes írásbeli döntéshozatal során a szavazatot határidőben leadó szavazati joggal
rendelkezők több mint fele azt támogatta. Jelen szakasz (23) és (23a) bekezdésében foglalt
tárgykörökben való döntés esetében a javaslatot akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha az érvényes
írásbeli döntéshozatal során a szavazatot határidőben leadó szavazati joggal rendelkezők több mint
háromnegyede azt támogatta.
A válaszadási határidő lejártát, illetve valamennyi szavazati joggal rendelkező szavazatának
beérkezése esetén az utolsó szavazat beérkezését követő három napon belül az Etikai és
Felügyelőbizottság a beérkezett írásbeli szavazatokat összesíti. Az írásbeli döntéshozatalról az Etikai
és Felügyelőbizottság jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a kiküldött döntési javaslatot, a
beérkezett szavazatok, valamint a döntési javaslatot támogatók és ellenzők számát. A jegyzőkönyvhöz
a beérkezett szavazatokat csatolni kell. A jegyzőkönyvet az Etikai és Felügyelőbizottság elnöke a
Tagok részére három napon belül írásban megküldi.
(32) Az Elnökség – a rendes Küldöttgyűlés szabályai szerint – köteles rendkívüli Küldöttgyűlést
összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az Párt vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Párt előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
c) az Párt céljainak elérése veszélybe került.
Az így összehívott rendkívüli Küldöttgyűlésen a Tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Párt megszüntetéséről dönteni.
4.§ Az Elnökség
(1) A Párt ügyvezető szerve az Elnökség, amelyet az Elnök és négy további Elnökségi Tag alkot. Az
Elnökség Tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
(2) Az Elnökség

a) a jogszabályok, az Alapszabály és a Küldöttgyűlési határozatok keretei között irányítja a Párt
működését;
b) stratégiát alkot a Párt alapértékei mentén a Párt céljainak elérése érdekében;
c) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály a hatáskörébe utal;
d) képviseli a Pártot, különösen annak szervezeten kívüli viszonyaiban, ideértve a hazai és külföldi
köz- és magánszervezetekkel és személyekkel (különösen a sajtóval, hatóságokkal, intézményekkel,
stb.) szembeni képviseletet;
e) jogosult dönteni mindazon, a Pártot érintő kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Küldöttgyűlés, az
Etikai és Felügyelőbizottság, vagy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hatáskörébe.
(3) A Párt Elnökét és az Elnökség további Tagjait a Párt Tagjai közül a Küldöttgyűlés két évre
választja meg. A megbízatás a tisztségnek a megválasztott személy általi elfogadásával jön létre. A
Küldöttgyűlés a megbízatási idő letelte előtt legfeljebb harminc nappal az új Elnököt, illetve az
Elnökség új további Tagjait megválaszthatja, akik a korábbi elnök, illetve az Elnökség további Tagja
megbízatási idejének lejártát követően lépnek hivatalba.
A Párt nem jelölheti miniszterelnöknek azt a személyt, aki korábban legalább 8 éven keresztül
betöltötte a miniszterelnöki tisztséget.
(4) Az Elnökség Tagjává az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán választható, nagykorú személy választható meg, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, feltéve, hogy vele
szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdésében meghatározott körülmények. Nem lehet
az Elnökség Tagja, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az Elnökségi Tagi
tisztség összeférhetetlen a Párt minden más tisztségével.
(5) Az Elnökségi jelöltek hét nappal a választás előtt nyújtják be jelentkezésüket az Etikai és
Felügyelőbizottságnak, amely a jelölt vagy jelöltek névsorát legkésőbb négy nappal a választás előtt a
Tagok számára közzéteszi. A jelentkezésnek tartalmaznia kell az Elnökségi jelölt életrajzát,
motivációs levelét, és az adott Elnökségi ciklusra szóló programját. Az Elnökségi jelölteket az Etikai
és Felügyelőbizottság mutatja be a Küldöttgyűlésen, majd a jelölt szóban ismerteti a jelentkezése okait
és az adott elnökségi ciklusra szóló programját.
(6) Az Elnök megválasztásánál minden küldött egy szavazattal rendelkezik. Az Elnökség további
tagjainak megválasztásánál minden küldött annyi szavazattal rendelkezik, ahány tag megválasztására a
szavazás irányul.
Ha a szavazáson a Küldöttgyűlés határozatképtelen, a levezető elnök megkísérli a határozatképesség
helyreállítását, majd a szavazást megismételteti. Ha a megismételt szavazás alkalmával is
határozatképtelen a Küldöttgyűlés, a 3. § (16) bekezdése szerint megismételt Küldöttgyűlést kell
tartani.
Ha az Elnök megválasztására irányuló szavazáson a legtöbb szavazatot kapott jelölt nem kapta meg a
határozatképesség számításánál figyelembe vett szavazatok több mint felét, a két legtöbb szavazatot
szerzett jelölt részvételével második fordulót kell tartani. Ha az Elnökség további Tagjainak
megválasztására irányuló szavazáson a megválasztható tisztségek számával megegyező legtöbb
szavazatot szerző jelöltek valamelyike a határozatképesség számításánál figyelembe vett szavazatok
több mint felét nem kapta meg, az adott jelölt megválasztásáról második fordulót kell tartani.
Ha a második fordulóba jutó jelöltek személye szavazategyenlőség miatt nem állapítható meg, a
Küldöttgyűlés külön határoz arról, hogy a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek közül ki jut be a
második fordulóba. Ha a második fordulóban a jelöltek között szavazategyenlőség alakul ki, a
szavazást meg kell ismételni.
