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Lehet Más a Politika 

ALAPSZABÁLY1  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § A párt alapvető adatai 

(1) A párt neve: LMP – Magyarország Zöld Pártja (a továbbiakban: párt). 

(2) A párt rövidített neve: ZöldekLMP.  

(3) A párt székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fszt. 5. 

(4) A párt jogi személy. 

(5) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(5) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt Magyarország Alaptörvénye, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a pártok 

működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény alapján működő politikai párt. 

(6) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(6) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt logója négy grafikai elemből épül fel: 

1. 1. A logó hátterében egy 8 fokkal jobbra fordított téglalapot látunk, melynek szélei 90 fokban 

el vannak vágva. 

2. A háttér elsődleges színe a világoszöld.  

3. A logó bal oldalán a sétáló ember motívum mindig kör formában helyezkedik el.  Amennyiben 

a háttér világoszöld, a kör motívum mindig fehér, és a sétáló ember színe mindig megegyezik 

a háttér színével.  

4. A logó jobb oldalán az LMP megjelenítése egy grafikai kép, formája nem szerkeszthető. 

Amennyiben a háttér az alapértelmezett zöld, akkor az LMP-felirat fehér. Ugyanígy fehér 

színű az LMP-felirat alatti LEHET MÁS A POLITIKA felirat is, mely mindig az LMP-felirat 

L és M betűi alatt helyezkedik el, és szintén képi formában jelenik meg a logóban. A logó 

minden eleme párhuzamos a háttér formájával. 

(7) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(7) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt logója képi ábrázolásban: 

 
 

(8) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(8) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A logó és a grafikai elemek használatának részletszabályait az Arculati kézikönyv tartalmazza. 

(9) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(9) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt jelmondata: Fenntarthatóság, igazságosság, részvétel! 

(1)  

(1) 1 Egységes szerkezetben a 2020. július 25-i módosításokkal, amelyek félkövér, dőlt betűvel vannak szedve a szövegben 
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2. § A párt képviselete 

(1) A párt képviselői az Alapszabályban rögzített feladatkörükben: 

1. a két társelnök, 

2. a pártigazgató, 

3. az Országos Elnökség titkára. 

(2) A két társelnök önállóan, általános jogkörrel képviseli a pártot: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

1.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

politikai kérdésekben és ügyekben, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

2.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

kommunikációs kérdésekben és ügyekben, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

3.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

gazdasági ügyekben, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

4.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

a munkáltatói jogok gyakorlásában, 

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

5.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

            hatóságok és bíróságok előtt. 

 

(3) A pártigazgató – az SZMSZ-ben és a Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatban rögzített 

ügyekben és összeghatárig – azaz különös jogkörrel, önállóan képviseli a pártot. 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongressszusa 2018. február 3-i hatállyal, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongressszusa 2018. február 3-i hatállyal 

(4) Az Országos Elnökség titkára különös jogkörrel, önállóan képviseli a pártot: 

1. gazdasági ügyekben, 

2. a munkáltatói jogok gyakorlásában, 

3. hatóságok és bíróságok előtt. 

(5) A képviselet részletszabályait a párt SzMSz-e valamint Kötelezettségvállalási és utalványozási 

szabályzata tartalmazza. 

I. CÉLOK ÉS ALAPELVEK 

3. § A párt céljai 

(1) Elsődleges cél: 

A párt elsődleges célja, hogy a közhatalom gyakorlásában való részvétel útján minél szélesebb körben 

érvényre juttassa a 3. §-ban kifejtett elveket és értékeket. A párt a tevékenységét a Lehet Más a Politika 

kezdeményezés 2008. február 8-án elfogadott, és 2008. november 22-én megerősített Alapító 

Nyilatkozatában rögzített elvek, értékek és célok szellemében folytatja. 

 

(2) Részvételi demokrácia: 

A párt alapvető célkitűzése az állampolgárok és közösségeik érdemi részvételének biztosítása az őket 

érintő döntések meghozatalában. A párt fontosnak tartja, hogy a politikai közösség tagjai érdemi, jól 

informált döntéseket hozhassanak a részvételi, illetve a közvetlen demokrácia fórumain, illetve a 

népképviselők megválasztásakor. A párt célja, hogy hozzásegítse őket, hogy ezt felkészülten, 
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felelősségteljesen, erős garanciális szabályokkal védve tehessék, melyhez a párt új intézményekkel, erre 

alkalmas intézkedésekkel kíván támogatást nyújtani. 

Fejleszteni akarja a környezeti demokrácia intézményeit. Kifejezett szándéka, hogy az utódaink 

életfeltételeit befolyásoló kérdésekben a jövő nemzedékek érdekének képviseletével szülessenek a 

döntések. 

A demokratikus szerkezetet nyitottá kívánja tenni a részvételi demokrácia különféle eszközeinek 

intézményesülésére, valamint a demokratikus struktúrák elektronikus eszközeinek széleskörű 

használatára. 

Vissza kívánja állítani a közvetlen demokrácia hagyományos intézményeinek komolyságát. A 

népszavazást és a népi kezdeményezést elsősorban a képviseleti rendszeren kívüli önszerveződések 

számára alkalmas befolyásolási eszköznek tartja, a népszavazási kampányokat illetően pedig meg akarja 

teremteni az egyenlő részvétel garanciáit. 

 

(3) Igazságosság: 

A párt társadalompolitikájának középpontjában a társadalmi igazságosság olyan fogalma áll, amely nem 

csupán az alapvető anyagi és szellemi javak és szolgáltatások méltányos elosztását tűzi ki célul, hanem a 

környezeti közjavak, valamint a gazdasági növekedés és modernizáció eredményeként létrejött környezeti 

kockázatokét is – nemcsak a ma élők, hanem a mai és az eljövendő generációk között is. Felelősséget 

érzünk a globális egyensúlytalanságok és a világszegénység felszámolása iránt is. 

A párt számára fontos érték a társadalmi szolidaritás alapegysége, a politikai közösséget összetartó 

tradíciók és kulturális minták átörökítésére is képes család. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonít a kiterjedt, nagymértékű szegénységnek és a munkaerő-piaci 

kirekesztettség problémájának, szoros összefüggésben a roma népesség társadalmi integrációjának 

kérdésével. 

 

(4) Fenntarthatóság: 

A párt meggyőződése, hogy szükséges és egyben lehetséges egy olyan gazdasági-társadalmi rend 

kialakítása, amely a természeti környezet tönkretétele, a globális ökoszisztéma kizsákmányolása, a jövő 

generációk ellehetetlenítése nélkül képes méltó életfeltételeket biztosítani minden élőlénynek a Földön. 

Olyan szemléletet és erkölcsiséget tart kívánatosnak, amely az embert a globális ökoszisztémába ágyazott, 

azzal szoros kölcsönhatásban lévő lényként fogja fel. 

Ennek megfelelően kizárólag olyan társadalmi berendezkedést, és olyan gazdasági struktúrákat fogad el, 

amelyek figyelembe veszik a Föld erőforrásainak véges voltát, illetve jól illeszkednek az ökológiai 

rendszerek természetes folyamataiba. Mindezek megvalósítása érdekében elutasítja az élőlénytársainkban 

és az élő rendszerekben pusztán erőforrást látó szemléletet, továbbá a kevesek jólétét a többség rovására, 

vagy az emberiség anyagi gyarapodását a természeti környezet rovására előidéző folyamatokat. 

4. § A párt tevékenységének és működésének alapelvei 

(1) Magatartási elvek: A párt az egyenlőség, a bizalom, a jóhiszeműség, a méltányosság, a tisztelet, az 

együttműködés és az álláspontok racionális megindokolásának elvei alapján működik. A pártnak 

mindenki egyenjogú tagja, mindenki véleménye egyformán fontos. Általános norma az egymás iránti 

bizalom és jóhiszeműség, vitás kérdésekben a másik álláspontjának és szempontjainak megértésére és az 

egyetértés kialakítására való törekvés, az empátia, az egymás és egymás munkája iránt tanúsított tisztelet, 

az együttműködési készség, a közös szabályok, normatív eljárások tisztelete és követése, és az 

álláspontok egymás előtti indoklásának kötelezettsége. 

(2) Az összhang elve: az alapelveket egymással összhangban kell értelmezni. 

(3) A munkavégzés elve: a tagság feladatvállaláson alapul, függetlenül a feladat típusától. 

(4) A hatékonyság elve: a működés során a pártalakítást indokoló alapvető politikai célok valóra váltására, 

s ennek érdekében a sikeres választási szereplésre kiemelt figyelmet kell fordítani. 

(5) A demokratikus részvétel elve: a pártokban való felelős részvétel minden állampolgár alapvető joga 

annak érdekében, hogy egyenlő tiszteletet érdemlő morális megfontolásait egyenlő feltételek mellett, 

nyílt diskurzusban érvényesíthesse. 
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(6) A belső nyilvánosság és átláthatóság elve: minden döntéshozatali és munkafázis, folyamat és döntési 

alternatíva, vélemény, a pozíciók betöltésének lehetősége, a kiválasztási folyamatok, a feladatteljesítés 

és -finanszírozás az Alapszabály és a párt egyéb szabályzatainak rendelkezései szerint a tagság számára 

átlátható, s nyilvánosan kommunikálandó. 

(7) A biztonságos működés elve: a működés során tekintettel kell lenni a rossz szándékú beavatkozások 

kiszűrésére, kiszűrhetőségére.  

(8) A konszenzus elve: a döntéshozatal során konszenzusra kell törekedni a hatékony döntéshozatal elvével 

összhangban. 

(9) A vállalás és a kompetencia együttes alkalmazásának elve: bármely pozíció betöltése a párton belüli 

nyilvánosság biztosításával, a feladatra önkéntesen jelentkező, azt az adott feltételek mellett vállaló 

személyek közül a legmagasabb politikai és szakmai kompetencia alapján való kiválasztás szerint 

történik. Az Alapszabályban meghatározott körben a kongresszus választja a tisztségviselőket. 

(10) A szubszidiaritás elve: minden politikai és politikai működési döntést azon a lehető 

legalacsonyabb szinten kell meghozni és végrehajtani, ahol megvan az ehhez szükséges hozzáértés. 

(11) A decentralizáció elve: folyamatosan törekedni kell arra, hogy a közösségen belül ne keletkezzen 

túlzott formális vagy informális hatalomkoncentráció. 

(12) A hatékony döntéshozatal elve: a döntéshozatal során tekintettel kell lenni a párt célkitűzéseinek 

határidőben való teljesítésére és a rendelkezésre álló erőforrások mértékére, illetve mennyiségére. 

(13) A sokszínűség elve: A párt tagjai együttesen biztosítják az Alapító Nyilatkozatban 

megfogalmazott értékszintézis érvényesülését, ezért a működés során az Alapító Nyilatkozatban 

hivatkozott politikai hagyományok sokszínűségének fenntartására kell törekedni, az eltérő kulturális-

politikai szocializációs gyökerek tiszteletben tartása mellett. A párt nem törekszik arra, hogy minden 

kérdésben kötelezően képviselendő álláspontot határozzon meg. 

(14) Az alapvető értékválasztások egyértelműségének elve: Politikai ügyekben a párt egységes 

álláspontot képvisel, azzal a megszorítással, hogy senkitől nem lehet elvárni, hogy lelkiismereti 

meggyőződésével összeférhetetlen álláspontot képviseljen. Ha valamely kérdésben egy tag 

meggyőződése eltér a pártállásponttól, csak abban az esetben hangoztathatja nyilvánosan az eltérő 

véleményét, ha a párt belső fórumain minden eszközt kimerített, mely a többiek meggyőzésére 

rendelkezésére állt, valamint betartja az Alapszabály idevonatkozó 25. § (1) 2. és 7. pontjait. 

(15) Az autonómia elve: a párt működése a tagok vállalásain és kezdeményezésein alapul a közösen 

kialakított szabályrendszer keretei között. 

(16) A komplexitás elve: a feladatok teljesítése során a közösség egészének érdekeire kell 

figyelemmel lenni. 

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

5. §  

hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 2. napi hatállyal 

a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Határidők számítására vonatkozó rendelkezések 

 

(1) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(1) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására megállapított határidőket órák, 

napok, hetek, hónapok vagy évek szerint kell számítani és megjelölni. 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(2) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 
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Az órákban megállapított határidő az arra okot adó, megjelölt cselekmény vagy egyéb körülmény 

bekövetkezésének pillanatában kezdődik. 

(3) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(3) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A napokban megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele. A kezdőnap az a nap, amelyre a 

határidő megkezdésére okot adó, megjelölt cselekmény vagy egyéb körülmény (pl. kézbesítés, 

kihirdetés) esik.  

(4) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(4) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A munkanapokban számított határidők esetén a magyarországi munkanapokat kell figyelembe venni. 

(5) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(5) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A hetekben, hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél 

vagy számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a hónap 

utolsó napján. 

(6) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(6) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Ha a napokban, hetekben, hónapokban vagy években megjelölt határidő utolsó napja munkaszüneti 

nap, akkor a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.  

 

6. §  

hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Egyszerű értesítés és tértivevényes értesítés 

 

(1) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(1) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Egyszerű értesítésnek minősül a címzett tagnyilvántartásban szereplő elektronikus levelezési címére 

küldött elektronikus levél, vagy a címzett tagnyilvántartásban szereplő postai címére küldött postai 

levél. 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(2) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Tértivevényes értesítésnek minősül a címzett tagnyilvántartásban szereplő postai címére tértivevénnyel 

küldött postai levél. 

(3) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(3) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A tértivevényes értesítésre a Magyar Posta Üzletszabályzata irányadó, nemzetközi viszonylatban az 

Egyetemes Posta Unió szabályzata.  

 

7. § 

hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Kézbesítési vélelem 
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(1) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

     (1) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az egyszerű értesítéseket elektronikus levél esetén az értesítés elküldésétől számított harmadik 

munkanapon, a postai úton küldött levél esetén az értesítés feladásától számított hetedik munkanapon 

a címzett részére kézbesítettnek kell tekinteni. 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(2) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A tértivevényes értesítéseket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a 

címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a tértivevényes 

értesítést nem vette át, az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a tértivevényes értesítést a postai 

kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a címzett részére kézbesítettnek 

kell tekinteni. 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

1. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A kézbesítési vélelem a postai kézbesítés második megkísérlésnek napját követő ötödik 

munkanapon beáll akkor is, ha a kézbesítés a címzett érdekkörében felmerült okból hiúsul 

meg, különösen téves cím megadása, megváltozott cím bejelentésének elmulasztása miatt. 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

2. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: A kézbesítési vélelem megdöntése iránt a 

tudomásszerzéstől számított 15 munkanapon belül kérelemmel lehet élni, de ezzel egyidejűleg 

az elmulasztott cselekményt is pótolni kell. A kérelemben bizonyítani kell, hogy a címzett az 

értesítést önhibáján kívüli okból nem vehette át. Kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem 

benyújtásának a kézbesítési vélelem beállta napjától számított 30 nap elteltével nem terjeszthető 

elő. 

(3) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(3) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet az Etikai Bizottság bírálja el, a kézbesítési 

vélelem megdöntésének részletszabályait a párt SZMSZ-e tartalmazza. 

 

8. § Személyi kérdések 

(1) Személyi kérdésnek minősül: 

1. a párt vagy bármely szervezeti egysége tisztségviselőinek megválasztása és 

visszahívása, kivéve a szervezeti egységek hivatalos összejöveteleinek lebonyolításához 

szükséges személyek megválasztását, 

2. párt által az általános és időközi országgyűlési, európai parlamenti és helyi önkormányzati 

választási jelöltek valamint az önkormányzati, állami, gazdasági szervekbe a párt által delegált 

személyek megválasztása, megerősítése és visszahívása, 

3. a továbbdelegálásra jogosult testületek saját delegáltjainak megválasztása a párt testületeibe, 

4. a pártalapítvány kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása, 

5. a tagi vétóról szóló országos elnökségi döntés, 

6.   döntéshozatalra jogosult szervezeti egységek vezetőinek megválasztása és visszahívása, 

7.   az OE bármely fegyelmi ügy kapcsán hozott, tagi felfüggesztésről szóló döntése. 

(2) Hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2018. február 3-i hatállyal. 

9. § Határozatképesség, döntésképesség és szavazati arányok fogalma, szavazási 

módok 

(1) Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a testület a döntéshozatalra jogosult tagok több mint 

felének jelenlétében határozatképes. 
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(2) Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a testületek és a döntéshozatalra jogosult szervezeti 

egységek döntéseiket egyszerű többséggel hozzák. 

(3) A döntéshozatalhoz szükséges szavazatszám megállapításánál a törtszámokat felfelé kell kerekíteni. 

(4) A döntéshozatalhoz minden esetben szükséges a határozatképesség és az előírt szavazati arány elérése. 

A határozatképtelenség miatt érvénytelen szavazás megismétlésének részletszabályait a párt SZMSZ-

ében kell rögzíteni. 

(5) A szavazásra bocsátott javaslat elfogadottnak minősül, amennyiben az igen szavazatok többségben 

vannak, elutasítottnak minősül, amennyiben az igen szavazatok nincsenek többségben. 

(6) Az egyszerű egyharmad a jelenlévők egyharmada. 

(7) A minősített egyharmad a testület döntéshozatalra jogosult tagjainak egyharmada. 

(8) Az egyszerű többség a jelenlévők több mint fele. 

(9) A minősített többség a testület döntéshozatalra jogosult tagjainak több mint fele. 

(10) Az egyszerű kétharmad a jelenlévők kétharmada. 

(11) A minősített kétharmad a testület döntéshozatalra jogosult tagjainak kétharmada. 

(11a) Az egyszerű háromnegyed a jelenlévők háromnegyede. 

(11b) A minősített háromnegyed a testület döntéshozatalra jogosult tagjainak háromnegyede. 

(12) Szétszavazást ugyanabban a kérdéskörben több alternatíváról való döntés esetén lehet alkalmazni 

az alábbiak szerint: 

1. szétszavazás esetén tartózkodás nincs, 

2. a szavazásra feltett alternatívák számánál legfeljebb eggyel kevesebb szavazatot lehet leadni, 

3. a szavazás addig folytatódik, amíg csak két alternatíva marad, 

4. egy alternatíva akkor minősül elfogadottnak, ha az alternatívákra leadott együttes szavazatszám 

eléri a határozatképességet, és az egyik alternatívára leadott szavazatszám eléri az előírt szavazati 

arányt, 

5. amennyiben két alternatíva közül az egyik úgy kap többséget, hogy az alternatívákra leadott 

együttes szavazatszám nem éri el a határozatképességet, egy alkalommal rendes szavazásra kell 

bocsátani a több szavazatot kapott alternatívát, 

6. amennyiben a két alternatíva egyenlő számú szavazatot kapott, és az alternatívákra leadott 

együttes szavazatszám eléri a határozatképességet, úgy ismételt szétszavazást kell tartani. 

Amennyiben ebben az esetben is szavazategyenlőség következik be, a levezető köteles új vitát 

kezdeményezni. Amennyiben az ezt követő szavazásnál is szavazategyenlőség következik be, 

sorsolással kell kiválasztani a két alternatíva közül azt, amelyikről először rendes szavazást kell 

tartani. Amennyiben ez az alternatíva megkapja a szükséges többséget, úgy elfogadásra kerül, 

amennyiben nem, úgy a másik alternatíváról kell rendes szavazást tartani. 

7. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

7. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

további részletszabályokat az adott testület Ügyrendje tartalmazhat. 

(13) Az adott testület minősített egyharmaddal dönthet az alábbi szavazási módok elrendeléséről: 

1. névszerinti szavazás, 

2. titkos szavazás nem személyi kérdésekben. 

(14) Amennyiben a (13) bekezdés 1. és 2. pontjairól való szavazás kezdeményezése egyszerre 

történik, úgy szétszavazást kell tartani a két alternatíváról. 

(15) Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani. 

10.  § Jegyzőkönyv, emlékeztető, határozat 

(1) A párt testületei üléseinek dokumentálása jegyzőkönyv formájában történik. Az egyes testületek által 

készítendő jegyzőkönyv részletszabályait a párt SZMSZ-e tartalmazza. 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely a párt 

testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba, 

(3) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely a párt 

testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba, 
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(4) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely a párt 

testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba,  

(5) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely a párt 

testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba 

(6) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely a párt 

testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba 

(7) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely a párt 

testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba 

(8) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely a párt 

testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba 

(9) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely a párt 

testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba 

(10) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba 

(11) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba 

(12) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba 

(13) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba 

(14) A határozat - amennyiben jogszabály, az Alapszabály vagy a határozat eltérően nem rendelkezik 

- az elfogadását követően hatályba lép. 