(7) A Párt Elnöke
a) önállóan képviseli a Pártot,
b) önállóan jogosult rendelkezni a Párt bankszámlája felett,
c) előkészíti és vezeti az Elnökség üléseit.

(8) Az Elnökség további Tagjai közül a Párt Elnöke jelöli ki a Párt Alelnökét, aki
a) önállóan képviseli a Pártot,
b) önállóan jogosult rendelkezni a Párt bankszámlája felett,
c) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a Párt Elnöke megbízza,
d) akadályoztatása esetén korlátozás nélkül helyettesíti a Párt Elnökét.
(9) Az Elnökségi Tagjának megbízatása megszűnik, ha
a) a Küldöttgyűlés visszahívja,
b) lemond,
c) a tagsági jogviszonya megszűnik,
d) a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozzák,
e) vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be,
f) meghal,
g) a megbízatási ideje letelik.
(10) A Párt Alelnökének kijelölését a Párt Elnöke bármikor visszavonhatja, illetve az alelnöki
megbízatásról az Alelnök bármikor az Elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozattal lemondhat, amely nem
érinti az Alelnöknek az Elnökségben fennálló Tagságát. Az Alelnök Elnökségi Tagsági
megbízatásának megszűnésével az alelnöki kijelölése is megszűnik. Hivatalban levő alelnök
hiányában az elnök akadályoztatása esetén annak hatásköreit az Elnökség korban legidősebb további
Tagja gyakorolja.
(11) Az Elnökség további tagját a Küldöttgyűlés visszahívhatja, ha a tisztségéből származó feladatait
nem látja el, magatartásával a Párt céljainak elérését veszélyezteti, vagy az Elnökség beszámolóját a
Küldöttgyűlés nem fogadja el. Amennyiben az Elnökségi tagot visszahívják, úgy a Küldöttgyűlés
lezárultát követően az Etikai és Felügyelőbizottság haladéktalanul intézkedik új Elnökségi tag
megválasztására irányuló Küldöttgyűlés összehívásáról.
(11a) Az Elnökség köteles legalább évente egy alkalommal – lehetőleg a megválasztását követő 9-12.,
illetve 21-24. hónapban – a Küldöttgyűlés előtt beszámolni tevékenységéről.
(12) Az összes Tag többsége a Párt Elnökével szemben írásban – a Párt Elnökének javasolt személy
egyidejű megjelölésével – az Etikai és Felügyelő Bizottság elnökénél bizalmatlansági indítványt
nyújthat be. Bizalmatlansági indítvány benyújtása esetén a Küldöttgyűlést harminc napon belüli
időpontra össze kell hívni.
(13) Ha a Küldöttgyűlés a bizalmatlansági indítványt támogatja, ezzel a Párt Elnökét visszahívja,
egyben a Párt Elnökének választja meg a bizalmatlansági indítványban Párt Elnöki tisztségre javasolt
személyt, akinek a megbízatási ideje a korábbi elnök megbízatási idejéből hátralevő időre szól.
(14) Az Elnökség Tagja írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat e megbízatásáról. A lemondó
nyilatkozatot a Párt Elnöke az Alelnök részére, az Elnökség többi Tagja a Párt Elnöke részére küldi
meg.
(15) A Küldöttgyűlés állapítja meg, hogy az Elnökség Tagjának a megbízatása a (9) bekezdés c)-f)
pontja alapján megszűnt.
(16) Ha a Párt Elnökének a megbízatása a (9) bekezdés c)-f) pontja szerinti okból vagy az Elnökség
további Tagjának a megbízatása a (9) bekezdés a) vagy c)-f) pontja szerinti okból megszűnik, a
Küldöttgyűlés a korábbi elnök, illetve korábbi Tag megbízatási idejéből hátralevő időre választja meg
a Párt új elnökét, illetve az Elnökség további Tagját.
(17) Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta ülést tart. Az Elnökség ülését a Párt elnöke
írásbeli meghívó megküldésével hívja össze olyan módon, hogy a meghívó közlése legalább kettő
nappal az ülés tervezett időpontját megelőzően megtörténjen. Az Elnökség ülését az Elnökség bármely

Tagjának írásbeli kezdeményezésére nyolc napon belüli időpontra össze kell hívni, azzal, hogy ha az
elnök az ülést nem hívja össze, a kezdeményező Tag jogosult az Elnökség ülésének összehívására.
(18) A meghívónak tartalmaznia kell a Párt nevét és székhelyét, az ülés helyét és időpontját, továbbá a
napirendi javaslatot. Ha az Elnökségi ülést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet
megtartani, ha az ülésen az Elnökség Tagjainak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag
hozzájárulnak az ülés megtartásához. A napirend kiegészítését az Elnökség bármely Tagja
kezdeményezheti, amelyről az Elnökség kérdésenként, a napirend elfogadását megelőzően dönt.
(19) Az Elnökség határozatképes, ha azon a Tagjainak több mint a fele jelen van. Az Elnökség a
határozatait a (23) és (27) bekezdésben meghatározott kivétellel a jelenlévő Elnökségi Tagok több
mint felének igenlő szavazatával, nyílt szavazással hozza meg.
(20) Az Elnökség ülése elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lebonyolítható, illetve az
Elnökség írásbeli döntéshozatallal is határozat, amelyre megfelelően alkalmazni kell a 3. § (28)-(31)
bekezdésének rendelkezéseit.