(15) A határozatot az azt elfogadó ülés vagy elektronikus szavazás lezárásától számított 72 órán belül 

közzé kell tenni. 

(16) A határozat közzétettnek minősül a hiteles jegyzőkönyv közzétételével is. 

(17) A párt bármely tagja, tisztségviselője és testülete a határozat hivatalos közzétételétől számított 

30. napig kérheti az Etikai Bizottság állásfoglalását a párt testületei által hozott határozat 

érvényességével kapcsolatban, amennyiben indokolt álláspontja szerint a határozat meghozatala 

beleütközik az Alapszabály meghirdetésekre, előterjesztésekre, jelölésre, és a döntéshozatallal 

kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozó rendelkezéseibe. Az Etikai Bizottság saját hatáskörében 

jogosult ezen határidőn túl is vizsgálatot indítani határozat érvényességével kapcsolatban.  

11.  § A juttatás fogalma 

(1) Juttatásnak minősül: 

1. a munkabér és a megbízási díj nettó összege, 

2. az egyéb feladatellátással járó jogviszonyból (például megbízás, vállalkozás stb.) származó 

nettó (áfa nélkül számított) bevétel, levonva belőle a számla kézhezvételétől számított 14 napon 

belül bizonylattal igazolt, a jogviszony alapjául szolgáló szerződés szerint elszámolható 

költségeket. 

III. AZ ALAPSZABÁLY ÉS A PÁRT SZABÁLYZATAI 

12.  § Jogforrások 

(1) Elsődleges szintű jogforrások: 

1. Alapszabály, 

2. Kongresszus által elfogadott szabályzat és általános hatályú határozat. 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal 
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(2) Másodlagos szintű jogforrások: 

1. Országos Elnökség által elfogadott szabályzat, és általános hatályú határozat, 

2. az Ország Politikai Tanács által elfogadott szabályzat és általános hatályú határozat, 

3. az Etikai Bizottság által elfogadott szabályzat és általános hatályú határozat, 

4. a Fegyelmi Bizottság által elfogadott szabályzat és általános hatályú határozat, 

5. a Felügyelő Bizottság által elfogadott szabályzat és általános hatályú határozat. 

(3) Harmadlagos szintű jogforrások: 

1. regionális kongresszus által elfogadott szabályzat és általános hatályú határozat, 

2. regionális elnökségek által elfogadott szabályzat és általános hatályú határozat, 

3. területi közgyűlés által elfogadott szabályzat és általános hatályú határozat, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal, 

5. Területi Elnökség által elfogadott szabályzat és általános hatályú határozat. 

(4) Egyéb jogforrásnak a (1)-(3) bekezdésekben fel nem sorolt testületek szabályzatai, általános hatályú 

határozatai minősülnek. 

(5) Az Alapszabály a párt legmagasabb szintű belső jogforrása, azzal semmilyen jogforrás nem lehet 

ellentétes. 

(6) Az Alapszabály és a szabályzatok rendelkezéseitől eltérni nem lehet, kivéve ahol az Alapszabály maga 

enged eltérést. 

(7) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal  

a) A párt testülete és egyéb szervezeti egysége által elfogadott határozat nem lehet ellentétes az általa 

elfogadott szabályzattal. 

b) A párt testülete (ide nem értve a kongresszust) és egyéb szervezeti egysége által elfogadott határozat 

vagy szabályzat nem lehet ellentétes az Országos Elnökség által elfogadott határozattal vagy 

szabályzattal. 

c) A párt testülete (ide nem értve a kongresszust és az Országos Elnökséget) és egyéb szervezeti 

egysége által elfogadott szabályzat (az Alapszabályban rögzített szabályzatalkotási jogon kívül) a 

saját működése tekintetében rendelkezhet. 

(8) Amennyiben két belső jogforrás ellentétes egymással, abban az esetben az arra jogosult testület köteles 

az ellentét felmerülését követő, soron következő ülésén az alacsonyabb szintű jogforrás módosításával 

az ellentétet megszüntetni. 

13.  § Alapszabály módosításának eljárása 

(1) Az Alapszabályt – a (12) bekezdésben foglalt esetet kivéve – csak a kongresszus, és csak az e §-ban 

meghatározott eljárásrend szerint módosíthatja. 

(2) Az Alapszabály módosítását csak az alábbiak kezdeményezhetik: 

1. az Országos Elnökség minősített többséggel, 

2. az Országos Politikai Tanács minősített többséggel, 

3. legalább 5 területi szervezet, 

4. a párttagok legalább 10%-a. 

(3) A módosító javaslat formai követelményei: 

1. a módosító javaslatot írásban, kizárólag koncepcionális javaslat formájában, szöveges 

indoklással kell benyújtani az Országos Elnökségnek, 

2. a módosító javaslatot úgy kell benyújtani, hogy abból egyértelműen kiderüljön a módosítani 

kívánt alapszabályi rendelkezés, a módosítás tárgya és a javasolt változtatás, 

3. a módosító javaslathoz a benyújtással egyidejűleg minden esetben csatolni kell testületek 

esetében a (2) bekezdésben foglalt feltétel teljesülését igazoló határozatot, párttagok által történt 

kezdeményezés esetén a (2) bekezdésben foglalt feltétel teljesülését igazoló dokumentumot, 

4. az Országos Elnökség köteles a benyújtott módosító javaslatot tartalmi módosítás nélkül 

kodifikációs szempontok alapján megvizsgálni és szöveges formába önteni, és felvenni a soron 

következő kongresszus napirendjére, 
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5. amennyiben a benyújtó úgy ítéli meg, hogy a szövegszerű változtatások során tartalmi módosulás 

következett be, jogosult az Etikai Bizottsághoz fordulni, mely köteles a beadványt olyan 

határidőn belül elbírálni, hogy a folyamat ne veszélyeztesse az eljárási határidőket. 

(4) A módosítási eljárással kapcsolatos határidők: 

1. a módosító javaslat benyújtásának határideje a soron következő kongresszus előtti 30. nap, 

2. a módosító javaslat kodifikált változata közzétételének határideje a soron következő kongresszus 

előtti 25. nap, 

3. a kongresszus napirendjére felvett módosító javaslathoz módosító indítványokat lehet benyújtani 

a (3) bekezdésben foglalt feltételekkel a soron következő kongresszus előtti 18. napig, 

4. a módosító indítványok támogatásáról vagy elutasításáról az Országos Elnökség a soron 

következő kongresszus előtti 13. napig dönt. 

5. a módosító indítványok kodifikált változata közzétételének határideje a soron következő 

kongresszus előtti 13. nap. 

6. amennyiben az Országos Elnökség a módosító indítványt támogatja, úgy az felkerül a 

kongresszus napirendjére, 

7. amennyiben az Országos Elnökség a módosító indítványt nem támogatja, úgy az kizárólag akkor 

kerül fel a kongresszus napirendjére, ha a soron következő kongresszus előtti 8. napig a 

napirendre kerülést a párttagok legalább 10%-a írásban kéri. 

(5) Az Alapszabály módosításához, a párt egyesüléséhez vagy szétválásához a kongresszus egyszerű 

háromnegyeddel hozott határozata szükséges, kivéve a (6) és (7) bekezdésben részletezett eseteket. A 

párt céljának módosításához és a párt megszűnéséről szóló kongresszusi döntéshez minősített 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat szükséges. 

(6) A kongresszus minősített többséggel hozott határozata szükséges az Alapszabály alábbi 

rendelkezéseinek módosításához, amennyiben az adott kongresszuson a minősített többség több, mint az 

egyszerű háromnegyed: 

1. Országos Elnökség választásának eljárásrendje (59. § (9) és (10) bekezdés). 

2. Országos Politikai Tanács kongresszus által választandó tagjai választásának eljárásrendje (50. 

§ (4) bekezdés). 

3. Az Alapszabály módosításának eljárása (13. §). 

(7) A kongresszus minősített kétharmaddal hozott határozata szükséges az Alapszabály azon 

rendelkezéseinek módosításához, melyeknél az Alapszabály így rendelkezik, amennyiben az adott 

kongresszuson a minősített kétharmad több, mint az egyszerű háromnegyed. 

(8) Az Alapszabály felépítése, módosítások kodifikációjának értelmező táblázata: 

 

szint 1. 2. 3. 4. 5. 

elnevezés fejezet paragrafus bekezdés pont alpont 

eredeti jelölése 

I. 

II. 

III. 

1. § 

2. § 

3. § 

(1) 

(2) 

(3) 

1. 

2. 

3. 

a. 

b. 

c. 

új rész jelölése 

I/A. 

I/B. 

II/A. 

1/A. § 

1/B. § 

2/A. § 

(1a) 

(1b) 

(2a) 

1a. 

1b. 

2a. 

a1. 

a2. 

b1. 

(9) Az Alapszabályban az új rendelkezést a (8) bekezdés szerint kell jelölni, kivéve ha az új rendelkezés az 

Alapszabály, fejezet, paragrafus, bekezdés, pont, alpont utolsó helyére kerül, mert ezen esetben a 

számozásban következő új számot kapja. 

(10) Az Alapszabály teljes fejezeteinek, paragrafusainak, bekezdéseinek, pontjainak vagy 

alpontjainak törlésekor az adott rész jelzését a szövegezésben meg kell hagyni szöveg nélkül, hivatkozva 

a törlés időpontjára. 

(11) Az Alapszabály módosítására vonatkozó részletesebb eljárást a Kongresszusi Ügyrend 

tartalmazhat. 

(12) Az Alapszabály módosításának rendjétől a kongresszus döntése alapján el lehet térni a bírósági 

vagy ügyészségi hiánypótlási felhívás teljesítéséhez szükséges mértékben és célból. A módosításnak 

összhangban kell lennie az Alapszabály egyéb pontjaival és az alapelvekkel. 
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14.  § Kötelezően megalkotandó szabályzatok 

(1) A kongresszus által kötelezően megalkotandó szabályzatok: 

1. Alapszabály, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Általános és időközi választásokon alkalmazandó jelöltállítási szabályzatok, 

3. Fegyelmi szabályzat, 

4. Kongresszusi Ügyrend, 

5. A párt gazdálkodásának rendjéről szóló szabályzat. 

(2) Az Országos Elnökség által kötelezően megalkotandó szabályzatok: 

1. A párt Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: a párt SZMSZ-e), 

2. Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat, 

3. Kommunikációs szabályzat, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

4.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Területi szervezetek gazdálkodásának szabályzata, 

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

5. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat, 

6. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

6.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Arculati kézikönyv, 

7. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

7.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Országos Elnökség Ügyrendje, 

8. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

8. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Jogszabály által előírt szabályzatok. 

(3) Az Országos Elnökség által kötelezően megalkotandó szabályzatokat az Országos Elnökség minősített 

többséggel fogadja el és módosítja. 

(4) A testületek működésének részletes szabályait a testület Ügyrendje tartalmazza. 

(5) A további testületek által kötelezően megalkotandó szabályzat: 

1. a testület ügyrendje. 

(6) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal  

(7) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal 

(8) Az elfogadott szabályzatokat az elfogadásukat követő 3. munkanapon belül a párt belső honlapján közzé 

kell tenni.  

(9) Az elfogadott szabályzatok hatályba lépésének napja nem lehet korábbi, mint a párt belső honlapján 

történő közzététel napja. 

15.  § A párt Szervezeti és Működési Szabályzata 

(1) A párt Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi kötelező elemeket tartalmazza: 

1. a tagfelvétel és a tagi adminisztráció eljárásrendje, 

2. tagi nyilvántartás, 

3. tagdíj beszedése és nyilvántartása, 

4. munkaszervezeti egységek működésének szabályai, 

5. a pártban keletkezett dokumentumok betekintési szabályai,  

6. műhelyzszabályzat 

7. Területi szervezetek gazdálkodásának szabályzata, 
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8. Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat, 

9. Arculati kézikönyv, 

10. Országos Elnökség Ügyrendje, 

11. Jogszabály által előírt szabályzatok. 

 

(2) Az Alapszabályban nem szabályozott részletkérdéseket a párt SZMSZ-e tartalmazza. 

IV. A TAGSÁG 

16.  § Tagsági jogviszonyok 

(1) A tagsági jogviszonyok a következők: 

1. pártoló tagság, 

2. segítő tagság, 

3. tagság, 

4. tiszteletbeli tagság, 

5. felfüggesztett tagság., 

6. passzivált tagság. 

(2) Egy személy egyszerre csak egyféle tagsági jogviszonyban állhat a párttal. 

(3) Egy tag csak egy területi szervezet nyilvántartásában szerepelhet. 

(4) Az V. fejezettel kapcsolatban a részletes szabályokat a párt SZMSZ-e tartalmazza. 

(5) Ahol az Alapszabály tagot említ, ott tag alatt csak az (1) bekezdés 3. pontjában rögzített tagsági 

jogviszonnyal rendelkezők értendők. 

17.  § Pártoló tag 

(1) Pártoló tag lehet, aki elfogadja az Alapító Nyilatkozatban és az Alapszabályban foglalt elveket, értékeket 

és szabályokat valamint vállalja, hogy a tagságal járó szervezeti kötöttségek nélkül a pártot vagyoni 

hozzájárulásával támogatja, emellett erkölcsi támogatást nyújthat, önkéntes munkájával segítheti. 

(2) A pártoló tagsági jogviszony létrejöttének feltétele, hogy az erre vonatkozó, írásban benyújtott kérelmet 

az Országos Elnökség határozatával elfogadja. Elfogadás esetén a pártoló tagsági jogviszony a határozat 

meghozatalát követő napon kezdődik. 

(3) Az Országos Elnökség köteles a pártoló tagsági jogviszonyt minden páros év januárjában felülvizsgálni, 

és ennek eredményeképpen a pártoló tagsági jogviszony fenntartásáról vagy megszüntetéséről döntést 

hozni. 

(4) A pártoló tagnak a 24. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 6., 7., 12., 13. pontjaiban rögzített jogai és a 25. § (1) 

bekezdés 1., 2., 3., 5., 8., 10., 11., 12. pontjaiban rögzített kötelezettségei vannak. A pártoló tag a párt 

testületeinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és tisztségviselővé nem választható. 

(5) A pártoló tag nem szerepelhet egyik területi szervezet nyilvántartásában sem, és az Alapszabályban vagy 

más szabályzatokban a szervezet létszámától függően megállapított rendelkezések szempontjából nem 

vehető figyelembe. 

18.  § Segítő tag 

(1) Segítő tag az lehet, aki a 20. § (1)-(3) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek megfelel, továbbá 

elfogadja az Alapító Nyilatkozatban és az Alapszabályban foglalt elveket, értékeket és szabályokat, 

valamint vállalja, hogy a pártot erkölcsileg és önkéntes munkájával segíti. 
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(2) A segítő tagsági jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a szabályosan, írásban megtett Segítői 

nyilatkozatot a tagi adminisztrációért felelős munkaszervezeti egység elektronikusan vagy eredetiben 

érkeztesse. Érkeztetés esetén a segítő tagsági jogviszony az érkeztetést követő napon kezdődik.  

(3) A segítő tagsági jogviszonyt legalább minden év januárjában felül kell vizsgálni, és ennek 

eredményeképpen a segítő tagi jogviszony fenntartásáról vagy megszüntetéséről döntést kell hozni. A 

segítő tagsági jogviszonyról a Területi Elnökség dönt. Ennek elmaradása esetén a felülvizsgálat és a 

döntés során az Országos Elnökség jár el. 

(4) A segítő tagnak az Alapszabály és más hatályos szabályzatok keretei között a 24. § (1) bekezdés 1., 2., 

3., 5., 7., 8., 12., 13., 14. pontjaiban rögzített jogai és a 25. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 

12., 13. pontjaiban rögzített kötelezettségei vannak. 

(5) A segítő tagnak egy területi szervezet nyilvántartásában szerepelnie kell, de az Alapszabályban vagy más 

szabályzatokban a szervezet létszámától függően megállapított rendelkezések szempontjából nem vehető 

figyelembe. 

(6) A segítő tagnak joga van csatlakozni műhelyekhez és részt venni azok munkájában. A csatlakozás 

lehetőségeit, feltételeit, valamint a műhelyben való jogosítványait a párt SZMSZ-e tartalmazza. 

19.  § Tiszteletbeli tag 

(1) Tiszteletbeli tag az lehet, aki elfogadja az Alapító Nyilatkozatban és az Alapszabályban foglalt elveket, 

értékeket és szabályokat, valamint a pártot munkásságával és tevékenységével támogatja, öregbíti 

hírnevét. 

(2) A tiszteletbeli tagot az Országos Elnökség javaslata alapján az Országos Politikai Tanács választja 

minősített többséggel. 

(3) A tiszteletbeli tagságot az Országos Politikai Tanács minősített többséggel megszüntetheti, amennyiben 

viselője méltatlanná válik a cím viselésére. 

(4) A tiszteletbeli tag az “LMP tiszteletbeli tagja” megnevezés viselésére jogosult. 

(5) A tiszteletbeli tagnak a 24. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 6., 7., 12., 13. pontjaiban rögzített jogai és a 25. § 

(1) bekezdés 1., 2., 3., 5., 8., 10., 11., 12. pontjaiban rögzített kötelességei vannak. A tiszteletbeli tag a 

párt testületeinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és tisztségviselővé nem választható. 

20.  § A tagság feltételei 

(1) A párt tagja lehet, aki: 

1. magyar állampolgár vagy Magyarország által elismert állam állampolgára, 

2. 16. életévét betöltötte, 

3. a párt Alapszabályát, az Alapító Nyilatkozatot, a párt alapelveit és céljait ismeri, és magára nézve 

kötelezőnek elismeri, 

4. más magyarországi, külföldi vagy nemzetközi pártnak nem tagja vagy attól juttatást nem kap. 

(2) Az Országos Politikai Tanács dönthet arról, hogy egy adott külföldi vagy nemzetközi pártban való tagság 

nem tekintendő összeférhetetlennek. 

(3) A pártnak nem lehet tagja, aki a BM III. Főcsoport-főnökség ügynöke, titkos munkatársa, titkos 

megbízottja, szigorúan titkos állományú tisztje, rezidense vagy társadalmi kapcsolata volt, vagy 

beosztása okán a jelentéseket olvasta, vagy részt vett a politikai vagy emberi jogokat súlyosan sértő 

döntések meghozatalában, cselekmények végrehajtásában. A tagjelöltnek ennek nemleges voltáról a 

Belépési nyilatkozatban nyilatkoznia kell, ennek elmaradása a tagjelölt felvételét kizárja. Ha a felvett tag 

érintettsége (és így a párttagság szándékos megtévesztése) bármikor bebizonyosodik, és az erre 

hatáskörrel rendelkező szerv az előírt eljárásban ezt megállapítja, az illető párttagsága azonnal és 

automatikusan megszűnik. 

(4) A kizárt tag a kizárásról szóló jogerős döntés meghozatalától számított 4 évig nem létesíthet a 16. § (1) 

bekezdése szerinti tagsági jogviszonyt. 

(5) A pártnak nem lehet tagja, aki a korábbi tagsági jogviszonyából fakadó tagdíjtartozással rendelkezik. 
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21.  § A tagfelvételi eljárás 

 

(1) A tagfelvételi eljárást az Országos Elnökség által elfogadott SZMSZ szabályozza, valamint a 

tagfelvételről az Alapszabály 45.§ (2) 8. szerint a Területi Elnökség, illetve az 59.§ (2) 18. szerint az 

Országos Elnökség dönt.   

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(3) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(4) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(5) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal  

(6) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal  

(7) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal  

(8) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal  

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

6. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(9) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal  

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal  

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal  

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal  

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal  

6. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

7. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

8. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

9. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

10. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(10) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal  

(11) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal  

(12) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállya  

(13) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal  

 

22. § A tagi vétó 

(1) A tagfelvételi eljárást tagi vétó szabályait az Országos Elnökség által elfogadott SZMSZ szabályozza.   