(21) Az Elnökség üléséről a Pártigazgató vagy az általa kijelölt személy, illetve ha az ülésen a
Pártigazgató nem volt jelen, az Elnökség által kijelölt Elnökségi Tag jegyzőkönyvet készít, amely
tartalmazza a Párt nevét és székhelyét, az Elnökségi ülés helyét és idejét, a napirendjét, a jelenlévők
személyét, az Elnökség döntéseit, az azt támogatók, illetve ellenzők számát. Az Elnökség bármely
Tagjának kérésére a napirendi ponthoz tett hozzászólását vagy annak lényegét a jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.
(22) Az Elnökség elismerő oklevelet, emlékplakettet jogosult adományozni a Párt azon Tagjainak,
akik jelentős tevékenységet végeztek az Párt érdekében, vagy aki jelentősen hozzájárult az Párt
céljainak eléréséhez.
(23)2
(24)3
(24a)4 A Pártigazgató által vezetett munkaszervezetben a szervezeti egységek vezetőinek döntése ellen
az, akinek Alapszabályban biztosított jogát vagy jogos érdekét sérti a döntés, a döntés írásbeli közlését
követő 3 napon belül panasszal élhet a Pártigazgatónál. A panaszt a Pártigazgatónak címezve a
sérelmezett döntést hozó szervezeti egység vezetőjénél írásban kell benyújtani. A panaszt a
sérelmezett döntést hozó szervezeti egység vezetője haladéktalanul, legkésőbb a panasz beérkezését
követő 7 munkanapon belül az elbíráláshoz szükséges tények, bizonyítékokkal együtt felterjeszti a
Pártigazgatóhoz, aki a panaszról a beérkezéstől számított 7 munkanapon belül dönt.
(24b)5 Nem számít bele a (24a) bekezdésben írt a határidőbe a Pártigazgató által az eldöntésre váró
kérésben az Etikai és Felügyelőbizottságnál kezdeményezett Alapszabály értelmezésére irányuló
eljárás időtartama. Az eljárás kezdeményezéséről a Pártigazgató az eljárás megindításával egyidejűleg
tájékoztatja a panasztevőt.
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(24c)6 A Pártigazgató (24a) bekezdés szerinti döntése ellen a döntés közlését követő három napon
belül a panasztevő az Elnökségnek címezve írásban fellebbezést nyújthat be a Pártigazgatónál. A
Pártigazgató a fellebbezést az eljárás korábbi irataival együtt haladéktalanul, legkésőbb a fellebbezés
beérkezését követő 7 munkanapon belül továbbítja az Elnökségnek. Az Elnökség a fellebbezésről a
beérkezést követő 21 napon belül dönt.
(24d)7 Amennyiben a Pártigazgató vagy az Elnökség a panaszt jogszerűnek ítéli meg, felhívja a
szervezeti egység vezetőjének figyelmét az Alapszabály rendelkezéseinek megtartására és eltiltja a
jövőbeni jogsértéstől.
(25)8
(26)9
(27)10
(28) Az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti választások napját megelőző
időszakban (kampányidőszak) az Alapszabály és a Párt belső szabályait a (29)-(31) bekezdésben
meghatározott módosításoknak és kiegészítéseknek megfelelően kell alkalmazni.
(29) A kampányidőszak kezdetét az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti
választások várható időpontjára tekintettel az Elnökség határozattal állapítja meg. A kampányidőszak
az országgyűlési képviselők általános választásának legkorábbi időpontját közvetlenül megelőzően
legfeljebb 6 hónap, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának és az
európai parlamenti képviselők választásának legkorábbi időpontját közvetlenül megelőző legfeljebb 3
hónap lehet.
(30) A kampányidőszakban az Elnökség az összes tagja több mint felének határozatával jogosult
b) a 2. § (10) és (17) bekezdésben meghatározott okokból az Elnökség két tagjának indítványára a Tag
tagsági jogait határozatával felfüggeszteni, mellyel egyidejűleg az Elnökség megindítja a tag 2. § (10)
vagy (17) szerinti kizárására irányuló eljárást.
4/A. §11 Igazgatóság
(1) Az Igazgatóság felel a Párt szerveinek, munkacsoportjainak operatív működtetéséért a jelen
fejezetben és a Párt egyéb működésre vonatkozó belső szabályzataiban és iránymutatásaiban
meghatározottak szerint. Az Igazgatóság testületi szerv, azonban tagjainak felelősségi köre a Párt
mindenkori szervezeti beosztásának megfelelően a hozzájuk tartozó egységek tekintetében a
Pártigazgató és az Elnökség felé önálló.
(2) Az Igazgatóság tagjai:
a) a Pártigazgató,
b) a Gazdasági igazgató,
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c) a Hálózatért felelős igazgató,
d) a Kommunikációs igazgató és
e) a Közpolitikai igazgató
[b)-e) pont a továbbiakban együtt: Igazgatók].
(3) Az Igazgatóság tagjai felett a munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja.
(4) Az Igazgatóság tagjai összeférhetetlenek minden más pártszervezeti tisztséggel.
(5) Az Igazgatóság tagjai a működésükre vonatkozó szabályokat a Párt szabályzatai által engedett
keretek közt önállóan alakítják ki és utasításban hajtják végre.
(6) Az Igazgatóság tagjai a Párt felé külön szabályzatban és szerződésben foglaltak szerint anyagi
felelősséggel tartoznak.