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 8. napi hatállyal 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 8. napi hatállyal 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 8. napi hatállyal 
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23. § A tagsági jogviszony megszűnése 

(1) A tagsági jogviszony megszűnik: 

1. kilépéssel, 

2. felmondással, 

3. kizárással, 

4. a tag halálával 

(2) A tagsági jogviszony kilépéssel szűnik meg, ha a tag: 

1. Kilépési nyilatkozatát elküldi a tagi adminisztrációért felelős munkaszervezeti egységnek, 

2. regisztrált e-mail címéről a párt SZMSZ-ben jelzett e-mail címre küldött levélben jelzi kilépési 

szándékát, 

3. a párt belső honlapjának e célra kialakított menüpontjában jelzi kilépési szándékát, 

4. a regisztrált e-mail címéről területi szervezete elnökének vagy a Területi Elnökségének címzett 

elektronikus levélben jelzi kilépési szándékát, 

5. a kilépésre irányuló akaratát tartalmazó, írásban vagy elektronikusan rögzített feltétlen, címzett 

jognyilatkozatot tesz. 

(3) A kilépésre vonatkozó nyilatkozat a (2) bekezés szerinti címzett általi kézhezvételével válik hatályossá, 

és ezt követően nem vonható vissza. 

(4) A tagsági jogviszony felmondással szűnik meg az alábbi esetekben:  

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal, 

2. a tagot jogerős bírói ítélettel eltiltják a közügyek gyakorlásától, 

3. a tagot a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezi, 

4. hatályon kívül helyezíe a páít Kongresszusa 2020. jútius 2ő napi hatútlyal a ItatáIyon kívül 

hellezett rendelkezés szövege: 

a tag belátási képessége tartósan és nagymértékben csökkent, vagy hiányzik, 

5. a tag területi szervezetét az Országos Politikai Tanács feloszlatta, 

6. a passzivált tag 12 hónap tagdíjtartozással rendelkezik.  

(5) A tagsági jogviszony kizárással szűnik meg: 

1. fegyelmi eljárás következményeképpen a kizárásról született döntés jogerőre emelkedésének 

napján, 

2.  ha a tagot szándékos és erőszakos bűncselekmény elkövetésében a bíróság jogerősen bűnösnek 

találja, 

3. ha a tag a párttagsággal törvény szerint összeférhetetlen tevékenységbe kezd. 

  

24.  § A tag jogai 

(1) Az Alapszabály és a párt belső szabályzatai keretei között a tag jogosult: 

1. részt venni a területi szervezetek tevékenységében, 

2. részt venni a párt rendezvényein, 

3. részt venni a párt szervezeti egységeinek tevékenységében, 

4. véleményét a párton belül szóban vagy írásban szabadon kifejteni és terjeszteni, továbbá a párton 

belül értékelni a párt bármely tagjának, tisztségviselőjének, szervezetének, testületének, 

közösségének tevékenységét vagy mulasztását, 

5. igénybe venni a párt politikai, erkölcsi és jogi védelmét minden olyan esetben, amikor tagsága 

vagy a párt nevében végzett jóhiszemű és erkölcsileg vállalható politikai tevékenysége miatt 

hátrányok, megalapozatlan vádak érik, 

6. jelen lenni a párt bármely választott testületének minden nyilvános ülésén, 

7. tájékozódni és tájékoztatást kapni a párt bármely szervezetének tevékenységéről, 

8. tájékozódni és tájékoztatást kapni az őt érintő fontosabb rendezvényekről és fontosabb ügyekről, 
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9. a párton belül bármely kérdésben – a személyi kérdéseket is beleértve – politikai 

kezdeményezéssel élni, ahhoz támogatást szervezni, vagy mások kezdeményezéséhez 

csatlakozni, 

10. részt venni személyi kérdések eldöntésében, és az általa közvetve vagy közvetlenül választottak 

politikai ellenőrzésében, 

11. az Alapszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén megválaszthatónak lenni a területi 

szervezet küldöttjévé és a párt tisztségviselőjévé, 

12. megismerni a személyére vonatkozó javaslatokat, megbízatásaival járó feladatairól pontos 

tájékoztatást kapni, és azokról véleményt nyilvánítani, 

13. igénybe venni a párt által biztosított képzési és tájékozódási lehetőségeket, más szolgáltatásokat, 

14. jogainak párton belüli megsértése esetén az ellenőrző, etikai és fegyelmi testületekhez fordulni. 

(2) A nem jogerősen kizárt tag tagsági jogviszonyából és választott megbízatásából fakadó jogait a kizárás 

ügyében született döntés jogerőre emelkedéséig vagy a másodfokú fegyelmi eljárás fegyelmi 

szabályzatban rögzített maximális időtartamának lejártáig nem gyakorolhatja. 

(3) Amennyiben a tag a 25. § (1) bekezdés 4. és 4.a.  pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, úgy az (1) 

bekezdés 10. és 11. pontjaiban meghatározott jogait nem gyakorolhatja.  

25.  § A tag kötelezettségei 

(1) A tag köteles: 

1. az Alapszabályban és a párt belső szabályzataiban foglaltakat betartani, 

2. tartózkodni minden olyan magatartástól, amely ellentétes a párt programjával vagy sérti a párt 

érdekeit, jó hírnevét,  

3. tartózkodni minden olyan magatartástól, amely ellentétes a párt Alapító Nyilatkozatával, 

4. tagdíjat fizetni, 

4.a. az üvegzseb-kötelezettségét időben teljesíteni, 

5. az ellene indult büntetőeljárás megkezdéséről és eredményéről Területi Elnökségét és az 

Országos Elnökséget írásban haladéktalanul tájékoztatni, 

6. képviselni a párt programját és politikai döntéseit, növelni a párt tekintélyét és társadalmi 

támogatottságát, 

7. kisebbségben maradt véleményét a nyilvánosság előtt kizárólag kisebbségi véleményként 

képviselni az ezen bekezdés 2. pontjában foglaltak szerint, 

8. vállalt megbízatásait felelősségteljesen és megbízhatóan teljesíteni, 

9. részt venni a párt választási kampányában, segíteni a párt képviselőjelöltjeit, 

10. nem támogatni olyan politikai törekvéseket, amelyek a párt céljaival, programjával és 

szervezetei, képviselőcsoportjai, testületei által elfogadott állásfoglalásokkal 

összeegyeztethetetlenek, 

11. párton belüli vitáiban jóhiszeműen eljárni, tiszteletben tartani vitapartnerei emberi méltóságát, 

kerülni az indokolatlan konfliktusokat, és addig nem keresni jogorvoslatot a párton kívül, amíg 

az Alapszabály és a belső szabályzatok által biztosított jogorvoslati lehetőségek ki nem merültek, 

12. tartózkodni a nem nyilvánosságra szánt dokumentumok vagy döntés-előkészítésre szánt 

anyagok, információk, adatok nyilvánosságra hozatalától, illetéktelen harmadik személyekkel 

való közlésétől; azokat bizalmasan kell kezelnie, 

13. a párt, a képviselői csoport, a pártalapítvány, a párt gazdasági-vállalkozási tevékenysége és az 

Európai Parlament vagy annak képviselője alkalmazottjaként a 24. §-ban rögzített jogainak 

gyakorlása közben köteles betartani az alkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségeit, és nem 

élhet vissza az ezekből eredő, birtokába jutott információs többlettel, 

14. fegyelmi eljárás esetén együttműködni, a fegyelmi tárgyaláson bepanaszoltként vagy tanúként 

részt venni, 

15. személyi adatainak, lakcímének, tartózkodáshelyének, telefonszámának, az mail címének 

változásáról 30 napon belül értesíteni a területi szervezet elnökét vagy tagi adminisztrációért 

felelős munkaszervezeti egység képviselőjét, 
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16. tartózkodni attól, hogy a bejegyzés helyén tényleges tevékenységet nem végző (“offshore”) cég 

tulajdonosa, tisztségviselője legyen, ilyen cégekkel üzleti kapcsolatba kerüljön. A tag köteles 

minden ésszerű és elvárható intézkedést megtenni, hogy ilyen szervezetekkel általa, vagy 

közvetlen hozzátartozója által tulajdonolt vagy vezetett gazdasági társaság se kerüljön üzleti 

kapcsolatba. 

26.  § Tagdíj 

 

(1) A tagdíjjal kapcsolatos szabályozást az Országos Elnökség által elfogadott SZMSZ tartalmazza. A párt 

tagja a kongresszus által meghatározott összegű tagdíjat köteles fizetni. Tagsági jogviszonya kezdőnapján 

a munkaszervezet teljes körű tájékoztatást ad az új tag részére a tagdíjfizetéssel kapcsolatos szabályokról, 

a tagdíj mérséklésének és a tagdíjmentesség lehetőségeiről. 

(2) Tagdíjmentességre vonatkozó szabályok: 

1. Tagdíjmentességet az kap, akinek éves jövedelme a mindenkori havi nettó minimálbér 

tizenkétszeresét nem éri el, és a hiánytalanul kitöltött tagdíjmentességi kérelmet a 

munkaszervezethez eljuttatja. 

2. Alkalmanként a tagdíjmentesség maximum 6 hónapra kérelmezhető.  

3. A tagdíjmentesség időtartamának kezdete a kérelem beérkezését követő hónap első napja.  

4. A mentesség hatályba lépéséről a munkaszervezet írásban értesíti a tagot az Alapszabály 6. § 

szerinti módon.  

5. Tagdíjmentesség visszamenőlegesen nem kérelmezhető.  

(3) A tagdíj nyilvántartását a párt munkaszervezetén belül a pénzügy munkaszervezete végzi.  

(4) A tagsági jogviszony megszűnése esetén a befizetett tagdíj nem igényelhető vissza. 

(5) Azon személy, akinek tagsági jogviszonya bármely okból megszűnik, annak tagdíj egyenlege a 

jogviszony megszűnése időpontjában lévő állapot szerint kerül megállapításra. Újbóli tagfelvétel 

esetén az egyenleg szerinti tartozások illetve túlfizetések beszámításra kerülnek. 

 

 

27.  § Tagnyilvántartás 

(1) A párt nyilvántartást vezet a vele valamely tagi jogviszonyban álló személyekről (továbbiakban: 

tagnyilvántartás). 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26 napi hatállyal 

(2b) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

      A párt tagnyilvántartásában kötelezően a 21. § (9) bekezdésében foglaltak szerepelnek. 

(3) A párt tagnyilvántartásában más adatokat a vele tagsági jogviszonyban álló személyekről azok önkéntes, 

előzetes írásbeli hozzájárulásával kezelhet. 

(4) A pártigazgató felelős a tagnyilvántartás megfelelőségéért. 

 

  

28. § Tagság felfüggesztése 

(1) Az Országos Elnökség a tagsági jogviszonyt – a tagok minősített kétharmados döntésével – a fegyelmi 

vagy etikai eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztheti, amennyiben a tag ellen az Alapszabály 25. § (1) 

bekezdés 2., 5., 10. pontjainak megsértése miatt, vagy az Alapszabály 58. § (9) bekezdésében foglaltak 

alapján fegyelmi vagy etikai eljárás indult. 
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(2) A felfüggesztett tag nem gyakorolhatja az Alapszabály 24. § (1) bekezdésében foglaltakat, kivéve az 5., 

8., 12., 14. pontokban biztosított jogait.  A felfüggesztett tagra nem vonatkozik az Alapszabály 25. § (1) 

bekezdése. 

(3) A felfüggesztett tag tisztsége a fegyelmi döntés függvényében annak jogerőre emelkedésével áll helyre. 

(4) A tagság felfüggesztésével járó fegyelmi beadványt a beadványozónak az Etikai Bizottságnak is el kell 

küldenie. Az Etikai Bizottság, a párt bármely tagja, vagy a bepanaszolt kezdeményezheti írásban a 

felfüggesztés indokoltságának és szabályszerűségének vizsgálatát. A vizsgálatot az Etikai Bizottságnak 

az általa alkalmazott legrövidebb eljárási folyamat szerint le kell folytatnia, és döntenie kell, hogy 

indokolt és szabályszerű-e a bepanaszolt vagy bepanaszoltak tagságának felfüggesztése. Amennyiben az 

erről szóló döntés szerint a felfüggesztés és korlátozás nem indokolt vagy nem szabályszerű, a 

felfüggesztés és a korlátozások megszűnnek. A döntés eredményét az Etikai Bizottság azonnal, de 

legkésőbb 48 órán belül megküldi az Országos Elnökség, és a párt tagnyilvántartását végző 

munkaszervezet felé. 

(5) Az indítványban megnevezett bepanaszolt felfüggesztése megszűnik, ha a Fegyelmi Bizottság 

határozatában az eljárás megindítását elutasítja. 

V. A PÁRT POLITIKAI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

29.  § A párt testületei és tisztségviselői 

(1) A párt testületei: 

1. területi közgyűlés, 

2. Területi Elnökség, 

3. regionális kongresszus, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal,  

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal, 

5a. Regionális Elnökség(ek) 

6. Országos Politikai Tanács, 

7. Országos Politikai Tanács Elnöksége,  

8. kongresszus, 

9. Etikai Bizottság, 

10. Felügyelő Bizottság, 

11. Fegyelmi Bizottság, 

12. Országos Elnökség. 

(2) A párt tisztségviselői: 

1. Területi Elnökségek tagjai, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal, 

3a. Regionális Elnökségek tagjai 

4. Országos Politikai Tanács Elnöksége,  

5. Etikai Bizottság tagjai, 

6. Felügyelő Bizottság tagjai, 

7. Fegyelmi Bizottság tagjai, 

8. Országos Elnökség tagjai. 

(3) A párt vezető tisztségviselői az Országos Elnökség tagjai. A párt tisztségviselője olyan büntetlen előéletű 

természetes személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán, az európai parlamenti képviselők 

választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők választásán választójoggal rendelkezik, és a párt 

tagja. 

(3a) A párt vezető tisztségviselője olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
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(3b) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26 napi hatállyal 

(3b) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Nem lehet a párt vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

(3c) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(3c) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Nem lehet a párt vezető tisztségviselője 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. 

(3d) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(3d) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a párt vezető tisztségviselője az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

(4) A párt tisztségviselőjének – ide nem értve az Országos elnökség tagjait - havi tiszteletdíja nem lehet 

magasabb összegű, mint az egyéb, párt által szerzett tisztségeiből származó havi nettó jövedelme – 

csökkentve a 34. § (1) bekezdés 3. pontja alapján befizetett összeggel – és 300.000.- forint közötti 

különbözete. 

30.  § Összeférhetetlenség tisztséghalmozás okán 

(1) A tisztséghalmozás okán fennálló összeférhetetlenségi szabályok szempontjából tisztségviselőnek kell 

tekinteni az alábbi személyeket is: 

1. Országos Elnökség tagjai,  

2. országgyűlési és európai parlamenti képviselők, 

3. a párt helyi önkormányzati képviselői, 

4. Etikai Bizottság elnöke, 

5. Felügyelő Bizottság elnöke, 

6. Fegyelmi Bizottság elnöke, 

7. Országos Politikai Tanács Elnökségének tagjai, 

8. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal, 

9. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal, 

9a. Regionális elnökség elnöke és alelnöke 

10. területi szervezet elnöke, 

11. a pártalapítvány társelnökei, 

12. a pártalapítvány felügyelő bizottságának elnöke. 

(2) Egy személy öt vagy annál több a 29. § (2) bekezdéseiben felsorolt tisztséget együttesen, egyidejűleg 

nem tölthet be.  

(3) Egy személy három vagy annál több (1) bekezdésben felsorolt tisztséget egyidejűleg nem tölthet be. 

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt tisztséget betöltő köteles: 

1. a tisztségével járó feladatait a legjobb képessége és tudása szerint teljesíteni, ennek érdekében 

kerülni a betöltött tisztségek halmozását, 

2. a második tisztségre való jelölésénél mérlegelni, hogy a feladatával együtt járó 

kötelezettségeknek meg tud-e felelni, annak betöltése nem saját érdekeit szolgálja-e. 

31.  § Összeférhetetlenség közvetlen függőségi viszony okán 

(1) A közvetlen függőségi viszony okán fennálló összeférhetetlenség az alábbi egységekre vonatkozik: 

1. a párt, 

2. a párt országgyűlési képviselőcsoportja és képviselői, 

3. a párt európai parlamenti pártcsaládjának képviselőcsoportja és képviselői, 

4. a párt pártalapítványa, 
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5. a párt gazdasági vállalkozási tevékenysége. 

(2) A közvetlen függőségi viszony okán fennálló összeférhetetlenség az alábbi személyekre vonatkozik: 

1. aki az (1) bekezdésben felsorolt egységekkel munkaviszonyban áll, vagy megválasztását követő 

egy éven belül két hónapot meghaladó időtartamú megbízási/vállalkozási szerződéses 

jogviszonyban áll, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2019. november 24-ei hatállyal  

3. akinek a közvetlen vagy közvetett részesedésével működő gazdasági társaság tart fenn az (1) 

bekezdésben felsorolt egységekkel a (3) bekezdésben rögzített értékhatárt meghaladó összegű 

juttatással járó, munkavégzésre irányuló bármely típusú jogviszonyt, 

4. akinek a vele közös háztartásban élő hozzátartozója közvetlen vagy közvetett részesedésével 

működő gazdasági társaság tart fenn az (1) bekezdésben felsorolt egységekkel a (3) bekezdésben 

rögzített értékhatárt meghaladó összegű juttatással járó, munkavégzésre irányuló bármely típusú 

jogviszonyt. 

(3) Az összeférhetetlenséget okozó értékhatár évi 3.600.000.-forintot meghaladó összegű juttatás. 

(4) A (2) bekezdés 1., 2., 3., 4. pontjaiban felsorolt személyek – a (7) és (8) bekezdésben rögzítettek 

kivételével – nem lehetnek az alábbi országos testületek tagjai: 

1. Országos Elnökség, 

2. Országos Politikai Tanács, 

3. Etikai Bizottság, 

4. Felügyelő Bizottság, 

5. Fegyelmi Bizottság. 

(5) A regionális elnökséget, a Területi Elnökséget és a Helyi Csoport Elnökségét választó szerv dönthet 

arról, hogy nem lehet tagja a (2) bekezdés 1., 2., 3., 4. pontjában rögzítettek szerinti személy. 

(6) A regionális kongresszus vagy a területi szervezet saját illetékességi körében kizárhatja, hogy az 

Alapszabály 66. § (6) bekezdésében felsoroltak vagy a párt önkormányzati képviselőcsoportjainak és 

önkormányzati képviselőinek alkalmazásában álló személy a regionális elnökség vagy a Területi 

Elnökség tagja legyen. 

(7) Nem kell figyelembe venni az országgyűlési, helyi önkormányzati, európai parlamenti választási 

kampányok lebonyolítása érdekében a kampányidőszakot megelőző kilencvenedik nap és a 

kampányidőszak vége közötti, a (2) bekezdés 1., 2., 3., 4. pontjai alapján szerzett juttatást. 

(8) Nem minősül az adott egység alkalmazásában álló személynek az, aki párttestületi, pártalapítvány-

kuratóriumi tagságára, országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselői megbízatására, 

választási bizottsági vagy szavazatszámlálói bizottsági tagságára tekintettel részesül rendszeres 

javadalmazásban, költségtérítésben. 

(9) Az e § alapján fennálló összeférhetetlenségi okot annak felmerülésétől számított 30 napon belül köteles 

az érintett megszüntetni. Ennek hiányában választott tisztsége megszűnik. 

32.  § Összeférhetetlenség közvetett függőségi viszony okán 

(1) Az Országos Elnökség tagjai nem lehetnek tagjai, az országgyűlési és európai parlamenti képviselők 

nem jelölhetők, és nem lehetnek tagjai az alábbiaknak: 

1. Etikai Bizottság, 

2. Felügyelő Bizottság, 

3. Fegyelmi Bizottság, 

4. Országos Politikai Tanács Elnöksége. 

(2) Egy párttag az alább felsoroltak közül egyidejűleg csak egy testületben tölthet be tisztséget: 

1. Országos Politikai Tanács Elnöksége, 

2. Etikai Bizottság, 

3. Felügyelő Bizottság, 

4. Fegyelmi Bizottság. 

(3) Amennyiben e § alapján az összeférhetetlenség bekövetkezik, úgy a jelölt eredeti tisztsége az 

összeférhetetlenség bekövetkezésének napján automatikusan megszűnik. 
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(4) Több egymást kizáró jelölés esetén a jelöltnek a jelölési időszak lezárultáig írásban nyilatkoznia kell, 

hogy megválasztása esetén melyik tisztséget fogadja el. 