(7) Az Elnökség az Elnök javaslatára az Elnökség összes tagja több mint felének szavazatával
határozatlan időre Pártigazgatót nevez ki, aki (i) irányítja a Pártot az Alapszabályban, a küldöttgyűlési, elnökségi határozatokban, és a Párt szervezeti és működési szabályzatában, pártigazgatói
utasításokban meghatározottak szerint, valamint (ii) összefogja az Igazgatók munkáját. A Pártigazgató
felett az Elnökség gyakorolja a munkáltatói jogokat, ezek között a felmentés és a visszahívás joga is az
Elnökséget illeti meg.
(8) A Pártigazgató
a) kialakítja és vezeti a Párt munkaszervezetét;
b) a Párt önálló képviseletére jogosult a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó eljárások
kivételével;
c) önállóan jogosult rendelkezni a Párt bankszámlája felett;
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat az Igazgatók és a Párt munkavállalói felett;
e) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat a
hatáskörébe utal, illetve amelyekkel az Elnökség vagy a Párt Elnöke megbízza;
f) beszámol a Küldöttgyűlésnek a munkájáról.
(9) Az Pártigazgató javaslatára az Elnökség összes tagja több mint felének szavazatával határozatlan
időre az Elnökség kinevezi az Igazgatókat, akik a Párt mindenkori működési szervezetén belül
hozzájuk tartozó területeknek az Alapszabályban, a küldöttgyűlési-, elnökségi határozatokban, a Párt
szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint, valamint a vonatkozó igazgatói
utasításoknak megfelelően egymással és a Pártigazgatóval együttműködve látják el feladatukat,
valamint összefogják a hozzájuk sorolt területek munkáját. Az Igazgatók beszámolnak a
Küldöttgyűlésnek a munkájukról. Az Igazgatók felett az Elnökség gyakorolja a munkáltatói jogokat,
ezek között a felmentés és a visszahívás joga is az Elnökséget illeti meg.
(10) A Pártigazgató mellett a Gazdasági Igazgató jogosult a (8) bekezdés b) és c) pontjában
meghatározott jogok gyakorlására is.
(11) A Pártigazgató és az Igazgatók felett a munkáltatói (munkaviszony) vagy utasítási (megbízás)
jogokat az Elnökség gyakorolja. A Pártigazgató és az Igazgatók a Párttal munka- vagy megbízási
szerződést kötnek.
5. § Etikai és Felügyelőbizottság
(1) Az Etikai és Felügyelőbizottság ellenőrzi a Párt szerveinek működését, valamint a jogszabályok, az
Alapszabály és a Párt szervei által hozott határozatok végrehajtását. Az Etikai és Felügyelőbizottság
Tagjai a Párt más szerveitől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
(2) Az Etikai és Felügyelő Bizottság az alábbi feladatokat látja el:

a) a Küldöttgyűlés ülésein folyamatosan számon tartja a jelenlévő Küldöttek számát, így
b) ellenőrzi a határozatképesség fennállását is;
c) ellenőrzi az Párt szervei és tisztségviselői működésének, tevékenységének szabályszerűségét, így
különösen ellenőrzi az Párt költségvetésének végrehajtását, valamint a kifizetések szabályosságát;
d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Küldöttgyűlés megbízza;
e) az Alapszabály értelmezésére vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos megkeresésekre 7 napon belül
állásfoglalást ad;
f) ellátja az összeférhetetlenségi indítványok vizsgálatát;
g) lefolytatja az etikai eljárást,
h) dönt a Tag és a Pártoló Tag kizárásáról.
(3) Az Etikai és Felügyelőbizottság három Tagját a Küldöttgyűlés két évre választja meg. Az Etikai és
Felügyelőbizottság legalább két tagját a Párt Tagjai közül kell megválasztani. A megbízatás a
tisztségnek a megválasztott személy általi elfogadásával jön létre. A Küldöttgyűlés a megbízatási idő
letelte előtt legfeljebb harminc nappal az Etikai és Felügyelőbizottság új további Tagjait
megválaszthatja, akik a korábbi Tag megbízatási idejének lejártát követően lépnek hivatalba. Az Etikai
és Felügyelőbizottság Tagjai maguk közül határozatlan időre elnököt választanak. Az Etikai és
Felügyelőbizottság Elnökét az Etikai és Felügyelőbizottság bármikor visszahívhatja, illetve az elnöki
megbízatásról az Elnök írásban lemondhat, amely nem érinti az Etikai és Felügyelőbizottságban
fennálló Tagságát. Az Etikai és Felügyelőbizottság Elnökének ezen megbízatása megszűnik akkor is,
ha az etikai és felügyelőbizottsági tagsága megszűnik. Az Etikai és Felügyelőbizottság elnöki
tisztségének betöltetlensége esetén, illetve annak akadályoztatása esetén a hatásköreit az Etikai és
Felügyelőbizottság korban legidősebb, nem akadályoztatott Tagja gyakorolja.
(3a) Az Etikai és Felügyelőbizottság póttagja az Etikai és Felügyelőbizottság tagjának ideiglenes vagy
tartós akadályoztatása esetén jár el, illetve, amennyiben az eljáró Etikai és Felügyelőbizottság Tagtól
az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható el (elfogultság). Az Etikai és
Felügyelőbizottság elfogult Tagja köteles elfogultságát az Etikai és Felügyelőbizottságnak bejelenteni.