 

33.  § Mandátum és tisztújítás 

(1) A testületek mandátumának időtartamát tagjainak megválasztása előtt közvetlenül, a testületi tagokat 

megválasztó kongresszus vagy közgyűlés határozza meg az alábbi hónapszámok egyikében: 

1. 6 hónap, 

2. 12 hónap, 

3. 18 hónap, 

4. 24 hónap. 

(2) A teljes körű tisztújítást a mandátum lejártát megelőző utolsó 30 napban kell megtartani. Az új testület 

mandátumának időtartama a testületi tagokat megválasztó kongresszus vagy közgyűlés berekesztésével 

kezdődik, ezzel egyidejűleg az előző testület mandátuma megszűnik. 

(3) A részben vagy teljes körűen a kongresszus által választott testületek mandátumának időtartama az 

Országos Elnökség mandátumának időtartamával megegyezik, de a teljes körű országos elnökségi 

tisztújítás minden esetben magával vonja az alábbi testületek kötelező és egyidejű teljes körű tisztújítását: 

1. Országos Politikai Tanács, 

2. Etikai Bizottság, 

3. Felügyelő Bizottság, 

4. Fegyelmi Bizottság. 

(4) A testület mandátuma megszűnik: 

1. a mandátum időtartamának lejártával, 

2. amennyiben mandátumainak több mint fele betöltetlen, 

3. az új testületi tagokat megválasztó kongresszus vagy közgyűlés berekesztésével. 

(5) Testületi tag mandátuma megszűnik: 

1. lemondással, 

2. visszahívással, 

3. tagsági jogviszony megszűnésével, 

4. összeférhetetlenség útján, 

5. a testület mandátumának megszűnésével, 

6. a tag halálával. 

(6) Az Országos Elnökségben a mandátum betöltetlenné válásától számított 60 napon belül válása esetén 

a soron következő kongresszuson részleges tisztújítást kell tartani, ha az Országos Elnökség 

mandátumainak több mint fele betöltött, de van legalább egy betöltetlen mandátum. 

(7) Teljes körű tisztújítást kell tartani az ok bekövetkeztétől számított 60 napon belül, amennyiben: 

1. az Országos Elnökség működőképessége nem biztosított, 

2. az Országos Elnökség teljes körű tisztújításon megválasztott tagjainak több mint fele 

megváltozik. 

(8) A testületekben – az Országos Elnökség kivételével – a működőképtelenséget okozó mandátum 

betöltetlenné válásától számított 60 napon belül válása esetén a soron következő kongresszuson 

részleges tisztújítást kell tartani. 

(9) A részleges tisztújításon megválasztott tag mandátumának időtartama annak a testületnek a mandátum 

időtartamával egyezik meg, amelyikbe megválasztották. 

34.  § Jelölés és visszahívás 

(1) A párt tisztségviselőjének és kongresszusi küldöttnek az a tag jelentkezhet vagy jelölhető, aki: 

1. legalább 30 napja párttag a választást megelőző napon, 
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2. nincs tagdíjtartozása a rendes jelölés lezárultának időpontjában, 

3. a párt által szerzett tisztségeiből eredő jövedelme vállalt hányadának befizetését a rendes jelölés 

lezárultának időpontjáig teljesítette. 

(2) Érvényes jelöltté az válhat, akit a jelölési határidő lejárta előtt jelölnek, vagy jelentkezik, és: 

1. jelentkezés esetén legalább egy párttag támogatja, 

2. jelölés esetén nyilatkozik a jelölés elfogadásáról, 

3. megjelöli az általa betölteni kívánt tisztséget vagy tisztségeket, 

4. ismerteti testületi tagként kitűzött céljait, 

5. ismerteti a pártban eddig betöltött tisztségeit és az ezekkel összefüggésben végzett munkáját, 

6. ismerteti, volt-e országgyűlési képviselői, helyi és kisebbségi önkormányzati képviselői 

mandátuma, polgármesteri tisztsége vagy a pártalapítvány kuratóriumában tagsága, 

7. ismerteti a választás hónapját megelőző egy évre vonatkozó üvegzseb-nyilatkozatát, 

8. az Országos Elnökség tagjának történő jelölés vagy jelentkezés esetén megszerzi a párttagság 

5%-ának támogatását. 

(3) A jelölési határidő véget ér: 

1. az Országos Elnökség és a regionális elnökségek választása esetében az őket választó 

kongresszust megelőző 10. 5. napon, 

2. kongresszus és regionális kongresszus által választott tisztségek esetében – a (3) bekezdés 1. 

pontjában felsoroltak kivételével – a tisztségviselőt választó kongresszust megelőző 5. napon, 

3. minden más esetben a tisztségre történő választás megkezdésekor. 

(4) A kongresszus és a regionális kongresszus által választott tisztségekre vonatkozó jelöléseket és azok 

érvényességét az Etikai Bizottság vizsgálja, és döntést hoz róla. 

(5) Biztosítani kell a párt tagjainak, hogy a jelöltséggel kapcsolatban kérdéseket tehessenek fel a jelölteknek. 

(6) A kongresszusi küldöttek választásán csak az jelölhet, jelölhető és szavazhat, aki az aktuális kongresszus 

előtti 30. napon a területi szervezet nyilvántartásában szerepel. 

(7) A delegáló testület vagy a delegáló egyéb szervezeti egység egyszerű kétharmaddal visszahívhatja a párt 

tisztségviselőjét, a kongresszusi delegáltat, Országos Politikai Tanács tagját és póttagját, a területi 

szervezet pénzügyi felelősét, a helyi csoport elnökségének tagját, a műhely, a tagozat, a kabinet, illetve 

a kollégium vezetőjét. 

35.  § Kötelezettség elmulasztásának normatív következményei 

(1) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(1) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párttag az önként vállalt vagy rá delegált kötelezettségeinek elmulasztása esetén az Alapszabályban 

részletezett esetekben és módon elveszítheti tisztségek elnyerésére és betöltésére vonatkozó jogát. 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(2) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A területi szervezet kötelezettségeinek elmulasztása esetén az Alapszabályban részletezett esetekben és 

módon elveszítheti az Országos Politikai Tanácsba és kongresszusokra történő delegálási jogát. 

(3) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(3) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Azon területi szervezet, amely küldöttei által két teljeskörű tisztújítás között az Országos Politikai 

Tanács üléseinek több mint egyharmadán a területi szervezet jelenlétét nem biztosítja, elveszíti az 

Országos Politikai Tanácsba történő delegálás jogát az azt követő két teljeskörű tisztújítás közötti 

időszakra. 

(4) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(4) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Annak a területi szervezetnek, amelynek a küldöttei által két teljeskörű tisztújítás között a kongresszus 

üléseinek több mint egyharmadán területi szervezeti jelenléte nem biztosított, az azt követő két 

teljeskörű tisztújítás közötti időszakra a területi szervezeti küldötteinek száma a hiányzás arányában 

csökken. 
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(5) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(5) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A kongresszus által delegált Országos Politikai Tanács tagja kongresszus által választott tisztségre nem 

jelölhető az azt követő két teljeskörű tisztújítás közötti időszakra, amennyiben két teljeskörű tisztújítás 

között az Országos Politikai Tanács üléseinek több mint egyharmadán jelenlétét nem biztosítja. 

(6) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(6) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

E § tekintetében a jelenlét meghatározása az adott testület Ügyrendjében történik. 

36.  § Választási rendek 

(1) Személyi kérdésekben az alábbi választási rendeket lehet alkalmazni: 

1. egyszerű listás választás, 

2. egyszerű többségű listás választás, 

3. rangsoroló listás választás. 

(2) Az egyszerű listás választás eljárása: 

1. minden szavazati joggal rendelkező tag legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a betöltendő 

helyek száma, 

2. minden jelölt minden szavazat után egy pontot kap, 

3. a helyeket azok a jelöltek töltik be, akik a legtöbb pontot kapták, 

4. a szavazás eredményét befolyásoló szavazategyenlőség esetén az érintett jelöltekről megismételt 

szavazást kell tartani, 

5. a szavazás érvényességéhez az szükséges, hogy a határozatképességhez szükséges számú 

szavazó adja le a szavazatát. 

(3) Az egyszerű többségű listás választás eljárása: 

1. minden szavazati joggal rendelkező tag legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a betöltendő 

helyek száma, 

2. minden jelölt minden szavazat után egy pontot kap, 

3. a helyeket azok a jelöltek töltik be, akik a legtöbb pontot kapták, és megszerezték a leadott 

szavazatok többségét, 

4. amennyiben az első fordulóban nem kerül betöltésre az összes hely, a még be nem betöltött 

helyekről új szavazási fordulót kell tartani. 

5. az új szavazási fordulóba nem jut be az előző fordulóban be nem jutott jelöltek utolsó 

egyharmada, de bejut legalább a be nem töltött helyek számával eggyel több jelölt. 

6. a szavazás eredményét befolyásoló szavazategyenlőség esetén az érintett jelöltekről megismételt 

szavazást kell tartani, 

7. a szavazás érvényességéhez az szükséges, hogy a határozatképességhez szükséges számú 

szavazó adja le a szavazatát. 

(4) A rangsoroló listás választás eljárása: 

1. a szavazólapon az összes jelöltet rangsorolni kell, 

2. egy helyezés csak egy jelöltnek osztható ki, 

3. a kapott rangsorszámokat pontonként kell összeadni, így kialakul a jelöltek kapott pontszáma, 

4. a legkevesebb pontot kapott jelölt tölti be az első mandátumot, a második legkevesebb pontot 

kapott jelölt a második mandátumot és így tovább, amíg a mandátumok száma nem lesz betöltve, 

5. amennyiben két vagy több jelölt ugyanolyan mennyiségű szavazatot kapott, a jelöltek között 

szétszavazást kell tartani, 

6. a szavazás érvényességéhez az szükséges, hogy a határozatképességhez szükséges számú 

szavazó adja le a szavazatát, 

7. e választási rend nem alkalmazható a kongresszus által választott tisztségek esetén. 

(5) A választás eredményének közlésekor a helyezéseket és a kapott szavazatok alapján számított 

részeredményeket is közölni kell. 
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37.  § Pártszavazás 

(1) Pártszavazás csak szakpolitikai és közpolitikai témakörökben tartható olyan kérdés formájában, melyre 

egyértelmű „igen”-nel vagy „nem”-mel lehet válaszolni. 

(2) Nem kezdeményezhető pártszavazás: 

1. személyi kérdésekről, 

2. költségvetést és gazdálkodást érintő kérdésekről, 

3. szabályozási kérdésekről, 

4. Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság és Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozó döntésekről, 

5. olyan kérdésről, amelyről egy éven belül történt pártszavazás, 

6. olyan kérdésről, amelyről egy éven belül született kongresszusi, vagy kongresszus által egyéb 

testülethez delegált döntés, 

7. olyan kérdésről, amely meghirdetett kongresszus napirendjén szerepel. 

(3) Pártszavazást kezdeményezhet: 

1. a párttagok 10%-a, 

2. a kongresszus, 

3. az Országos Politikai Tanács, 

4. az Országos Elnökség, 

5. öt területi szervezet közgyűlése. 

(4) A pártszavazás csak nyílt szavazással bonyolítható le. 

(5) A pártszavazás érvényes, ha a párttagok több mint fele a szavazatát leadta. 

(6) A pártszavazás eredményes, ha a leadott szavazatok több mint fele valamelyik döntés (igen vagy nem) 

mellett foglalt állást. A pártszavazás akkor is érvényes és eredményes, ha a párttagok kevesebb, mint fele 

adta le szavazatát, de a párttagok több, mint negyede ugyanazon döntés (igen vagy nem) mellett foglalt 

állást. 

(7) Az érvényes és eredményes pártszavazáson hozott döntés kötelező érvényű. 

(8) A pártszavazás lebonyolítása: 

1. pártszavazási indítványt írásban, koncepcionális javaslat formájában az Országos Politikai 

Tanács Elnökségének kell benyújtani a kezdeményezés feltételei megvalósulásának 

igazolásával, 

2. az Országos Politikai Tanács Elnöksége köteles a soron következő Országos Politikai Tanács 

ülésének napirendjére felvenni a tartalmilag nem módosított, de szövegszerűen megfogalmazott 

javaslatot a javasolt határidőkkel, 

3. az Országos Politikai Tanács Elnöksége a kérdés megfelelőségéről az Etikai Bizottságtól 

állásfoglalást kérhet, 

4. a pártszavazás megindításáról az Országos Politikai Tanács dönt, 

5. a pártszavazást az Országos Politikai Tanács döntését követően 60 napon belül el kell indítani, 

6. a pártszavazást kötelezően megelőzi a párt belső honlapján lefolytatott 30 napos vita, melyet az 

Országos Politikai Tanács követően 30 napon belül meg kell indítani, 

7. a pártszavazásra bocsátott kérdésről a szavazás 7 napig tart, 

8. a pártszavazás eredményét az Országos Politikai Tanács Elnöksége hirdeti ki a szavazás lezárását 

követő 7 napon belül. 

38.  § Mindkét nem politikai részvételét biztosító szabályok 

(1) A demokratikus részvétel elve alapján a párt a döntéshozatal során törekszik a sokszínűség és a nemek 

közti egyenlőség megjelenítésére, ezért elkötelezett a nők és férfiak részvételére a párt vezető 

testületeiben és országos listáin. Ennek érdekében nemi kvótát alkalmaz, mely a nemek minimális, vagy 

egymáshoz viszonyított részvételi arányát meghatározza, és női kvótát alkalmaz, mely a nők minimális 

részvételi arányát meghatározza maximálás nélkül. 
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(2) A párt országgyűlési és európai parlamenti listáin nemi kvótát alkalmaz, mely értelmében a második 

helytől egymás után legfeljebb két azonos nemű jelölt következhet. Az első és a második helyen két 

ellentétes nemű jelölt lehet. 

(3) A helyhatósági választásokkal kapcsolatban felállított listák esetében a mindkét nem politikai részvételét 

érintő szabályokról a kongresszus a vonatkozó Általános és Időközi Választásokon Alkalmazandó 

Jelöltállítási Szabályzatban rendelkezik. 

(4) Amennyiben az adott tisztség nemi kvóta szerint nem tölthető be, mert nincs a megadott nemű jelentkező, 

akkor betölthető az ellenkező nemű jelentkezővel. 

(5) A további, mindkét nem politikai részvételét biztosító rendelkezések keretében női kvóta az alábbi 

esetekben, és az alábbi módokon alkalmazható: 

1. az Országos Elnökség tagjai között egyik nem aránya sem lehet kisebb, mint a tagság körében 

kisebbségben lévő nem aránya a tagság létszámához viszonyítva; a nemek számára lefoglalt 

helyek kiszámításánál lefelé kell kerekíteni 

2. a területi szervezet Területi Elnökségénél 50 fős taglétszám alatt választható, 51 fő létszámtól 

kötelező. A kvóta mértéke nem lehet alacsonyabb, mint a nők aránya a területi szervezeten belül, 

de nem lehet magasabb, mint a Területi Elnökség egyharmada 

3. a területi szervezet kongresszusi delegáltjainál 50 fős taglétszám alatt választható, 51 fő 

létszámtól kötelező. A kvóta mértéke nem lehet alacsonyabb, mint a nők aránya a területi 

szervezeten belül, de nem lehet magasabb, mint a delegáltak számának egyharmada 

4. a helyi csoport vezetőségénél 50 fős taglétszám alatt választható, 51 fő fölött kötelező. A kvóta 

mértéke nem lehet alacsonyabb, mint a nők aránya a helyi csoporton belül, de nem lehet 

magasabb, mint a vezetőség egyharmada, 

5. a bizottságok és munkabizottságok tagsága és vezetősége esetében a felállító testület vagy 

testületek rendelkezhetnek női kvóta alkalmazásáról, annak módjáról és mértékéről, mely mind 

a bizottság vagy munkabizottság tagsága, mind vezetőség esetében a létszám egyharmadát nem 

haladhatja meg. 

(6) A kvóta által biztosított mandátumok kiszámításánál a kisebbségben lévő nem számára lefoglalt helyek 

kiszámításánál 0,50-től felfelé kell kerekíteni. 

(7) Bizottságokra vonatkozó nemi kvóták: 

1. az Etikai Bizottság tagjai és póttagjai között nem lehet alacsonyabb a kisebbségben lévő nem 

aránya a párt teljes tagságához viszonyított arányánál, 

2. a Felügyelő Bizottság tagjai és póttagjai között nem lehet alacsonyabb a kisebbségben lévő nem 

aránya a párt teljes tagságához viszonyított arányánál, 

3. a Fegyelmi Bizottság tagjai között nem lehet alacsonyabb a kisebbségben lévő nem aránya a párt 

teljes tagságához viszonyított arányánál. 

(8) Amennyiben az adott tisztség nemi kvóta szerint nem tölthető be, mert nincs adott nemű jelentkező, 

akkor betölthető az ellenkező nemű jelentkezővel is. 

(9) Ha a területi szervezetben a kisebbik nem aránya eléri a 30%-ot, akkor az Országos Politikai Tanácsba 

választandó esetleges póttagnak ellentétes neműnek kell lennie. Ha a területi szervezetben a kisebbik 

nem aránya eléri a 30%-ot, akkor az Országos Politikai Tanácsba választandó esetleges póttagnak 

ellentétes neműnek kell lennie.  

 

39.  § Testületi ülések általános szabályai  

(1) A testületek ülését előzetesen, írásban, meghívó útján kell meghirdetni. 

(2) A meghívónak tartalmaznia kell: 

1. a párt nevét és székhelyét, 

2. az ülés helyszínét, 

3. az ülés napját, kezdetének pontos időpontját, 

4. az ülés napirendjét, 

5. kongresszusi meghívó esetén a napriend kiegészítésének lehetséges módjáról szóló tájékoztatást. 
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(3) A párt testületeinek üléseiről jegyzőkönyvet kell, és emlékeztetőt lehet készíteni. Az Alapszabály 

emlékeztető készítését is kötelezővé teheti. 

(4) A párt testületeinek üléseit meg kell hirdetni: 

1. eltérő rendelkezés hiányában az ülés kezdete előtt legalább 3 nappal, 

2. a párt belső honlapján, és a közvetlen érintettek regisztrált e-mail címére küldött elektronikus 

levél formájában. 

(5) Amennyiben az Alapszabály lehetővé teszi, a A párt testületének ülésén a távollévő tagok részt vehetnek. 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba. 

(6) A testületek döntéseiről elektronikus szavazás tartható. Titkos szavazás abban az esetben bonyolítható 

elektronikusan, ha a szavazók anonimitása biztosított.  

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba, 

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba, 

6. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba, 

7. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba, 

8. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba, 

9. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely 

a párt testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba. 

(7) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 22. napján hozott határozatával, amely a párt 

testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat hatályba lépésével lép hatályba 

(8) Amely esetekben az Alapszabály ezt lehetővé teszi, a A párt testületei határozatávalban dönthetnek az 

adott napirendi pont vonatkozásában a zárt tárgyalástról. tarthat az alábbiak szerint: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

alapos indok esetén, különösen, ha a megtárgyalandó napirendi pont a párt választási 

stratégiáját veszélyeztetheti, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

 a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

ha a döntéssel érintett személyek jogainak megóvása ezt megkívánja, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

a napirendi pont zárt tárgyalásán csak a testület tagjai, valamint az állandó és eseti 

meghívottak vehetnek részt, továbbá azok, akik feladata a döntés végrehajtásával közvetlenül 

összefügg, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

az Országos Elnökség rendelkezhet úgy is, hogy a napirendi pont zárt tárgyalásán eseti 

meghívottként az Országos Politikai Tanács tagjai is részt vehetnek. 

(9)              hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal  

(10) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal 
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(11) A határozat meghozatalakor nem szavazhat - és egyben a határozatképesség megállapítása során 

figyelmen kívül kell hagyni - azt: 

1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a párt, a pártalapítvány, a párt 

által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság terhére másfajta előnyben részesít, 

2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

3. aki ellen a határozat alapján pert vagy egyéb eljárást - beleértve a jelen Alapszabályban 

meghatározott eljárásokat is - kell indítani, 

4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a pártnak nem tagja vagy alapítója, 

5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll. 

(12) A határozathozatalra jogosultak szavazati joga a (11) bekezdésben foglaltaktól eltérő esetekben 

nem korlátozható. 

(13) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal. 

(14) A párt testületei és egyéb szervezeti egységei üléseinek további szabályait a párt SZMSZ-ének 

részeként a testületi üléseinek általános szabályairól szóló szabályzat tartalmazza. A párt testületi 

üléseinek általános szabályairól szóló szabályzatban nem szabályozott részletszabályokat a párt testületei 

és egyéb szervezeti egységei által elfogadott ügyrend tartalmazza. 