Az Etikai és Felügyelőbizottság valamely Tagja akadályozottságának tényét az Etikai és
Felügyelőbizottság másik két tagja állapítja meg, és arról haladéktalanul értesíti a Küldöttgyűlést. Az
Etikai és Felügyelőbizottság póttagja megbízatásának időtartama alatt jogosult az Etikai és
Felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt venni és irataiba betekinteni akkor is, ha
egyébként az Etikai és Felügyelőbizottság tagját nem helyettesíti. Az Etikai és Felügyelőbizottság
póttagjára egyebekben az Etikai és Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó rendelkezéseket megfelelően
alkalmazni kell.
(4) Nem lehet az Etikai és Felügyelőbizottságbizottság Tagja, aki a vezető tisztségviselővel szembeni,
a Ptk.-ban meghatározott követelményeknek nem felel meg, az Elnökség Tagja, vagy az Elnökség
Tagjának hozzátartozója, illetve a Pártigazgató, annak hozzátartozója és a Párt alkalmazottja. Az
Etikai és Felügyelőbizottság Tagja nem vehet részt olyan előterjesztés vagy döntés elkészítésében,
amelynek a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a Párt szervei által hozott határozatoknak való
megfelelése később az Etikai és Felügyelőbizottság vizsgálatának tárgya lehet.
(5) Az Etikai és Felügyelőbizottság Tagjának megbízatása megszűnik, ha
a) a Küldöttgyűlés visszahívja,
b) lemond,
c) a Párt tagjaként megválasztott Tag esetében Tagsági jogviszonya megszűnik vagy a Tagságát a Tag
felfüggeszti,
d) a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozzák,
e) vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be,
f) meghal,
g) a megbízatási ideje letelik.

(6) Az Etikai és Felügyelőbizottság Tagját a Küldöttgyűlés visszahívhatja, ha a tisztségéből származó
feladatait nem látja el, vagy magatartásával a Párt céljainak elérését veszélyezteti.
(7) Az Etikai és Felügyelőbizottság Tagja írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat e
megbízatásáról. A lemondó nyilatkozatot a Párt elnöke részére kell megküldeni.
(8) A Küldöttgyűlés állapítja meg, hogy az Etikai és Felügyelőbizottság Tagjának a megbízatása az 5)
bekezdés c)-f) alpontja alapján megszűnt.
(9) Ha az Etikai és Felügyelőbizottság Tagja megbízatási idejének leteltéig az Etikai és
Felügyelőbizottság Tagjainak megválasztására nem kerül sor, az Etikai és Felügyelőbizottság
Tagjának megbízatási ideje az Etikai és Felügyelőbizottság új Tagjának megválasztásáig
meghosszabbodik.
(10) Ha az Etikai és Felügyelőbizottság Tagjának megbízatása az (5) bekezdés a)-f) alpontja szerinti
okból megszűnik, a Küldöttgyűlés a korábbi Tag megbízatási idejéből hátralevő időre választja meg az
Etikai és Felügyelőbizottság új Tagját.
(11) Az Etikai és Felügyelőbizottság köteles azok elfogadása előtt véleményezni az Elnökség
beszámolóját, valamint a Párt költségvetésének és a pénzügyi kimutatás tervezetét. Az Etikai és
Felügyelőbizottság jogosult véleményezni a Küldöttgyűlés, illetve az Elnökség napirendjére kerülő
egyéb előterjesztéseket is.
(12) Az Etikai és Felügyelőbizottság a Párt irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, az Elnöktől és az Elnökség Tagjaitól, a Párt Tagjától és Pártoló Tagjától, valamint a Párt
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Párt fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-állományát,
valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértő segítségét veheti igénybe. Az Etikai és
Felügyelőbizottsággal minden Tag és Pártoló Tag köteles együttműködni.
(13) Az Etikai és Felügyelő Bizottság hivatalból vagy a Tagok egyharmadának írásbeli indítványára a
Párt bármely szervének döntését, illetve a döntéshozatal elmaradását megvizsgálja abból a
szempontból, hogy az nem sért-e jogszabályt, az Alapszabályt, küldöttgyűlési vagy elnökségi
határozatot. (a továbbiakban: „Etikai eljárás”).
(14) Az Etikai és Felügyelő Bizottság a kérelem benyújtásától számított hét napon belül megvizsgálja,
hogy a kérelem megfelel-e a formai követelményeknek. Amennyiben nem, de a hiba hiánypótlással
orvosolható, hét napos határidő tűzésével felhívja az indítványozót a hiányok pótlására, nem
orvosolható hiba esetén pedig a kérelmet elutasítja.
(15) Az Etikai és Felügyelő Bizottság a hivatalból indított Etikai eljárásban, illetve a formai
követelményeknek megfelelő, Etikai eljárás megindítására irányuló kérelem alapján tizennégy napon
belül tárgyalást tűz ki, amelyre a sérelmezett döntést hozó szerv képviselőjét vagy a döntést hozó
személyt megidézi. Az idézést írásban úgy kell kiküldeni, hogy annak közlése a tárgyalás előtt
legalább nyolc nappal megtörténjen.
(16) Az Etikai és Felügyelő Bizottság Tagok számára nyilvános tárgyalásán az Etikai és Felügyelő
Bizottság ismerteti a kérelem tartalmát. A sérelmezett döntést hozó szerv vagy személy képviselője
írásban és szóban is kifejtheti indokolással ellátott álláspontját a kérelemről.
(17) Az Etikai és Felügyelő Bizottság indokolással ellátott döntésében az etikai eljárás iránti kérelmet
elutasítja, ha a sérelmezett döntés nem sért jogszabályt, Alapszabályt, a Küldöttgyűlés vagy Elnökségi
döntését. Amennyiben a sérelmezett döntés jogszabályt, Alapszabályt, a Küldöttgyűlés vagy Elnökségi
döntését sérti, az Etikai és Felügyelő Bizottság elmarasztalja az eljárás alá vont szervet vagy személyt.