 

40.  § Területi szervezet 

(1) A területi szervezet a párt alapvető szervezeti egysége, önálló szervezeti és politikai egység, a tagok 

politikai tevékenységének, jogaik és kötelességeik gyakorlásának alapvető kerete. 

(2) A területi szervezet tisztségviselője az adott területi szervezetben nyilvántartott tag lehet. 

(3) A tag az állandó vagy ideiglenes lakóhelye szerinti területi szervezetbe átjelentkezhet, az erre vonatkozó 

kérelmét automatikusan jóvá kell hagyni. 

(4) A tag a nem állandó vagy ideiglenes lakóhelye szerinti területi szervezetbe indokolással ellátott 

átjelentkezési kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezési kérelmet a Területi Elnökség indokolt határozattal 

bírálja el. 

(5) Az Országos Elnökség legfeljebb hat hónapra rendelkezhet az átjelentkezések korlátozásáról, 

amennyiben a területi szervezetnél fennálló súlyos működési zavarok miatt az Országos Elnökség, az 

Etikai Bizottság vagy a Felügyelő Bizottság vizsgálatot folytat. 

(6) A területi szervezetek esetében súlyos működési zavarnak minősül, amennyiben: 

1. vezetése nem biztosított, azaz legalább 30 napot meghaladó folyamatos időtartamban nincs 

területi szervezeti elnöke vagy Területi Elnöksége, 

2. szabályszerű pénzügyi és gazdasági működése a Felügyelő Bizottság vagy a pénzügyi igazgató 

álláspontja szerint nem biztosított, a Felügyelő Bizottságnak és a pénzügyi igazgatónak a súlyos 

működési zavarról szóló megállapítását jegyzőkönyvben foglaltan indokolnia kell és be kell 

terjesztenie az Országos Elnökségnek, 

3. a 44. § (5) bekezdésében foglaltak nem teljesülnek, 

4. egymást követő 3 alkalommal nem biztosítja a kongresszus és a regionális kongresszus 

működéséhez szükséges küldöttei több mint felének jelenlétét a kongresszuson, a regionális 

kongresszuson, 

5. országgyűlési, európai parlamenti és helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatos alapvető 

feladatait nem látja el. 

(7) Amennyiben a területi szervezeten belül helyi csoport működik, úgy a területi szervezet és a helyi csoport 

közötti küldöttszám, forrásfelosztás és a Területi Elnökségbe való delegálás részletes szabályait a területi 

szervezet SZMSZ-e tartalmazza. 

41.  § Területi szervezet létrehozása, átalakulása és feloszlatása 
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(1) A területi szervezetek számát és illetékességi területét az Országos Politikai Tanács határozza meg; ezen 

belül dönt területi szervezet létrehozásáról, átalakításáról vagy feloszlatásáról. 

(2) Területi szervezetek száma legfeljebb: 

1. megyénként az adott területi egységben található országos egyéni választókerületek számának 

megfelelő számú, 

2. Budapest közigazgatási területén belül 23, 

3. Magyarországgal közvetlenül szomszédos országok területén 1, 

4. Magyarországgal közvetlenül szomszédos országok területén kívül 1. 

(3) Területi szervezet az országos egyéni választókerület határainak figyelembevételével hozható létre vagy 

alakítható át, és nem nyúlhat át a megyehatáron. 

(4) Budapesten és Pest megyében csak szomszédos kerületekből, illetve településekből alkothatóak területi 

szervezetek; ebben az esetben az országos egyéni választókerületek határait figyelmen kívül lehet 

hagyni. 

(5) Területi szervezet akkor hozható létre, ha az új területi szervezetben legalább 10 olyan tag lesz, akinek 

tagdíja rendezett. 

(6) A meglévő területi szervezetek átalakítását az Országos Elnökség vagy az érintett területi szervezetek 

kezdeményezhetik. 

(7) A meglévő területi szervezetek átalakulásának feltételei területi szervezetek által történő kezdeményezés 

esetén: 

1. az érintett területi szervezetek minősített többséggel hozott határozata az átalakulás 

kezdeményezéséről, 

2. a megalakításra javasolt új területi szervezet illetékességi területén ideiglenes vagy állandó 

lakóhellyel rendelkező, a kezdeményező területi szervezetek tagságába tartozó tagok minősített 

többségének nyilatkozata az új területi szervezet létrehozásának támogatásáról, 

3. határozati javaslat, mely tartalmazza a létrejövő területi szervezetek illetékességi területének 

meghatározását, az új területi szervezetek tagjainak névjegyzékét és az átalakulás 

szükségességének részletes indokolását. 

(8) A területi szervezetek átalakulása esetén az Országos Elnökség rendelkezik arról, hogy az átalakulással 

érintett tagokat mely területi szervezet tartja nyilván az átalakulást követően, és szükség esetén területi 

közgyűlés összehívásáról is.  

(9) A területi szervezet feloszlatható, amennyiben a területi szervezeten belül súlyos működési zavarok 

lépnek fel. 

(10) A területi szervezet feloszlatására az Országos Elnökség, az Etikai Bizottság, a Felügyelő 

Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tehet javaslatot. 

(11) A feloszlatott területi szervezet tagjainak tagsági jogviszonya megszűnik. 

(12) A (11) bekezdésben foglalt esetben a tagsági jogviszony a tagfelvételi eljárást mellőző 

visszavétellel újra keletkezik, amennyiben az Országos Elnökség a feloszlatást kimondó határozat 

meghozatalát követő 60 napon belül így rendelkezik. 

(13) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkorlát a feloszlatott területi szervezet újraalakítása 

esetén nem alkalmazandó. 

42.  § Területi szervezet jogköreinek korlátozása 

(1) Az Országos Elnökség rendelkezhet megbízott elnök kinevezéséről a területi szervezethez, amennyiben 

a területi szervezet működésében a 40. § (6) bekezdés szerinti súlyos működési zavar következik be. 

(2) A megbízott elnök a Területi Elnökség és a területi szervezet elnökének jogköreivel rendelkezik. 

(3) A megbízott elnök kinevezése legfeljebb 6 hónapig tarthat és nem hosszabítható, nem ismételhető. 

Legkésőbb hat hónap után helyi lakcímmel rendelkező tag nevezhető csak ki elnöknek. 

(4) Egy személy egyszerre csak egy területi szervezet vezetését láthatja el. 

(5) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A területi szervezet vezetése összeférhetetlen a munkaszervezeti tagsággal. 
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43.  § Helyi csoport 

(1) A területi szervezet legalább 10 tagja az adott területi szervezet illetékességi területén belül a 

közigazgatási határok figyelembevételével helyi csoport alakítását kezdeményezheti az illetékes Területi 

Elnökségnél. 

(2) A helyi csoport területi illetékessége nem lehet átfedésben egy másik helyi csoport területi 

illetékességével, illetékességi területe csak önkormányzati közigazgatási egységeken alapuló, 

összefüggő földrajzi terület lehet. 

(3) A helyi csoport megalakulását az illetékes Területi Elnökség kezdeményezheti az Országos Elnökségnél, 

a helyi csoport területi illetékességének és a helyi csoportnak átadott hatáskörök megjelölésével. Az 

Országos Elnökség dönt a helyi csoport megalakításáról és megszüntetéséről. 

(4) A helyi csoport hatáskörébe tartozhat illetékességi területén belül: 

1. megválasztani elnökét és elnökségét, 

2. a helyi önkormányzati politika területén döntéseket hozni, 

3. rendelkezni forrásai felett, 

4. közvetlenül részt venni a Területi Elnökség megválasztásában, 

5. közvetlenül részt venni a kongresszusi küldöttek megválasztásában, 

6. részt venni a párt megismertetésében, 

7. a helyi ügyekben a Területi Elnökséggel egyeztetve kezdeményezéssel élni, 

8. megszervezni munkáját, kialakítani működési rendjét. 

(5) Egy párttag csak egy helyi csoportban rendelkezhet szavazati joggal, de több helyi csoport munkájában 

is részt vállalhat. 

(6) A helyi csoport üléseinek állandó meghívottai az adott területi szervezet tagjai és az a nem párttag helyi 

önkormányzati képviselő, akit az adott területi szervezet illetékességi területén működő helyi 

önkormányzatba a párt delegált. 

(7) A helyi csoport üléseire a 39. § rendelkezései vonatkoznak. 

(8) A helyi csoport ülését a Helyi Csoport Elönksége hívja össze, napirendjére javaslatot tesz. 

(9) A helyi csoport a döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve a tisztújítás hatálya alá 

eső személyi kérdéseket. 

(10) A helyi csoport az alábbi döntéseit minősített egyharmaddal hozza: 

1. név szerinti szavazás elrendelése, 

2. titkos szavazás elrendelése nem személyi kérdésekben. 

(11) A helyi csoport az alábbi döntéseit egyszerű többséggel hozza: 

1. a helyi csoport előzetes meghívójában nem jelzett új napirendi pont napirendre való felvétele. 

(12) A Helyi Csoport Elnöksége a helyi csoport irányító és végrehajtó szerve.  

(13) A Helyi Csoport Elnökségének tagjai: 

1. helyi csoport elnöke, 

2. Helyi Csoport Elnökségének általános tagjai. 

(14) A Helyi Csoport Elnökségét három a következő eljárás szerint lehet választani: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

1. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

listás választás; ebben az esetben elnök az lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta, vagy amennyiben 

nem vállalja, úgy a soron következő helyi csoport elnökségi tag, aki vállalja a tisztséget 

2. az elnök megválasztása külön, majd a többi általános tag listás választása 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

3. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

listás választás, majd a bejutott általános tagokból az elnöki tisztséget vállalóról megerősítő 

vagy az elnöki tisztséget vállalókról listás szavazás. 

(15) A Helyi Csoport Elnöksége ülésének állandó meghívottai: 

1. az adott területi szervezet tagjai 

2. az a nem párttag helyi önkormányzati képviselő, akit az adott területi szervezet illetékességi 

területén működő helyi önkormányzatba a párt delegált. 
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(16) A Helyi Csoport Elnökségének üléseire a 45. § szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

(17) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (17) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Helyi Csoport Elnöksége elektronikus szavazást tarthat. 

(18) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            (18) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Helyi Csoport Elnökségének tagjai – a helyi csoport elnökét kivéve – távolról való részvételre 

jogosultak. 

44.  § Területi közgyűlés 

(1) A területi közgyűlés a területi szervezet legfőbb döntéshozó szerve. Hatáskörében hozott határozatai 

minden az adott területi szervezethez tartozó tagra és az adott területi szervezet Területi Elnökségére 

kötelezők. 

(2) A területi közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

1. a Területi Elnökség létszámának meghatározása, mely legalább 3, legfeljebb 11 fő, 

2. a Területi Elnökség megválasztása, 

3. a területi szervezet kongresszusi küldötteinek megválasztása, 

4. a területi szervezet költségvetésének elfogadása a párt belső szabályzatai szerint, 

5. a területi szervezet gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadása a párt belső 

szabályzatai szerint, 

6. a területi szervezet munkatervének és a Területi Elnökség beszámolójának elfogadása, 

7. a Területi Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása, 

8. az Általános és Időközi Választásokon Alkalmazandó Jelöltállítási Szabályzatban rá ruházott 

jogkörökben való eljárás. 

(3) A területi közgyűlés tagjai az adott területi szervezetben nyilvántartott tagok. 

(4) A területi közgyűlés állandó meghívottai: 

1. az a nem párttag helyi önkormányzati képviselő, akit a területi szervezet illetékességi területén 

működő helyi önkormányzatba a párt delegált. 

(5) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(5) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A területi közgyűlést legalább negyedévente össze kell hívni. 

(6) A területi közgyűlést össze kell hívni, ha: 

1. a Területi Elnökség elrendeli, 

2. az Országos Elnökség elrendeli, 

3. az Etikai Bizottság elrendeli, 

4. a területi szervezetben nyilvántartott tagok legalább 20%-a az ok és a napirend megjelölésével 

javasolja, 

5. a területi szervezetnek új kongresszusi küldötteket kell választania az Alapszabály 52. § (8) 

bekezdése alapján. 

(7) Megismételt területi közgyűlést akkor lehet tartani, ha: 

1. határozatképtelenség miatt a közgyűlést el kell halasztani, és 

2. a megismételt területi közgyűlés helyéről és pontos időpontjáról szóló tájékoztatást, valamint azt 

a tényt, hogy a megismételt területi közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül 

határozatképes, már az eredeti közgyűlési meghívó tartalmazta, 

3. a megismételt területi közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek az eredeti területi közgyűlés 

napirendi pontjaival. 

(8) A megismételt területi közgyűlés az eredeti napirend tekintetében a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes. 

(9) A területi közgyűlést összehívja, és napirendjére javaslatot tesz: 

1. általános esetben és a (6) bekezdés 1., 4., 5. pontjaiban foglaltak esetén a területi elnök, 

2. a (6) bekezdés 2. pontjában foglalt esetben az Országos Elnökség titkára, 
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3. a (6) bekezdés 3. pontjában foglalt esetben az Etikai Bizottság elnöke. 

(10) Amennyiben a területi szervezet elnöke a (9) bekezdésben foglaltak ellenére a jogszerű 

kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 5 napon belül nem tesz eleget a területi közgyűlés 

összehívására vonatkozó kötelezettségének, a területi közgyűlést a területi közgyűlés összehívására 

vonatkozó szabályok betartásával hívja össze: 

1. a (9) bekezdés 1. pontjában foglalt esetben az Országos Elnökség. 

(11) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(11) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A területi közgyűlést helyszínének, pontos időpontjának és előzetes javasolt napirendi pontjainak 

megadásával, valamint a megismételt közgyűlésről szóló tájékoztatással kell meghirdetni az alábbi 

határidőkkel: 

1. az Országos Elnökség által határozatban kijelölt időszak esetén legalább 3 nappal előtte, 

2. rendes területi közgyűlés esetén legalább 5 nappal előtte, 

3. teljes körű és részleges tisztújító területi közgyűlés esetén legalább 7 nappal előtte. 

(12) A területi közgyűlés a döntéseit általában egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. 

(13) A területi közgyűlés a tisztújítás hatálya alá eső személyi kérdéseket egyszerű többséggel, titkos 

szavazással hozza. 

(14) A területi közgyűlés az alábbi döntéseit minősített egyharmaddal hozza: 

1. név szerinti szavazás elrendelése, 

2. titkos szavazás elrendelése nem személyi kérdésekben. 

(15) A területi közgyűlés az alábbi döntéseit minősített többséggel hozza: 

1. az Alapszabály módosításának kezdeményezése, és a módosító javaslat elfogadása. 

45.  § Területi Elnökség 

(1) A Területi Elnökség a területi szervezet irányító és végrehajtó szerve. Hatáskörében hozott határozatai 

minden az adott területi szervezethez tartozó tagra kötelezőek. 

(2) A Területi Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

1. képviselni a területi szervezetet, 

2. szervezni és irányítani a párt helyi tevékenységét, 

3. félévente beszámolni a területi közgyűlésnek, 

4. gondoskodni a területi szervezet közgyűlésének előkészítéséről, összehívásáról és 

lebonyolításáról, 

5. a területi közgyűlés által meghatározott költségvetés alapján gazdálkodni a területi szervezet 

bevételeivel, 

6. felelni a területi szervezet törvényes és szabályszerű működéséért, 

7. eljárni mindazokban az ügyekben, amelyeket a párt Alapszabálya, belső szabályzatai és a 

Területi Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata a hatáskörébe utalnak., 

8. dönt a területi szervezethez segítő tagnak és tagnak jelentkező felvételéről. 

(3) A Területi Elnökség tagjai: 

1. a területi szervezet elnöke, 

2. Területi Elnökség általános tagjai. 

(4) A Területi Elnökséget három az alábbi eljárás szerint lehet választani: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

  1. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

listás választás; ebben az esetben az elnök az lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta, vagy amennyiben 

nem vállalja, úgy a soron következő Területi Elnökségi tag, aki vállalja a tisztséget, 

2. a területi elnök megválasztása külön, majd a többi általános tag listás választása, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

    3. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

listás választás, majd a bejutott általános tagokból az elnöki tisztséget vállalóról megerősítő 

vagy az elnöki tisztséget vállalókról listás szavazás. 
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(5) A Területi Elnökség választásánál alkalmazható területi alapú kvóta, amennyiben ezt a területi szervezet 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza. 

(6) A Területi Elnökség ülésének állandó meghívottai: 

1. a területi szervezet tagjai, 

2. az a nem párttag helyi önkormányzati képviselő, akit a területi szervezet illetékességi területén 

működő helyi önkormányzatba a párt delegált. 

(7) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

 (7) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Területi Elnökség ülését legalább kéthavonta össze kell hívni. 

(8) A Területi Elnökség ülését össze kell hívni, ha: 

1. a területi szervezet elnöke elrendeli, 

2. valamelyik területi elnökségi tag kéri, 

3. az Országos Elnökség elrendeli, 

4. az Etikai Bizottság elrendeli, 

5. az adott területi szervezetben nyilvántartott tagok legalább 20%-a az ok és a napirend 

megjelölésével javasolja. 

(9) A Területi Elnökség ülését összehívja, és napirendjére javaslatot tesz: 

1. a (8) bekezdés 1., 2., 5. pontjaiban foglaltak esetén a területi elnök, 

2. a (8) bekezdés 3. pontjában foglalt esetben az Országos Elnökség titkára, 

3. a (8) bekezdés 4. pontjában foglalt esetben az Etikai Bizottság elnöke. 

(10) Amennyiben a területi szervezet elnöke a (9) bekezdésben foglaltak ellenére a jogszerű 

kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 5 napon belül nem tesz eleget a Területi Elnökség ülésének 

összehívására vonatkozó kötelezettségének, a Területi Elnökség ülését a Területi Elnökség ülésének 

összehívására vonatkozó szabályok betartásával hívja össze: 

1. a (8) bekezdés 2., 5. pontjában foglalt esetben az Országos Elnökség. 

(11) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (11) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Területi Elnökség ülését helyszínének, pontos időpontjának és előzetes javasolt napirendi pontjainak 

megadásával kell meghirdetni legalább 3 nappal előtte. 

(12) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(12) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Területi Elnökség elektronikus szavazást tarthat. 

(13) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(13) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Területi Elnökség tagjai a területi szervezet elnökét kivéve távolról való részvételre jogosultak. 

(14) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(14) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Területi Elnökség zárt ülést tarthat. 

46.  § Műhely 

(1) A műhely szakpolitikai vagy közpolitikai területekhez kapcsolódó munkafeladatok elvégzésére 

létrehozott szervezeti egység. 

(2) A műhelyekre vonatkozó további szabályozást a párt SZMSZ-e tartalmazza. 

47.  § Tagozat, kabinet, kollégium 

(1) Tagozat: 

1. a párton belüli legitim, társadalmi csoporthoz való tartozás alapján meghatározható szakpolitikai 

és közpolitikai csoportérdekek képviseletére létrehozott szervezeti egység 
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2. a tagozatot az Országos Elnökség hozza létre az érintett tagok objektív kritériumok alapján 

meghatározható csoportjának kezdeményezésére. 

(2) Kabinet: 

1. a politikai döntés-előkészítés és -végrehajtás területén a képviselői csoport és a párt politikai, 

kommunikációs és szakértői apparátusa működésének összehangolására lehet létrehozni 

2. az Országos Elnökség hozza létre. 

(3) Kollégium: 

1. a választásokon közvetlenül vagy közvetetten elnyerhető pozíciókat betöltő tagok munkájának 

összehangolására és elősegítésére létrehozott szervezeti egység 

2. az Országos Elnökség hozza létre. 

(4) A tagozat, kabinet, kollégium részletes szabályait a párt SZMSZ-e tartalmazza. 

48.  § Regionális kongresszus 

(1) A regionális kongresszus a párt regionális szintű döntéshozó szerve. Hatáskörében hozott határozatai 

minden az adott régióba tartozó területi szervezetre, azok tagjaira és testületeire kötelezők. 

(2) A regionális kongresszus kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

1. a párt politikai programja adott régióra vonatkozó részének elfogadása, 

2. minden olyan hatáskör, amelyet számára az Országos Elnökség delegál, 

3. minden olyan hatáskör, amelyet az összes régiójába tartozó területi szervezet közgyűlése rá 

delegál, 

4. saját napirendjének és ügyrendjének elfogadása, 

5. az általános és időközi helyi önkormányzati választásokon a párt által elindítandó vagy 

támogatandó fővárosi/megyei szintű jelöltek megválasztása a területi illetékességükön belül, 

6. a fővárosi és megyei helyi önkormányzati képviselők éves beszámolójának elfogadása, 

7. az Általános és Időközi Jelöltállítási Szabályzat keretein belül az általános és időközi helyi 

önkormányzati választásokon a regionális szintű listás jelöltek megválasztása,  

8. az Általános és Időközi Jelöltállítási Szabályzat keretein belül részvétel az általános és időközi 

helyi önkormányzati választásokon a párt által elindítandó vagy támogatandó jelöltek 

kiválasztásában, 

9. az Általános és Időközi Jelöltállítási Szabályzat keretein belül az általános és időközi helyi 

önkormányzati képviselő-választáson a párt más párttal való választási együttműködésének 

véleményezése, 

10. a regionális kongresszus adott éves költségvetésének, az előző évi – a rengionális kongresszus 

tevékenységéről szóló – pénzügyi kimutatás elfogadása. 

(3) A regionális kongresszus tagjai az adott régióba tartozó területi szervezetek megválasztott kongresszusi 

küldöttei. 

(4) A regionális kongresszus létszáma az adott régióba tartozó területi szervezetek által, az 52. § (5)-(11) 

bekezdése szerint delegálható küldöttek számának összessége. 

(5) A regionális kongresszuson szavazati joggal a küldöttek rendelkeznek, amennyiben tagdíjuk rendezett. 

(6) A regionális kongresszuson részvételi joggal a párt tagjai, az állandó és eseti meghívottak rendelkeznek. 

(7) A regionális kongresszus állandó meghívottai: 

1. a párt regionális munkaszervezetének tagjai, 

2. a párt országgyűlési és a régióhoz tartozó helyi önkormányzati képviselők és képviselőcsoportok 

tagjai, valamint munkaszervezeti vezetői.  

(8) A regionális kongresszuson tanácskozási joggal rendelkeznek: 

1. küldöttek, 

2. tagok, 

3. állandó meghívottak, 

4. eseti meghívottak. 

(9) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(9) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 
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A regionális kongresszust évente legalább egyszer össze kell hívni. 

(10) A regionális kongresszust össze kell hívni, ha: 

1. regionális elnökség az illetékességi területén elrendeli, 

2. az Országos Elnökség elrendeli, 

3. az Etikai Bizottság javasolja, 

4. az Etikai Bizottság elrendeli, mert a regionális elnökség mandátuma nem betöltött, 

5. az adott régió területi szervezeteiben nyilvántartott párttagok vagy a mandátummal rendelkező 

küldöttek 20%-a az ok megjelölésével javasolja, 

6. az adott régióban nyilvántartott területi szervezetek legalább egyharmada területi közgyűlési 

határozatban kéri. 

(11) A regionális kongresszust az Országos Elnökség titkára hívja össze, napirendjére a (10) bekezdés 

1., 3., 4., 5., 6. pontjában foglaltak kivételével javaslatot tesz. 

(12) Amennyiben az Országos Elnökség titkára a (10) bekezdésben foglaltak ellenére a jogszerű 

kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget a regionális kongresszus 

összehívására vonatkozó kötelezettségének, a regionális kongresszust a regionális kongresszus 

összehívására vonatkozó szabályok betartásával hívja össze: 

1. a (10) 1. pontjában foglalt esetben regionális elnökség, 

2. a (10) 2. pontjában foglalt esetben az Országos Elnökség, 

3. a (10) 3. és 4. pontban foglalt esetben az Etikai Bizottság, 

4. a (10) 5. pontban foglalt esetben az adott régió területi szervezeteiben nyilvántartott párttagok 

vagy a mandátummal rendelkező küldöttek 20%-a, 

5. a (10) 6. pontban foglalt esetben az adott régióban nyilvántartott területi szervezetek legalább 

egyharmada területi közgyűlési határozatban. 

(13) A regionális kongresszust helyszínének, pontos időpontjának és előzetes javasolt napirendi 

pontjainak megadásával kell meghirdetni az alábbi határidőkkel: 

1. rendkívüli kongresszus esetén legalább 8 nappal előtte, 

2. rendes kongresszus esetén legalább 18 nappal előtte, 

3. teljes körű és részleges tisztújító kongresszus esetén legalább 30 18 nappal előtte. 

(14) Az Országos Elnökség titkára a (10) bekezdés 1. és 2. pontjában foglaltaknak megfelelően – a 

párt működését veszélyeztető vagy a párt politikai stratégiáját vagy kampányidőszakban választási 

célkitűzéseit alapvetően érintő, előre nem látható – rendkívüli helyzet esetén 8 napos időközzel és a 

napirend egyidejű megküldésével rendkívüli regionális kongresszust hívhat össze, amelyen azok 

rendelkezhetnek szavazati joggal, akik a rendkívüli regionális kongresszust közvetlenül megelőző rendes 

regionális kongresszuson is szavazati joggal rendelkeztek. 

(15) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

              (15) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A tisztújító regionális kongresszust megelőző: 

1. 24. napig az adott régió területi szervezeteiben nyilvántartott párttagok vagy a regionális 

kongresszus létszámának megállapításánál figyelembe veendő küldöttek 20%-a az ok 

megjelölésével és az előterjesztés egyidejű megadásával jogosult a regionális kongresszus 

napirendjére további, a tisztújítás hatálya alá nem eső napirendi javaslatot tenni. A javaslat 

támogatása nem vonható vissza, és a megfelelő arány elérése szemontjából a javaslattétel 

lezárultakor meglévő jogosultság vehető figyelembe. A napirendi módosító javaslatok 

megtételének szabályozása a Kongresszusi Ügyrendben történik. 

2. 18. napig az Országos Elnökség titkára a (10) bekezdés 1., 2., 3., 5., 6. pontjában foglaltaknak 

megfelelően jogosult a regionális kongresszus napirendjére további, a tisztújítás hatálya alá 

nem eső javaslatokat tenni. 

(16) A tisztújító és a rendes kongresszust megelőző 

1. 13.  8. napig az adott régió területi szervezeteiben nyilvántartott párttagok vagy a regionális 

kongresszus létszámának megállapításánál figyelembe veendő küldöttek 20%-a az ok 

megjelölésével és az előterjesztés egyidejű megadásával jogosult a kongresszus napirendjére 

további, a (14) bekezdésben foglaltakat érintő napirendi javaslatokat tenni. A javaslat 

támogatása nem vonható vissza, és a megfelelő arány elérése szemontjából a javaslattétel 
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lezárultakor meglévő jogosultság vehető figyelembe. A napirendi módosító javaslatok 

megtételének szabályozása a Kongresszusi Ügyrendben történik. 

2. 8. napig az Országos Elnökség titkára a (10) bekezdés 1., 2., 3., 5., 6. pontjában foglaltaknak 

megfelelően jogosult a regionális kongresszus napirendjére további, a (14) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelő javaslatokat tenni.  

(17) A regionális kongresszus döntéseit általában egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve 

a tisztújítás hatálya alá eső személyi kérdéseket és a (18), (19) bekezdésekben foglaltakat. 

(18) A regionális kongresszus az alábbi döntéseit minősített egyharmaddal hozza: 

1. név szerinti szavazás elrendelése, 

2. titkos szavazás elrendelése nem személyi kérdésekben. 

(19) A regionális kongresszus alábbi döntéseit minősített többséggel hozza: 

1. a kongresszus előzetes meghívójában nem jelzett új napirendi pont napirendre való felvétele, 

2. amennyiben az Etikai Bizottság kifogásolja valamely előzetesen meghirdetett napirendi pont 

napirendre tűzésének szabályszerűségét, a napirendre tűzésről szóló döntés. 

(20) A regionális kongresszus tartalmi előkészítése érdekében a régiós testület köteles együttműködni 

az Országos Elnökség titkárával. 

(21) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

               (21) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A regionális kongresszus jegyzőkönyvét a regionális kongresszus berekesztésétől számított 30 napon 

belül közzé kell tenni a párt belső honlapján. 

(22) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

                (22) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A regionális kongresszus jegyzőkönyvét az alábbi személyek hitelesítik: 

1. levezető elnökök, 

2. jegyzőkönyvvezetők, 

3. kettő, a küldöttek közül választott hitelesítő. 

 

49.  § Regionális elnökségek 

(1) A párt regionális jelentőségű ügyeinek irányítását két regionális kongresszus között a regionális 

elnökségek látják el illetékességi területükön belül. A párt belső szabályzatainak keretei között hozott 

határozatai minden az adott régióba tartozó területi szervezet tagjára kötelezőek. 

(2) A párt regionális elnökségei és azok illetékességi határai: 

1. Budapesti Elnökség Budapest főváros közigazgatási területén, 

2. Pest megyei Elnökség Pest megye közigazgatási területén, 

3. a kongresszus által megállapított többi régióban. 

(3) A regionális elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik az illetékességi területén belül: 

1. a párt nevében regionális vonatkozású nyilatkozatot kiadni, 

2. akciókat szervezni, azok felelőseit megbízni, 

3. megvitatni és értékelni a megyei vagy fővárosi képviselő és képviselőcsoport és a helyi 

önkormányzati képviselők munkáját, és ajánlásokat tenni számukra, 

4. amennyiben az Általános és Időközi Jelöltállítási Szabályzat úgy rendelkezik, részt venni az 

általános és időközi országgyűlési és helyi önkormányzati választásokon a párt által a régióban 

elindítandó jelöltek kiválasztásában, 

5. eljárni azokban az ügyekben, amelyeket a párt arra jogosult testülete a hatáskörébe utal, 

6. gondoskodni a távlati és időszerű régiós politikai döntések megtervezéséről, kidolgozásáról és 

végrehajtásáról, 

7. gondoskodni a párt régióra vonatkozó választási programjának elkészítéséről, 

8. a regionális kongresszus napirendjének előkészítésével kapcsolatban eljárási szabályokat és 

határidőket megállapítani, 
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9. felelős a párt regionális, ezen belül helyi politikai céljainak kidolgozásáért és a célok 

megvalósításáért. 

(4) A regionális elnökség tagjai: 

1. elnök, 

2. 4 általános tag. 

(5) A regionális elnökség a 4 általános tag közül alelnököt választhat magának, akinek hatáskörét 

Ügyrendjében köteles szabályozni. Az alelnökre, illetve ha nincs alelnök, akkor az elnökség tagjaira 

minden olyan feladat és hatáskör delegálható, melyet az (6) bekezdés nem tartalmaz. 

(6) Az elnök kizárólagos feladat- és hatásköre: 

1. általános jelleggel, a nyilvánosság előtt politikai kérdésekben képviseli a pártot a régió ügyeiben, 

2. megjeleníti a régió szempontjait és érdekeit, összehangolva azokat az ország és a párt egészének 

érdekeivel, 

3. aktív, kétirányú kapcsolatot tart a regionális pártszervekkel és tagokkal, 

4. munkáját a regionális elnökség döntései alapján végzi, politikai nyilatkozatot a testület 

többségének hozzájárulásával tesz, 

5. a regionális kongresszus adott éves költségvetésének, és az előző évi – a regionális kongresszus 

tevékenységéről szóló – pénzügyi kimutatás elkészítése. 

(7) A regionális elnökséget az alábbi sorrendben és módon kell választani: 

1. az elnököt a 36. § (2) bekezdésében rögzített választási rend szerint, 

2. az általános tagokat a 36. § (2) bekezdésében rögzített választási rend szerint. 

(8) A regionális elnökség 5 tagú. Minden regionális elnökségi tag egyetlen, (4) bekezdésben rögzített 

tisztséget tölthet be. 

(9) A regionális elnökség ülésén szavazati joggal a regionális elnökség tagjai rendelkeznek. 

(10) A regionális elnökség ülésén részvételi joggal rendelkeznek: 

1. a párt tagjai, 

2. állandó meghívottak, 

3. eseti meghívottak. 

(11) A regionális elnökség állandó meghívottai: 

1. az Országos Elnökség tagjai, 

2. az Országos Politikai Tanács Elnöksége által tagjai sorából delegált egy tag, 

3. az Etikai Bizottság által tagjai sorából delegált egy tag, 

4. a Felügyelő Bizottság által tagjai sorából delegált egy tag, 

5. a pártigazgató, 

6. a pénzügyi igazgató, 

7. a területileg illetékes hálózatépítő. 

(12) A regionális elnökség ülésén tanácskozási joggal rendelkeznek: 

1. a regionális elnökség tagjai, 

2. az állandó meghívottak, 

3. az eseti meghívottak a meghívásukra okot adó napirendi pontnál, 

4. az a párttag, akinek tanácskozási jogát a regionális elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélküli 

döntése jóváhagyta. 

(13) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

             (13) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A regionális elnökség ülését legalább háromhavonta össze kell hívni. 

(14) A regionális elnökség ülését össze kell hívni, ha: 

1. az elnök elrendeli, 

2. a regionális elnökség tagjainak legalább egyharmada az ok megjelölésével javasolja. 

(15) A regionális elnökség ülését a regionális elnökség elnöke hívja össze a napirend egyidejű 

meghirdetésével. 

(16) Amennyiben a regionális elnökség elnöke a (14) bekezdésben foglaltak ellenére a jogszerű 

kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 5 napon belül nem tesz eleget a regionális elnökség 
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ülésének összehívására vonatkozó kötelezettségének, a regionális elnökség ülését a regionális elnökség 

ülésének összehívására vonatkozó szabályok betartásával hívja össze: 

1. a (14) bekezdés 2. pontjában foglalt esetben az Országos Elnökség. 

(17) A regionális elnökség ülését helyszínének, pontos időpontjának és előzetes javasolt napirendi 

pontjainak megadásával kell meghirdetni az alábbi határidőkkel: 

1. rendkívüli ülés esetén a kongresszus és a regionális kongresszus ülésének ideje alatt azonnal, 

2. rendkívüli ülés esetén az Országos Politikai Tanács ülésének ideje alatt azonnal, 

3. rendes ülés esetén legalább 72 órával az ülés kezdete előtt. 

(18) A regionális elnökség a döntéseit általában egyszerű többséggel, név szerinti szavazással hozza. 

(19) A regionális elnökség az alábbi döntéseit minősített többséggel hozza: 

1. Ügyrendjének elfogadása. 

(20) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (20) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A regionális elnökség elektronikus szavazást tarthat. 

(21) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

             (21) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A regionális elnökség tagjai az elnök kivételével távolról való részvételre jogosultak. 

(22) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            (22) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A regionális elnökség zárt ülést tarthat. 

(23) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

             (23) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A regionális elnökség jegyzőkönyvét az alábbi személyek hitelesítik: 

1. elnök, 

2. levezető elnökök, 

3. jegyzőkönyvvezető. 

50.  § Országos Politikai Tanács 

 

 

(1) Az Országos Politikai Tanács két kongresszus között segíti és ellenőrzi a párt politikájának végrehajtását, 

a párt működését. 

(2) Az Országos Politikai Tanács hatáskörébe tartozik: 

1. ajánlásaival segíti a párt különböző szintű testületeit a párt Alapító Nyilatkozatában szereplő 

politikai célok elérésében, politikai álláspontok kialakításában, politikai döntések 

előkészítésében, 

2. politikai állásfoglalásait önállóan nyilvánosságra hozhatja, 

3. rendszeresen értékeli az ország politikai és társadalmi helyzetét, és minden olyan kérdést 

napirendre tűz, amely a tagság széles körét érdekli, az LMP politikáját érinti vagy befolyásolja, 

4. megvitatja és kongresszus általi elfogadásra javasolja a párt politikai stratégiáját, programját és 

más nagyobb horderejű javaslatokat, 

5. évente egy alkalommal beszámol a kongresszusnak, 

6. beszámoltatja az Országos Elnökséget annak az Országos Politikai Tanács két ülése közötti 

tevékenységéről, ajánlásokat tesz munkájával kapcsolatban, 

7. véleményezi és értékeli az Országos Elnökség állásfoglalásait, a párt rövid távú politikai 

programját és kampánystratégiáit, és a jelen lévő tagok legalább kétharmadának egyetértő 

szavazatával határozatban javaslatot tesz ezek módosítására, 

8. határozatban kötelezheti az Országos Elnökséget bármely, az Országos Elnökség hatáskörébe 

tartozó határozati javaslat napirendre tűzésére az Országos Elnökség soron következő ülésén, a 

határozati javaslat egyidejű pontos megfogalmazásával, 
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9. véleményezi és értékeli az országgyűlési képviselőcsoport tevékenységét, ajánlásokat tesz a 

képviselőcsoport munkájával kapcsolatban, 

10. az Általános és Időközi Választásokon Alkalmazandó Jelöltállítási Szabályzatban foglaltak 

szerint részt vesz az általános és időközi országgyűlési, európai parlamenti és helyi 

önkormányzati választásokon a párt által elindítandó jelöltek kiválasztásában, 

11. területi szervezet feloszlatása az Országos Elnökség, az Etikai Bizottság, a Felügyelő Bizottság 

vagy a Fegyelmi Bizottság javaslata alapján, 

12. munkájának megkönnyítésére létrehozhat bizottságokat, 

13. a párt operatív működésével kapcsolatos, tudomására jutott rendellenességekről tájékoztatja az 

Országos Elnökséget, 

14. hozzájárul a párt területi szervezetei és Országos Elnöksége közötti kommunikáció 

biztosításához, 

15. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. január 15-i hatállyal 

16. elfogadja az Országos Elnökség, az országgyűlési képviselőcsoport és az Etikai Bizottság éves 

beszámolóját, 

17. összefogja, működteti a párt műhelyeit, segítségükkel szakmai anyagokat készít, 

18. saját napirendjének elfogadása, 

19. saját ügyrendjének elfogadása, mely tartalmazza az Országos Politikai Tanács Elnökségének 

ügyrendjét is, mely tartalmazza az Országos Politikai Tanács Elnökségének ügyrendjét is. 

(3) Az Országos Politikai Tanács tagjai: 

1. a kongresszus által választott delegáltak az Országos Elnökség teljes létszámával megegyező 

létszámban,  

2. a területi szervezetek által delegált egy-egy tag.  

 

(4) Az Országos Politikai Tanács tagjait az alábbi sorrendben és módon kell választani: 

1. a kongresszus az Országos Politikai Tanácsba általa delegált tagjait tisztújító kongresszuson, 

közvetlenül az Országos Elnökség tagjainak megválasztása után választja, 

2. a kongresszus által választandó tagok választásakor a kongresszus közös listán választja a női és 

férfi jelölteket, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2019. november 24. -ei hatállyal 

4. A területi szervezetek delegáltjait a területi szervezetek közgyűlése választja meg a tisztújító 

kongresszus után. 

5. a delegáltak helyettesítésére a területi közgyűlés egy póttagot is kijelölhet, aki a küldöttel 

megegyező jogokkal rendelkezik. 

(5) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2019. november 24. -ei hatállyal 

(6) Az Országos Politikai Tanács ülésén szavazati joggal az Országos Politikai Tanács tagjai rendelkeznek. 

(7) Az Országos Politikai Tanács ülésén részvételi joggal rendelkeznek: 

1. a párt tagjai 

2. állandó meghívottak, 

3. eseti meghívottak. 

(8) Az Országos Politikai Tanács állandó meghívottai: 

1. az Országos Elnökség és az országgyűlési képviselői csoport nem OPT-tagjai, 

2. az Etikai Bizottság által tagjai sorából delegált egy tag, 

3. a Felügyelő Bizottság által tagjai sorából delegált egy tag, 

4. regionális elnökségek által tagjai sorából delegált egy tag, 

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2019 november 24-ei hatállyal 

6. a műhely vezetősége által, az Országos Politikai Tanács mandátumának teljes időszakára 

delegált egy tag. 

(9) Az Országos Politikai Tanács ülésén tanácskozási joggal rendelkeznek: 

1. az Országos Politikai Tanács tagjai, 

2. az állandó meghívottak, 

3. az eseti meghívottak a meghívásukra okot adó napirendi pontnál, 
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4. az a párttag, akit az Országos Politikai Tanács erre feljogosít. 

(10) Az Országos Politikai Tanács ülését legalább kéthavonta össze kell hívni, de ettől az Országos 

Politikai Tanács Elnöksége együttes döntésével eltérhet, az eltérés egyidejű írásos indoklásával az 

Országos Politikai Tanács tagsága felé. 