Az Etikai és Felügyelő Bizottság marasztalás esetén a sérelmezett döntés végrehajtását – a

Küldöttgyűlés összehívásának egyidejű kezdeményezése mellett - felfüggesztheti, illetve a
Küldöttgyűlés határozata kivételével a sérelmezett döntést megsemmisítheti.
(18) Az Etikai és Felügyelő Bizottság a döntését a Küldöttgyűlés soron következő ülésén ismerteti.
Marasztalás esetén az eljárás alá vont szerv vagy személy szankcionálásáról, valamint a felfüggesztett
döntés visszavonásáról a soron következő Küldöttgyűlés dönt. Ha a Küldöttgyűlés az Etikai és
Felügyelőbizottság előterjesztését elutasította, az Etikai és Felügyelőbizottság ugyanazon határozat
végrehajtásának felfüggesztését ismételten nem kezdeményezheti.
(20) Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az Etikai és Felügyelőbizottság határozatai
meghozatalára, a válaszadásra és egyéb feladatai elvégzésére az erre irányuló kérelem beérkezésétől
vagy az arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napos általános ügyintézési határidő
alatt köteles. Ezt a határidőt az Etikai és Felügyelőbizottság, az ügy különös bonyolultságára vagy a
szükséges adatok beszerzéséhez szükséges időre tekintettel egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Etikai és Felügyelőbizottság tájékoztatja a
kérelmezőt vagy kérelmezőket.
5/A. § Kampánybizottság
(1) A Kampányidőszakban a rendes működéstől való eltérés ellenőrzésére a kampányidőszak lezártát
követő tizennégy napon belül Kampánybizottság alakul. A Kampánybizottsággal minden
tisztségviselő és szerv köteles a vizsgálat lefolytatása érdekében együttműködni. A Kampánybizottság
betekintési és iratmegismerési jogára az 5. § (12) bekezdést kell megfelelően alkalmazni.
(2) A Kampánybizottság tagjai a Küldöttgyűlés által választott öt Tag. A Kampánybizottság tagjait
úgy kell megválasztani, hogy a Kampánybizottság az (1) bekezdésben meghatározott határidőben
megalakulhasson.
(3) A Kampánybizottságnak a vizsgálatát 90 nap alatt végzi el. A Kampánybizottság a vizsgálat
lezártát követően megszűnik.
(4) A Kampánybizottságra vonatkozó egyéb szabályokat a Szervezeti- és Működési Szabályzat
tartalmazza.
6. § A Párt gazdálkodásának szabályai
(1) A Párt bevételeit képezik
a) a Tagok által fizetett Tagdíj és tagdíj-kiegészítés,
b) a Pártoló Tagok által teljesített vagyoni hozzájárulás,
c) a magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásai, azzal, hogy ha azt nem
pénzben nyújtották, köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) a Párt gondoskodni,
d) végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatéka,
e) a központi költségvetésből juttatott támogatás,
f) a Párt gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel,
g) a Párt befektetési tevékenységéből származó bevétel,
h) a Párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyeresége.
(2) A Tagdíj éves összegét a Küldöttgyűlés állapítja meg. A Tagdíjat valamint a Pártolói Hozzájárulást
olyan módon kell megfizetni, hogy az éves Tagdíj illetve a Pártolói Hozzájárulás összegének
egytizenkettedét legkésőbb minden naptári hónap 10. napjáig banki átutalással kell teljesíteni, azzal,
hogy a Tag illetőleg a Pártoló Tag választása szerint a Tagdíjat illetve a Párolói Hozzájárulást egy
negyedévre, fél évre vagy egy évre előre is megfizetheti, illetve azzal, hogy a Tag vagy a Pártoló Tag
kérelmére az Elnökség az érintett szociális helyzete alapján az általa fizetendő éves Tagdíj illetve
Pártolói Hozzájárulás összegét csökkentheti."

(3) A Párt részére – az 1) bekezdés e)-h) alpontjaiban meghatározott kivételével – jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a Párt jogi személytől,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A Párt
vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A Párt külföldi szervezettől – jogi státusától
függetlenül – és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat
el. A Párt névtelen adományt nem fogadhat el.
(4) A Párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdaságivállalkozási tevékenységeket folytathatja:
a) politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat jelentethet meg és
terjeszthet, a Pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú tárgyakat árusíthat, és Párt
rendezvényeket szervezhet,
b) a tulajdonában álló ingatlanokat és ingókat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti,
c) egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, más gazdasági társaságban azonban
részesedést nem szerezhet, és
d) a pénzeszközeit – részvényvásárlás kivételével – értékpapírba fektetheti.
(5) A Párt a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
alapcél szerinti tevékenységére fordítja.
(6) A Párt köteles minden év május 31-ig a Ptv. 1. számú melléklete szerinti pénzügyi kimutatást a
Magyar Közlönyben, valamint honlapján közzétenni. A pénzügyi kimutatásban az egy naptári év alatt
adott, ötszázezer forintot meghaladó hozzájárulásokat – a hozzájárulást adó megnevezésével és az
összeg megjelölésével – külön kell feltüntetni. A kimutatást az Elnökség az Etikai és
Felügyelőbizottság véleményének ismeretében fogadja el. A kimutatást és az Etikai és
Felügyelőbizottság jelentését a kimutatás elfogadását követő Küldöttgyűlés megtárgyalja, valamint
dönt az Elnökség és az Etikai és Felügyelőbizottság számára a felmentvény megadásáról.