(11) Az Országos Politikai Tanács ülését össze kell hívni, ha: 

1. az Országos Politikai Tanács Elnöksége elrendeli, 

2. az Országos Politikai Tanács tagjainak legalább egyharmada az ok megjelölésével javasolja, 

3. ha a Felügyelő Bizottság az ok megjelölésével kéri, mert úgy ítéli meg, hogy az Országos 

Elnökség nem teszi meg a szükséges lépéseket a költségvetés egyensúlyát veszélyeztető helyzet 

kialakulásának elkerülése érdekében. 

(12) Az Országos Politikai Tanács alakuló ülését az Országos Elnökség titkára hívja össze. 

(13) Az Országos Politikai Tanács üléseit az Országos Politikai Tanács Elnöksége hívja össze a 

napirend egyidejű meghirdetésével. 

(14) Amennyiben az Országos Politikai Tanács Elnöksége a (11) bekezdésben foglaltak ellenére a 

jogszerű kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget a Országos Politikai 

Tanács ülésének összehívására vonatkozó kötelezettségének, az Országos Politikai Tanács ülését az 

Országos Politikai Tanács ülésének összehívására vonatkozó szabályok betartásával hívja össze: 

1. a (11) bekezdés 2. pontjában foglalt esetben az Országos Elnökség, 

2. a (11) bekezdés 3. pontjában foglalt esetben a Felügyelő Bizottság. 

(15) Az Országos Politikai Tanács napirendjére vonatkozóan javaslatot tehet: 

1. az Országos Politikai Tanács Elnöksége, 

2. az Országos Elnökség, 

3. bármely területi elnökség, 

4. az Etikai Bizottság – az Etikai Bizottság hatáskörével összefüggő ügyben, 

5. a párt tagjainak 10%-a, 

6. az Országos Politikai Tanács tagjainak 20%-a, 

7. a párt országgyűlési képviselőcsoportja, 

8. a párt műhelyeinek vezetői. 

(16) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

             (16) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Országos Politikai Tanács ülését helyszínének, pontos időpontjának és előzetes javasolt napirendi 

pontjainak megadásával kell meghirdetni az alábbi határidőkkel: 

1. rendkívüli ülés esetén a kongresszus ülésének ideje alatt azonnal, 

2. rendes ülés esetén legalább 7 nappal előtte. 

(17) Az Országos Politikai Tanács a döntéseit általában egyszerű többséggel hozza. 

(18) Az Országos Politikai Tanács az alábbi döntéseit minősített többséggel hozza: 

1. az előzetes meghívójában nem jelzett új napirendi pont napirendre való felvétele, 

2. az Alapszabály módosításának kezdeményezése és a módosító javaslat elfogadása, területi 

szervezet feloszlatása, 

3. 50. § (2) bekezdés 7. és 8. pontjaival kapcsolatos döntés, 

4. 41. § (1) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos döntés. 

(19) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2019. november 24-ei hatállyal 

(20)  hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2019. november 24-ei hatállyal 

(21) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            (21) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Országos Politikai Tanács zárt ülést tarthat. 

(22) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

               (22) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Országos Politikai Tanács jegyzőkönyvét az alábbi személyek hitelesítik: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

1.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: az Országos Politikai Tanács Elnökségének 

tagjai, 
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2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

2. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: jegyzőkönyvvezető. 

 

51. § Az Országos Politikai Tanács Elnöksége 

(1) Az Országos Politikai Tanács Elnöksége, az Országos Politikai Tanács végrehajtó és képviseleti testülete.  

(2) Az Országos Politikai Tanács az alakuló ülésén tagjai közül 3 tagú elnökséget választ a személyi 

kérdésekben alkalmazandó választási rend szerint. Az Országos Politikai Tanács Elnökségében nem lehet 

alacsonyabb a kisebbségben lévő nem aránya a párt teljes tagságához viszonyított aránynál.  

(3) Az Országos Politikai Tanács Elnöksége gondoskodik az Országos Politikai Tanács további üléseinek 

összehívásáról, napirendjének összeállításáról és munkájának megszervezéséről. 

(4) Az Országos Politikai Tanács Elnöksége döntéseit minősített többséggel, név szerinti szavazással hozza, 

kivéve a személyi kérdéseket.  

 

(5) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(5) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Országos Politikai Tanács Elnöksége elektronikus szavazást tarthat. 

(6) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(6) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Ülésén a tagjai távolról való részvételére jogosultak abban az esetben, ha a meghirdetett ülés helyszínén 

legalább egy tag jelen van. 

(7) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(7) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Országos Politikai Tanács Elnöksége zárt ülést tarthat. 

(8) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(8) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Országos Politikai Tanács Elnöksége jegyzőkönyvét az ülésen résztvevő tagok hitelesítik. 

 

52.  § Kongresszus 

(1) A kongresszus a párt legfőbb döntéshozó szerve. Határozatai minden tagra és testületre kötelezőek. 

(2) A kongresszus kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

1. a párt Alapszabályának elfogadása és módosítása; ez alól kivételt kizárólag az Alapszabály 

határozhat meg, 

2. a Felügyelő Bizottság álláspontjának kötelező ismertetése mellett a párt éves költségvetésének 

elfogadása, beleértve a párt bevételeinek megosztását a területi és központi szervezetek között,  

3. a kongresszus által választott testületek és tisztségviselők megválasztása, 

4. a kongresszus állandó és eseti bizottságainak és azok tagjainak megválasztása, 

5. az Országos Elnökség határozata ellen a tagok által tett felszólalás elbírálása, 

6. a tagdíj havi mértékének elfogadása, 

7. az általános országgyűlési és az európai parlamenti választásokon a párt által elindítandó vagy 

támogatandó jelöltek jóváhagyása, vagy ezen körben jogainak az Általános és Időközi 

Választásokon Alkalmazandó Jelöltállítási Szabályzat szerint történő átruházása, 

8. a párt más párttal való összeolvadásának és más pártba való beolvadásának kimondása, 

9. a párt két vagy több pártra való különválásának kimondása, 

10. a párt megszűnésének kimondása, 

11. az aktuális parlamenti ciklusban a párt kormányzati szerepvállalásáról és a kormány 

támogatásáról való döntés, 
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12. az általános országgyűlési vagy európai parlamenti képviselőválasztáson más, meghatározott 

jelölő szervezettel vagy jelölő szervezetekkel való tényleges választási együttműködés 

jóváhagyása, 

13. az országgyűlési, az európai parlamenti és a helyi önkormányzati választáson indítandó jelöltek 

kiválasztásának szabályozása,  

14. a párt politikai programjának elfogadása, 

15. napirendjének és ügyrendjének elfogadása, 

16. elfogadja az Országos Elnökség beszámolóját az előző évi költségvetés végrehajtásáról 

legkésőbb a következő év május 31-ig azzal, hogy a Felügyelő Bizottság álláspontjának 

megismerése nélkül a kongresszus nem hagyhatja jóvá a költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót. 

(3) A kongresszus tagjai a megválasztott kongresszusi küldöttek. 

(4) A kongresszus létszáma - amely egyben a határozatképesség számításánál is irányadó - a területi 

szervezetek által delegálható küldöttek számának összessége, figyelembe véve a 35. §-ban foglaltakat. 

(5) Egy területi szervezet által delegálható küldöttek számának meghatározása: 

1. amennyiben egy tagnak tagdíjtartozása áll fenn, a kongresszusi küldöttszám meghatározásánál 

nem lehet figyelembe venni, először meg kell határozni az elsődleges kvótát, melynek értéke a 

párt tagdíj tartozással nem rendelkező tagjainak száma osztva 90-nel. Az elsődleges kvóta tört 

szám is lehet, 

2. a következő lépésben a területi szervezetben nyilvántartott, tagdíj tartozással nem rendelkező 

tagok számát el kell osztani az elsődleges kvótával, az így kapott szám tört szám is lehet, 

3. az így kapott szám egész része a delegáltak számát jelöli, 

4. az így kapott szám tört része további egy delegáltat jelent, amennyiben a tört rész nagyobb mint 

0,50 századosnál. 

(6) Választókerületi kvóta alkalmazható az alábbiak szerint: 

1. a kvóta alkalmazásáról a területi közgyűlés dönt, 

2. amennyiben egy területi szervezeten belül egy adott országgyűlési egyéni választókerülethez 

tartozó taglétszám eléri az egész számra lekerekített hányadost, a küldöttek között az adott 

országgyűlési egyéni választókerületből legalább egy személynek lennie kell, 

3. a hányadost az alábbi módon kell kiszámítani: a területi szervezet taglétszámát el kell osztani a 

területi szervezet illetékességi területén található országgyűlési egyéni választókerületek 

számával, 

4. a kvóta csak a budapesti területi szervezeteken kívül alkalmazható. 

(7) Minden területi szervezet minimum egy küldöttet delegálhat. 

(8) A teljes körű tisztújító kongresszus előtt a területi közgyűléseknek kongresszusi küldötteket kell 

választaniuk. A területi szervezet választhat pótküldötteket is. A választható küldöttek számának 

megállapításánál a teljes körű tisztújító kongresszus előtti 30. nap taglétszámát kell figyelembe venni. A 

küldöttek mandátumának időtartama legfeljebb a következő teljes körű tisztújító kongresszus 

megnyitásáig tart. A nem tisztújító kongresszuson a választható küldöttek száma megegyezik az előző 

tisztújító kongresszus előtt megállapított számmal. A küldöttek mandátumának érvényességét az Etikai 

Bizottság vizsgálja, ezen belül az őket megválasztó közgyűlés minden körülményének szabályszerűségét 

is. Amennyiben az Etikai Bizottság nem működőképes, helyette az Országos Elnökség által kinevezett 

felelősök járnak el. 

(9) A küldöttek számának kiosztása az Etikai Bizottság feladata, melyet a teljes körű tisztújító kongresszust 

megelőző 24. napig köteles közzétenni a párt belső honlapján. 

(10) Az Etikai Bizottság elrendeli a választható küldöttek számának újraszámítását és új küldöttek 

választását arra a területi szervezetre nézve, melynek létszáma a korábbi tagság egyharmadát meghaladó 

mértékben csökkent, vagy a korábbi tagság felét meghaladó mértékben bővült. Azok a területi 

szervezetek, amelyek a küldöttek és a pótküldöttek között erősorrendet állapítottak meg, nem kötelesek 

új küldötteket választani, a helyeket az erősorrend alapján töltik be a küldöttek és a pótküldöttek. Ha a 

párttagság országos összetétele változik meg olyan arányban, mely alapján a kiosztott küldötti 

mandátumok legalább egyhatoda más területi szervezeteket illetne meg, az Etikai Bizottság a 

küldöttszámok újraszámítását és – ahol változás van – új küldöttek választását országosan elrendeli. 
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(11) A kongresszuson szavazati joggal a küldöttek rendelkeznek, amennyiben tagdíjuk rendezett. 

(12) A kongresszuson részvételi joggal a párt tagjai, az állandó és eseti meghívottak rendelkeznek. 

(13) A kongresszus állandó meghívottai: 

1. a párt központi munkaszervezetének tagjai, 

2. a párt országgyűlési képviselői csoportjának képviselői és munkaszervezeti vezetői, 

3. a párt ifjúsági szervezete által delegált tag. 

(14) A kongresszuson tanácskozási joggal rendelkeznek: 

1. küldöttek, 

2. tagok, 

3. állandó meghívottak, 

4. eseti meghívottak. 

(15) A kongresszust évente legalább kétszer össze kell hívni. 

(16) A kongresszust össze kell hívni, ha: 

1. az Országos Elnökség elrendeli, 

2. az Etikai Bizottság javasolja illetékességi körébe tartozó ok miatt, az előterjesztés egyidejű 

megadásával, 

3. teljes körű tisztújítás szükségessége esetén az Etikai Bizottság elrendeli, amennyiben az Országos 

Elnökség nem működőképes, és nincs Ügyvezető Országos Elnökség vagy annak jogait gyakorló 

testület vagy személy, 

4. a párttagok vagy a mandátummal rendelkező küldöttek 20%-a az ok megjelölésével javasolja, az 

előterjesztés egyidejű megadásával, 

5. a bíróság elrendeli, 

6. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. január 15-i hatállyal 

6a. az elutasító határozat keltétől számított 30 napon belül, amennyiben a Kongresszus az Országos 

Elnökség beszámolóját az előző évi költségvetés végrehajtásáról nem fogadja el 

7. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. január 15-i hatállyal 

7a.  az elutasító határozat keltétől számított 60 napon belül teljes körű tisztújító kongesszust kell 

összehívni, ha a Kongresszus az Országos Elnökség beszámolóját az előző évi költségvetés 

végrehajtásáról ismételten nem fogadja el. 

(17) A kongresszust az Országos Elnökség hívja össze, napirendjére a (16) bekezdés 2., 3., 4., 5., 6. 

pontjában foglaltak kivételével javaslatot tesz. 

(18) Amennyiben az Országos Elnökség a (16) bekezdésben foglaltak ellenére a jogszerű 

kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget a kongresszus összehívására 

vonatkozó kötelezettségének, abban az esetben a kongresszust a kongresszus összehívására vonatkozó 

szabályok betartásával hívja össze: 

1. a (16) bekezdés 2., 3. és 5. pontjában foglalt esetben az Etikai Bizottság, 

2. a (16) bekezdés 4., 6a. és 7a. pontjában foglalt esetben az Országos Politikai Tanács Elnöksége 

Elnöksége. 

(19) A kongresszust helyszíne, pontos időpontja és előzetes napirendi pontjai, valamint a napirendi 

pontokhoz tartozó előterjesztések egyidejű megadásával kell meghirdetni az alábbi határidőkkel: 

1. rendkívüli kongresszus esetén legalább 8 nappal előtte, 

2. rendes és részleges tisztújító kongresszus esetén legalább 18 nappal előtte, 

3. teljes körű és részleges tisztújító kongresszus esetén legalább 30 nappal előtte, 

4. Alapszabály módosítását tartalmazó napirend esetén legalább 30 25 nappal előtte. 

(20) Az Országos Elnökség – a párt működését veszélyeztető vagy a párt politikai stratégiáját vagy 

kampányidőszakban a választási célkitűzéseit alapvetően érintő, előre nem látható – rendkívüli helyzet 

esetén nyolc napos időközzel és a napirend egyidejű megküldésével rendkívüli kongresszust hívhat 

össze, amelyen azok rendelkezhetnek szavazati joggal, akik a rendkívüli kongresszust közvetlenül 

megelőző rendes kongresszuson is szavazati joggal rendelkezhettek. 

(21) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            (21) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A tisztújító és az Alapszabályt módosító kongresszust megelőző: 
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1. 24. napig a párttagok vagy a kongresszus létszámának megállapításánál figyelembe veendő 

küldöttek 20%-a az ok megjelölésével és az előterjesztés egyidejű megadásával jogosult a 

kongresszus napirendjére további, a tisztújítás és az Alapszabály módosítás hatálya alá nem 

eső napirendi javaslatot tenni. A javaslat támogatása nem vonható vissza, és a megfelelő arány 

elérése szemontjából a javaslattétel lezárultakor meglévő jogosultság vehető figyelembe. A 

napirendi módosító javaslatok megtételének szabályozása a kongresszusi ügyrendben történik. 

2. 18. napig az Országos Elnökség jogosult a kongresszus napirendjére további, a tisztújítás 

hatálya alá nem eső javaslatokat tenni. 

(22) A tisztújító, az Alapszabályt módosító és a rendes kongresszust megelőző 

1. 13. 8. napig a párttagok vagy a kongresszus létszámának megállapításánál figyelembe veendő 

küldöttek a párttagok vagy a mandátummal rendelkező küldöttek 20%-a az ok megjelölésével és 

az előterjesztés egyidejű megadásával jogosult a kongresszus napirendjére további, a (20) 

bekezdésben foglaltakat érintő napirendi javaslatokat tenni. A javaslat támogatása nem vonható 

vissza, és a megfelelő arány elérése szemontjából a javaslattétel lezárultakor meglévő 

jogosultság vehető figyelembe. A napirendi módosító javaslatok megtételének szabályozása a 

kongresszusi ügyrendben történik. 

2. 8. napig az Országos Elnökség jogosult a kongresszus napirendjére további, a (20) bekezdésben 

foglaltakat érintő javaslatokat tenni.  

(23) A kongresszus a döntéseit általában egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve a 

tisztújítás hatálya alá eső személyi kérdéseket és a (24), (25) és (26) bekezdésekben foglalt eseteket. 

(24) A kongresszus az alábbi döntéseit minősített egyharmaddal hozza: 

1. Név szerinti szavazás elrendelése, 

2. titkos szavazás elrendelése nem személyi kérdésekben. 

(25) A kongresszus az alábbi döntéseit minősített többséggel hozza: 

1. a kongresszus előzetes meghívójában nem jelzett új napirendi pont napirendre való felvétele, 

2. amennyiben az Etikai Bizottság kifogásolja valamely előzetesen meghirdetett napirendi pont 

napirendre tűzésének szabályszerűségét, ezen napirendi pontról szóló döntés. 

(26) A kongresszus az alábbi döntéseit minősített kétharmaddal hozza: 

1. (2) bekezdés 8., 9., 11., 12. pontjaiban rögzítettekről szóló döntés. 

(26a) A kongresszus az alábbi döntéseit minősített háromnegyeddel hozza: 

            1. (2) bekezdés 10. pontjaiban rögzítettekről szóló döntés. 

            2. A 3. §-ban rögzítettekről szóló döntés. 

(27) A kongresszus tartalmi előkészítése érdekében az Országos Elnökség köteles együttműködni az 

Országos Politikai Tanáccsal 

(28) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            (28) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A kongresszus határozatait a kongresszus berekesztésétől számított 15 napon belül közzé kell tenni a 

párt belső honlapján és kiküldeni a párt minden tagját tartalmazó levelezőlistára. 

(29) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (29) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A kongresszus jegyzőkönyvét a kongresszus berekesztésétől számított 30 napon belül közzé kell tenni a 

párt belső honlapján. 

(30) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            (30) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A kongresszus jegyzőkönyvét az alábbi személyek hitelesítik: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

1.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: levezető elnökök, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            2. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: jegyzőkönyvvezetők, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

3.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: kettő, a küldöttek közül választott hitelesítő. 

53.  § A kongresszus és a regionális kongresszus eseti bizottságai 
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(1) A kongresszus és a regionális kongresszus határozattal eseti bizottságokat hozhat létre. 

(2) Az eseti bizottságok hatáskörét, feladatát, tagjainak számát az adott eseti bizottságot létrehozó 

kongresszusi határozat tartalmazza. 

(3) Az eseti bizottságok tagjait a kongresszus választja határozott – legfeljebb egyéves – időtartamra. 

(4) Az eseti bizottság megbízatásának lejárta előtt a bizottság és tagjai mandátumának időtartama egy 

alkalommal meghosszabbítható, a megbízatás teljes időtartama azonban az eredeti megbízatással 

együttsem haladhatja meg a 18 hónap időtartamot. 

(5) A bizottságok megbízatásuk lejáratakor kötelesek beszámolni munkájukról a kongresszusnak/regionális 

kongresszusnak. 

(6) Az eseti bizottságokra vonatkozó további részletszabályokat a kongresszus/regionális kongresszus 

Ügyrendje tartalmazza. 

(7) A kongresszus és a regionális kongresszus minden ülésén megválasztandó eseti bizottságai: 

1. szavazatszámláló bizottság. 

(8) A szavazatszámláló bizottság felállítása és összetétele: 

1. a napirendi pontok tárgyalásának kezdete előtt kell megválasztani a jelenlévő párttagok közül 

nyílt szavazással, 

2. kongresszuson legalább 7 tagú, 

3. regionális kongresszuson legalább 3 tagú, 

4. a személyét érintő választás lezárultáig nem lehet tagja az, aki választott tisztségre érvényes 

jelöléssel rendelkezik, 

5. soraiból elnököt választ, 

6. dönt munkarendjéről. 

(9) A szavazatszámláló bizottság feladata: 

1. az ülés ideje alatt biztosítja a jelölési és szavazási folyamatok szabályszerű lebonyolítását, 

2. őrködik azon, hogy titkos szavazás esetén a titkosság ne sérüljön, 

3. a titkos szavazásokról jegyzőkönyvet és határozatot készít, 

4. ellenőrzi a kongresszus határozatképességét minden határozathozatalnál, 

5. ellenőrzi a szavazási jogosultságot. 