(7) A Párt gazdálkodásának ellenőrzését a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság látja el, biztosítva a
jogszabályokban, az Alapszabályban és a Párt szervei által hozott határozatokban foglalt pénzügyi
rendelkezések érvényesülését. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai a Párt más szerveitől
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
(8) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az alábbi feladatokat látja el:
a) ellenőrzi a Párt költségvetésének végrehajtását, valamint a kifizetések szabályosságát,
b) ellenőrzi a pártvagyon kezelését,
c) a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság köteles azok elfogadása előtt véleményezni a pénzügyi beszámolót,
valamint a Párt költségvetésének és a pénzügyi kimutatásának tervezetét
d) a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jogosult véleményezni a Küldöttgyűlés, illetve az Elnökség
napirendjére kerülő egyéb pénzügyi és gazdálkodási tárgykörű előterjesztéseket, a párt nevében tett
pénzügyi kötelezettségvállalásokat,
e) a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság köteles elfogadása előtt véleményezni a kampányköltségvetést,
valamint felügyelni a kampányköltségvetés végrehajtását,
f) legalább kétéves időközönként ellenőrzi a területi pártszervek gazdálkodását,
g)12 ellenőrzi a Pártigazgató és az Igazgatók hatáskörébe utalt, a Párt pénzügyeivel összefüggő
feladatok ellátását.
(9) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság három Tagját a Küldöttgyűlés két évre választja meg. A választás
során a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja a jelöltek közül a három legtöbb szavazatot szerző jelölt
12
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lesz, feltéve, hogy a jelenlévő Küldöttek több mint felének támogató szavazatát megszerezte. Ha a
megválasztható Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagok száma szerinti legtöbb szavazatot kapott egyes
jelöltek személye szavazategyenlőség miatt nem állapítható meg, az érintett jelöltek közül az Etikai és
Felügyelőbizottság sorsolással határozza meg a megválasztott Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tag
személyét. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság legalább két tagját a Párt Tagjai közül kell megválasztani.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja az lehet, aki rendelkezik a Küldöttgyűlés által meghatározott
képzettséggel és szakmai tapasztalattal.
(10) A megbízatás a tisztségnek a megválasztott személy általi elfogadásával jön létre. A
Küldöttgyűlés a megbízatási idő letelte előtt legfeljebb harminc nappal a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
új Tagjait megválasztja, akik a korábbi Tag megbízatási idejének lejártát követően lépnek hivatalba. A
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tagjai maguk közül határozatlan időre elnököt választanak. A Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság Elnökét a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság bármikor visszahívhatja, illetve az elnöki
megbízatásról az Elnök írásban lemondhat, amely nem érinti az Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
tagjainak fennálló bizottsági Tagságát. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Elnökének ezen megbízatása
megszűnik akkor is, ha a pénzügyi ellenőrző bizottsági tagsága megszűnik. Az Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság elnöki tisztségének betöltetlensége esetén, illetve annak akadályoztatása esetén a hatásköreit
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság korban legidősebb, nem akadályoztatott Tagja gyakorolja.
(11) Nem lehet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tagja, aki a vezető tisztségviselővel szembeni, a Ptk.3:22. § (4) és (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek nem felel meg, az Etikai- és
Felügyelőbizottság Tagja, az Elnökség Tagja, vagy az Elnökség Tagjának hozzátartozója, illetve a Párt
Igazgatóságának tagja, tagjainak hozzátartozója, vagy a Párt alkalmazottja. A Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság Tagja nem vehet részt olyan előterjesztés vagy döntés előkészítésében, amelynek a
jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a Párt szervei által hozott határozatoknak való megfelelése
később a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vizsgálatának tárgya lehet.
(12) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tagjának megbízatása megszűnik, ha
a) a Küldöttgyűlés visszahívja,
b) lemond,
c)
a Párt tagjaként megválasztott Tag esetében a Tagsági jogviszonya megszűnik, vagy a
Tagság felfüggesztésére kerül sor,
d)
a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozzák,
e)
vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be,
f)
meghal,
g)
a megbízatási ideje letelik.
(13) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tagját a Küldöttgyűlés visszahívhatja, ha a tisztségéből
származó feladatait nem látja el, vagy magatartásával a Párt céljainak elérését veszélyezteti.
(14) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tagja írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat e
megbízatásáról. A lemondó nyilatkozatot a Párt elnöke részére kell megküldeni, a megbízatás a
nyilatkozat közlésével megszűnik.
(15) A Küldöttgyűlés állapítja meg, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tagjának a megbízatása az
(12) bekezdés c)-f) alpontja alapján megszűnt.
(16) Ha a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tagja megbízatási idejének leteltéig a Pénzügyi Ellenőrző

Bizottság Tagjainak megválasztására nem kerül sor, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tagjának
megbízatási ideje a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság új Tagjának megválasztásáig meghosszabbodik.
(17) Ha a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tagjának megbízatása a (12) bekezdés a)-f) alpontja szerinti
okból megszűnik, a Küldöttgyűlés a korábbi Tag megbízatási idejéből hátralevő időre választja meg az
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság új Tagját.
(18) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hivatalból, az Elnökség vagy a Tagok egyharmadának írásbeli
indítványára a Párt bármely szervének pénzügy tárgykörű döntését, illetve a döntéshozatal elmaradását
megvizsgálja, abból a szempontból, hogy az nem sért-e jogszabályt, az Alapszabályt, küldöttgyűlési
vagy elnökségi határozatot (a továbbiakban: „pénzügyi ellenőrzési eljárás”). A Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság a Tagok egyharmadánál kevesebb Tag írásbeli indítványa esetén kötelezően érdemben
mérlegeli a pénzügyi ellenőrzési eljárás lefolytatásának szükségességét. A pénzügyi ellenőrzési eljárás
során a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a szabályszerűség vizsgálata mellett a célszerűség és
eredményesség szempontjait is érvényesíti.
(19) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az indítvány benyújtásától számított hét napon belül
megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a formai követelményeknek. Amennyiben nem, de a hiba
hiánypótlással orvosolható, hét napos határidő tűzésével felhívja az indítványozót a hiányok pótlására,
nem orvosolható hiba esetén az indítványt elutasítja. Amennyiben a pénzügyi ellenőrzési eljárást a
Tagok egyharmadánál kevesebb Tag indítványozza, a Bizottság az indítványról hozott elutasító
döntését indokolni köteles. A döntés másolatát az Etikai és Felügyelőbizottságnak és az Elnökségnek
annak meghozatalát követően azonnal megküldi, valamint a döntés lényegéről tájékoztatja a
Küldöttgyűlést.
(20) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az indítványról annak beérkezését követő tizenöt napon belül
határoz, a pénzügyi ellenőrzési eljárást a határozat meghozatalát követően azonnal megindítja és
harminc napon belül lefolytatja, amely különösen indokolt esetben egy alkalommal tizenöt nappal
meghosszabbítható.
(21) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Párt irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, helyiségeibe beléphet, az Elnökség Tagjaitól és a Párt munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a Párt fizetési számláját, pénztárát, értékpapírállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
(22) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság eljárásának részletes szabályait a Pénzügyi és Gazdálkodási
Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megalakulását követő
tizenöt napon belül saját határozataként tesz közzé. A Pénzügyi és Gazdálkodási Ellenőrzési
Szabályzat bárki számára nyilvános.
(23)13 A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Párt költségvetésének végrehajtásáról, a kifizetések
szabályosságáról, a pártvagyon kezeléséről, a párt nevében tett pénzügyi kötelezettségvállalásokról,
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat által a Gazdasági Igazgató hatáskörébe utalt feladatok
ellátásának ellenőrzéséről éves jelentést készít, amely a párt Tagjai számára nyilvános. Az éves
jelentésről a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Küldöttgyűlésnek beszámol.
13

Módosította: A Küldöttgyűlés 2019. március 22-ei írásbeli döntéshozatala. Hatályos: 2019. március 22-én
23:59-től.

(24) A pénzügyi ellenőrzési eljárások eredményéről a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság indokolt
határozatot hoz, a határozat másolatát az Etikai és Felügyelőbizottságnak és az Elnökségnek annak
meghozatalát követően azonnal megküldi, valamint a határozat lényegéről tájékoztatja a
Küldöttgyűlést. A határozatok összefoglalóját az éves jelentés tartalmazza.
(25) Amennyiben a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a pénzügyi ellenőrzési eljárás során jogszabály, az
Alapszabály, küldöttgyűlési vagy elnökségi határozat sérelmét állapítja meg, az ellenőrzés alá vont
személyt vagy szervet elmarasztalja, emellett felhív a szabályszerű működés helyreállítására. Ha a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jogszabályt, a Párt Alapszabályát, alapelveit, céljait vagy a Közgyűlés
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást állapít meg, kezdeményezi, hogy az Etikai és
Felügyelő Bizottság a sérelmezett döntés végrehajtását – a Küldöttgyűlés összehívásának egyidejű
kezdeményezése mellett – függessze fel, illetve a Küldöttgyűlés határozata kivételével a sérelmezett
döntést semmisítse meg. Amennyiben a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által feltárt, jogszabállyal, az
Alapszabállyal, küldöttgyűlési vagy elnökségi határozattal ellentétes tevékenység vagy a mulasztás a
Párt céljainak elérését veszélyezteti a Párt Etikai és Felügyelőbizottságánál kezdeményezi a döntés
megsemmisítése mellett a szabályszerű működés sérelméért felelős Tag vagy Pártoló Tag kizárását.
Az alkalmazott intézkedésekről és szankciókról az éves jelentésben a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
beszámol.
7.§ Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések
(1) A Párt megszűnésére a Ptv. III. fejezetének rendelkezései irányadóak.
(2) Ha az alapszabály vagy jogszabály írásbeli értesítést vagy nyilatkozatot kíván meg, azt a
tagnyilvántartás szerinti értesítési címre küldött ajánlott postai küldeménnyel vagy a tagnyilvántartás
szerinti email címre küldött elektronikus levéllel vagy a Párt belső informatikai rendszerén keresztül
kell közölni. A postai küldeményként megküldött nyilatkozatot vagy értesítést a Ptk. 3:91. § (4)
bekezdése szerinti időpontban, míg az elektronikus levelet vagy a Párt belső informatikai rendszerén
keresztül közölt küldeményt a címzett elektronikus üzenetben történő visszaigazolásának
kézhezvételekor, ennek hiányában az elküldéstől számított harmadik napon közöltnek kell tekinteni.
(3)14
(4)
(6)15 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Ptv., valamint a Ptv. 1/A. §-a
szerint az Ectv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8)16 A 2018. júniusi küldöttválasztáson megválasztott küldöttek megbízatása 2019 július 1-jéig tart.
Budapest, 2018. október 7.
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