(10) A titkos szavazások végeredményét a bizottság jegyzőkönyvének megszövegezésében és 

határozatának meghozatalában részt vevő tagok aláírásukkal hitelesítik, és a szavazatszámláló bizottság 

elnöke jelenti be. 

54.  § Bizottság 

(1) A bizottság a testületek által saját eseti vagy folyamatos munkafeladatuk elvégzésére létrehozott 

szervezeti egység. 

(2) A bizottság csak az adott testület hatáskörébe tartozó feladat elvégzésére hozható létre. 

(3) A bizottságra vonatkozó további szabályozást a létrehozó testület ügyrendje tartalmazza. 

(4)  

55.  § Etikai Bizottság 

(1) Az Etikai Bizottság a párt etikai, ellenőrző és másodfokú fegyelmi testülete, feladata a párt szerveinek, 

valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának 

ellenőrzése, ezzel összefüggésben közreműködik abban, hogy a párt, a párt országgyűlési, helyi 

önkormányzati és európai parlamenti képviselői és képviselőcsoportjai az Alapszabálynak és a párt belső 

szabályzatainak megfelelően működjenek. Ezen belül az Etikai Bizottság hatáskörébe a jelen §-ban 

szabályozott feladatok ellátása tartozik. 

(2) Az Etikai Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik, amely alapján önállóan saját eljárást indíthat és a 

párt szervezeteinél eljárást kezdeményezhet: 

1. állásfoglalást bocsájt ki, 
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2. ajánlást bocsájt ki, 

3. ellenőrizheti a tagnyilvántartásért felelős tisztségviselő vonatkozó tevékenységét, 

4. dönt az évi 300 ezer forintot meghaladó támogatások elfogadásáról, 

5. megvizsgálja, hogy a vonatkozó belső szabályzatoknak és határozatoknak megfelelően történt-e 

a kongresszus összehívása és a meghirdetett napirend összeállítása, és álláspontjáról a 

kongresszus kezdetén tájékoztatja a kongresszust, 

6. elősegíti, hogy a tagok – különös figyelemmel a tisztségviselőkre – politikai tevékenységükben 

kövessék a párt Alapító Nyilatkozatában foglaltakat, 

7. eljár minden olyan esetben, amikor bármely szervezet, testület vagy tag részéről az Alapító 

Nyilatkozattal ellentétes vagy a pártnak politikai kárt okozó magatartást vagy mulasztást 

tapasztal, 

8. őrködik a párttagok jogainak érvényesülésén, 

9. közreműködik a párton belüli konfliktusok megszüntetésében, 

10. szükség esetén eljár, ha a párt képviselőcsoportjának és választott képviselőinek tevékenysége 

során szabálytalanságot vagy a párt normáinak megsértését tapasztalja, 

11. lefolytatja a másodfokú fegyelmi eljárásokat a Fegyelmi Szabályzatnak megfelelően, 

12. Alapszabálysértés esetén felhívja az adott tagot, szervezetet vagy testületet az Alapszabály 

rendelkezéseinek maradéktalan betartására, illetőleg amennyiben az érintett tag, szervezet, 

testület nem változtatja meg magatartását vagy döntését, döntése alapján az ügyet az Országos 

Elnökség elé terjeszti. 

13. mindazon feladatok és tevékenységek ellátása, amelyeket az Alapszabály vagy a 14. § szerinti 

szabályzat az Etikai Bizottság hatáskörébe utal. 

        (3) Nem tartozik az Etikai Bizottság hatáskörébe: 

14. politikai döntések tartalmi vizsgálata, 

15. személyi döntések tartalmi vizsgálata. 

(4) Az állásfoglalás: 

16. minden párttagra és testületre kötelező érvényű, 

17. történhet az Etikai Bizottság saját vagy bármely párttag vagy testület indítványozására is, 

18. kiadása az Alapszabállyal és a párt belső szabályzataival, valamint a párt testületei által hozott 

döntésekkel összefüggésben történhet meg. 

(5) Az ajánlás: 

1. nem kötelező érvényű, 

2. történhet az Etikai Bizottság saját vagy bármely párttag vagy testület indítványozására is, 

3. kiadására az Alapszabállyal és a párt belső szabályzataival, valamint a párt testületei által hozott 

döntésekkel összefüggésben kerülhet sor olyan rendelkezések értelmezésénél, melyek 

alkalmazása történhet több módon is úgy, hogy a végeredmény ugyanaz. 

(6) Az Etikai Bizottsághoz írásos indítványokat lehet beadni elektronikus vagy postai úton az alábbi 

eljárásban: 

1. az indítványozónak kötelező megjelölni, amennyiben állásfoglalást vagy ajánlást kér, amelyhez 

az Etikai Bizottság kötve nincs, 

2. az Etikai Bizottság köteles a beadvány befogadásáról az érkezéstől számított 7 napon belül 

dönteni, 

3. a befogadott indítványról a befogadástól számított 30. napig dönt, 

4. a 3. pontban meghatározott határidőt egyszeri alkalommal az Etikai Bizottság további 15 nappal 

meghosszabbíthatja, 

5. amennyiben az Etikai Bizottság ezt követően sem dönt az indítványról és ez a párt törvényes 

működését veszélyezteti, az ügy átkerül az Országos Elnökséghez. 

(7) A kongresszus, regionális kongresszus, Országos Elnökség, regionális elnökség és Országos Politikai 

Tanács ülései alatt az Etikai Bizottsághoz beérkezett, szóban vagy írásban, az ülésen felmerülő és azzal 

szorosan összefüggő indítványokról az Etikai Bizottság azonnal dönt. 

(8) Az Etikai Bizottság döntéseit határozatban hozza és teszi közzé. 

(9) Az Etikai Bizottság tagjai a vizsgálat során tudomásukra jutó adatokat, információkat, megismert és a 

vizsgálat során keletkezett dokumentumokat és azok tartalmát kötelesek bizalmasan kezelni. 
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(10) Az eljárás lezárásakor a határozatban a tagok szavazási magatartását, az indítványozó nevét, az 

indítvány tárgyát és alanyát közzé kell tenni. Az indítványozó és az indítvány alanya kérheti adatainak 

zártan kezelését. 

(11) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2019. november 24-i hatállyal. 

(12) Az Etikai Bizottság az eljárás alá vont tagot, tisztségviselőt, vagy testület esetén annak 

képviselőjét a döntéshozatal előtt meghallgatja. Ennek során elé tárja az ellene felhozott vádakat, 

bizonyítékokat, és érdemi lehetőséget biztosít számára ezek megcáfolására. Az indítványozó az 

indítványában kérheti további személyek meghallgatását, ennek elfogadásáról az Etikai Bizottság dönt. 

(13) Az Etikai Bizottság 3 tagú. Az Etikai Bizottságba továbbá 2 póttag választása kötelező. Tag és 

póttag az lehet, aki megkapja a leadott szavazatok több mint felét. 

(14) Az Etikai Bizottság tagjait és póttagjait tisztújító kongresszuson az Országos Politikai Tanács 

tagjainak megválasztása után a 36. § (3) bekezdése szerinti eljárás alapján kell megválasztani. 

(15) Az Etikai Bizottság a tagjai közül minősített többséggel, titkos szavazással elnököt választ. 

(16) Az Etikai Bizottság döntéseit minősített többséggel, név szerinti szavazással hozza. 

(17) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            (17) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Etikai Bizottság elektronikus szavazást tarthat. 

(18) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (18) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Etikai Bizottság tagjai az elnök kivételével távolról való részvételre jogosultak. 

(19) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (19) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Etikai Bizottság zárt ülést tart. Ülésein a tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. 

(20) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

          (20) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Etikai Bizottság jegyzőkönyvét az alábbi személyek hitelesítik: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

1. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: elnök, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            2.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: levezető elnökök, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

3.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: jegyzőkönyvvezető. 

 

56.  § Felügyelő Bizottság 

(1) A Felügyelő Bizottság (FEB) feladata a párt szerveinek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az 

egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. Ezen belül a Felügyelő Bizottság 

hatáskörébe a jelen §-ban szabályozott feladatok ellátása tartozik. A Felügyelő Bizottság 

tevékenységével elősegíti, hogy a párt, a párt országgyűlési, helyi önkormányzati és európai parlamenti 

képviselői és képviselőcsoportjai az Alapszabálynak és a párt belső szabályzatainak megfelelően 

gazdálkodjanak. 

(2) A Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

1. folyamatosan ellenőrzi a párt gazdálkodását, vagyonkezelését és pénzügyeit, 

2. előzetesen megvizsgálja és írásban véleményezi a kongresszus elé terjesztendő éves 

költségvetést, és az előző évi gazdálkodási évről készített “Pénzügyi kimutatást”, valamint az 

Országos Elnökségnek a költségvetés végrehajtása és betartása érdekében hozott döntéseit, 

3. jogosult a párt pénzügyeivel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével kapcsolatos okmányokba 

betekinteni, 

4. jogosult a párt minden tisztségviselőjétől, a párt testületi vezetőitől és pénzügyi felelőseitől, a 

párt alkalmazottjától és munkatársától a párt és annak egyes szervezeti egységeinek 

pénzügyeivel, gazdálkodásával, vagyonkezelésével kapcsolatosan tájékoztatást kérni, a 
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felsoroltak pedig kötelesek a tájékoztatás iránti kérelem kézhezvételétől számított 3 munkanapon 

belül a tájékoztatást megadni, 

5. munkájáról tájékoztatja az Országos Elnökséget, és beszámol a kongresszusnak, 

6. átfogó vizsgálatainak legfontosabb tanulságairól tájékoztatja a párt tagságát. 

(3) A Felügyelő Bizottság tagjai a feladatuk ellátása során tudomásukra jutott adatokat, információkat, 

megismert és a feladatuk során keletkezett dokumentumokat és azok tartalmát, a párt pénzügyeivel, 

gazdálkodásával, vagyonkezelésével kapcsolatos adatokat, információkat kötelesek bizalmasan kezelni. 

(4) A párt gazdálkodását érintő adott ügyben, döntését elősegítőendően meghallgatást tarthat, melyen a párt 

tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai kötelesek megjelenni és a Felügyelő Bizottság által igényelt 

tájékoztatást megadni. 

(5) A Felügyelő Bizottság a munkája során feltárt szabálytalanságokról haladéktalanul tájékoztatja a vizsgált 

szervezeti egységet, az Országos Elnökséget, az Etikai Bizottságot és a Fegyelmi Bizottságot az alábbi 

eljárás szerint: 

1. az írásbeli tájékoztatóban foglalt szabálytalanságok kijavításáért, az abban foglalt határidők 

betartásáért az Országos Elnökség felelős, mely a meghozott intézkedésekről a Felügyelő 

Bizottság elnökét írásban tájékoztatja, 

2. a Felügyelő Bizottság javaslatot tesz a további szabálytalanságok elkerülése érdekében 

szükséges intézkedések megtételére, és kezdeményezheti a személyi felelősség megállapítását. 

(6) A Felügyelő Bizottság álláspontjának megismerése nélkül a kongresszus nem hagyhatja jóvá a 

költségvetést. 

(7) A Felügyelő Bizottság 3 tagú. A Felügyelő Bizottságba további 2 póttag választása kötelező. Tag és 

póttag az lehet, aki megkapja a leadott szavazatok több mint felét. 

(8) A Bizottság tagjait és póttagjait tisztújító kongresszuson az Országos Politikai Tanács tagjainak 

megválasztása után a 36. § (3) bekezdése szerinti eljárás alapján kell megválasztani. 

(9) A Felügyelő Bizottság a tagjai közül elnököt választ. 

(10) A Felügyelő Bizottság döntéseit minősített többséggel, név szerinti szavazással hozza, kivéve a 

személyi kérdéseket. 

(11) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            (11) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Felügyelő Bizottság elektronikus szavazást tarthat. 

(12) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (12) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Felügyelő Bizottság tagjai az elnök kivételével távolról való részvételre jogosultak. 

(13) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

          (13) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Felügyelő Bizottság zárt ülést tart. 

(14) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

          (14) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvét az alábbi személyek hitelesítik: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

1. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: elnök, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

2. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: levezető elnökök, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

3. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: jegyzőkönyvvezető. 

 

57.  § Fegyelmi Bizottság 

(1) A Fegyelmi Bizottság a párt fegyelmi testülete. 

(2) A Fegyelmi Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

1. lefolytatja az elsőfokú fegyelmi eljárásokat. 
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(3) A Fegyelmi Bizottság tagjai a vizsgálat és az eljárás során tudomásukra jutó információkat kötelesek 

bizalmasan kezelni. 

(4) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(4) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Fegyelmi Bizottság tagjai: 

1. a kongresszus által választott 3 tag 

2. a budapesti, a Pest megyei és a Magyarország határain túli területi szervezetek kongresszusi 

küldöttei által választott 2 tag 

3. a dunántúli területi szervezetek kongresszusi küldöttei által választott 2 tag 

4. a kelet-magyarországi területi szervezetek kongresszusi küldöttei által választott 2 tag. 

(5) A Fegyelmi Bizottság tagjait és póttagjait tisztújító kongresszuson az Országos Politikai Tanács 

tagjainak megválasztása után a 36. § (3) bekezdése szerinti eljárás alapján kell megválasztani. 

 

hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(5) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Fegyelmi Bizottság tagjait az alábbi sorrendben és módon kell választani: 

1. a kongresszus által választott 3 tag esetében a 36. § (3) bekezdése szerinti eljárás alapján 

2. a regionálisan választott tagok esetében a 36. § (3) bekezdése szerinti eljárás alapján. 

(6) A Fegyelmi Bizottság 93 tagú. Tagja az lehet, aki megkapja a leadott szavazatok több mint felét. A 

Fegyelmi Bizottságba további 2 póttag választása kötelező. Tag és póttag az lehet, aki megkapja a 

leadott szavazatok több mint felét. 

(7) A Fegyelmi Bizottság a tagjai közül elnököt választ. 

(8) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(8) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A fegyelmi eljárást első fokon a Fegyelmi Bizottság ötfős háromfős eljáró tanácsa folytatja le 

(továbbiakban: Fegyelmi Tanács), melyre a Fegyelmi Bizottságra vonatkozó szabályozásokat kell 

alkalmazni. 

(9) A Fegyelmi Bizottság és a Fegyelmi Tanács a döntéseit minősített többséggel, név szerinti szavazással 

hozza, kivéve a személyi kérdéseket. 

(10) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (10) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az egyes ügyekben eljáró Fegyelmi Tanácsokat a Fegyelmi Bizottság ügyrendjében meghatározott 

módon, elsődlegesen rotáció és sorsolás alkalmazásával jelöli ki a Fegyelmi Bizottság elnöke. 

(11) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (11) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Fegyelmi Bizottság az ügyrendjének tervezetét maga készíti el, és az Etikai Bizottság hagyja jóvá. 

Amennyiben az ügyrend Etikai Bizottság általi jóváhagyása az ügyrend beérkezésétől számított 15 

napon belül nem történik meg, akkor a Fegyelmi Testület ügyrendje a 16. nap 0 órától érvénybe lép. 

(12) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (12) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Fegyelmi Bizottság és a Fegyelmi Tanács elektronikus szavazást tarthat. 

(13) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

          (13) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Fegyelmi Bizottság tagjai az elnök kivételével távolról való részvételre jogosultak. 

(14) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (14) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Fegyelmi Bizottság ülései zártak.  

(15) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (15) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A Fegyelmi Bizottság jegyzőkönyvét az alábbi személyek hitelesítik: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

1. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: elnök, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

2. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: levezető elnökök, 
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3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

3. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: jegyzőkönyvvezető. 

58.  § A fegyelmi eljárás 

(1) Fegyelmi eljárás indítható bármely típusú tagsági jogviszonyban álló személy ellen, ha az az Alapszabály 

és/vagy a párt belső szabályzatai rendelkezéseit megszegi, vagy az Alapszabályban és/vagy a párt belső 

szabályzataiban meghatározott kötelezettségeit megszegi. 

(2) Fegyelmi eljárás a párt bármely tagjának vagy testületének írásos, indoklással ellátott kezdeményezésére 

indítható bármely típusú tagsági jogviszonyban álló tag ellen, ha a párttal szemben tanúsított, jogellenes 

magatartás vélelme fennáll. Nem kezdeményezhet fegyelmi eljárást testületként a Fegyelmi Bizottság és 

az Etikai Bizottság. 

(3) Fegyelmi eljárás indításáról a fegyelmi eljárás alá vont személyt írásban, 7 napos határidővel értesíteni 

kell, az eljárás során pedig biztosítani kell számára a tisztességes és átlátható eljárást, valamint a 

védekezés jogát.  

(4) A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell folytatni, és fegyelmi tárgyalást kell tartani. A fegyelmi eljárás 

fegyelmi határozattal zárul, mely tartalmazza a tag felmentését vagy elmarasztalását, és annak 

indokolását. Az elmarasztaló fegyelmi határozatban fegyelmi büntetést kell kiszabni. A fegyelmi eljárás 

során az eljárás alá vontra vonatkozóan azokat az alapszabályi és egyéb belső szabályzatok szerinti 

kötelezettségeket kell figyelembe venni, amelyek a fegyelmi beadványban szereplő cselekmény 

elkövetésének időpontjában érvényesek voltak rá. A fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatást. A fegyelmi határozatot az érintett taggal közölni kell. 

(5) A fegyelmi eljárást megszüntető határozattal kell lezárni, ha az eljárás alá vont tagsági jogviszonya az 

ügy beérkezése, tárgyalásba vétele előtt, vagy az eljárás során, de még a határozathozatal előtt 

megszűnik. 

(6) A fegyelmi büntetés lehet: 

1. figyelmeztetés, 

2. megrovás, 

3. összes párttisztségéből és a kongresszusi küldöttségből való elmozdítás, 

4. a 14. § (2) bekezdés 4. pontja szerinti szabályzatban felsorolt pozíciókból való elmozdítás, 

5. párttisztségektől és a kongresszusi küldöttségtől való határozott idejű eltiltás 1-5 év közötti 

időszakra, 

6. a 14. § (2) bekezdés 4. pontja szerinti szabályzatban felsorolt pozíciókból való határozott idejű 

eltiltás 1-5 év közötti időszakra, 

7. országgyűlési képviselői, európai parlamenti képviselői, helyi önkormányzati képviselői, 

főpolgármesteri és polgármesteri jelöltségtől való határozott idejű eltiltás 1-5 év közötti 

időszakra, 

8. a párt által állami és helyi önkormányzati szervekbe és gazdasági társaságokba delegálástól való 

határozott idejű eltiltás 1-5 év közötti időszakra, vagy elmozdítás, 

9. kizárás. 

(7) A (6) bekezdés 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetések együttesen is 

alkalmazhatóak. 

(8) Az eljárás alá vont személy kizárható a pártból, ha súlyos fegyelmi vétséget követ el. 

(9) Súlyos fegyelmi vétségnek minősül, ha az eljárás alá vont személy 

1. a párt Alapszabályát, programját, a párt érdekeit, illetve jó hírnevét súlyosan sértő, illetve az 

Alapító Nyilatkozattal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, különösen, ha ezt a külső 

nyilvánosság előtt teszi, 

2. bűncselekmény elkövetéséért a bíróság jogerős ítélettel elmarasztalja, illetve az ellene indult 

büntetőeljárás megkezdéséről és eredményéről területi szervezete Területi Elnökségét és az 

Országos Elnökséget neki felróható okból nem tájékoztatja, 

3. ha a tagnyilvántartás számára tudatosan valótlan személyes és okmányadatokat ad meg, 
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4. saját vagy más részére történő haszonszerzés céljából az Alapszabály rendelkezéseit és a párt 

belső szabályzatait megsérti, 

5. a párt által nem támogatott más párt vagy jelölő szervezet kampányában tevőlegesen részt vesz, 

6. a párt választási kampányát tudatosan akadályozza, 

7. a testületek zárt ülésén elhangzott és a belső kommunikáció során keletkezett bizalmas 

információkat illetéktelenek tudomására hozza, 

8. 72. § (3)-(5) bekezdésében szabályozott súlyos vétséget követi el, 

9. megszegi a 25. § (1) 5., 10., 11., 14. pontjaiban szabályozott kötelezettségét. 

(10) A fegyelmi eljárás részletes szabályait a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. 

59.  § Országos Elnökség 

(1) Az Országos Elnökség a párt képviseleti szerve. A párt belső szabályzatainak keretei között hozott 

határozatai minden tagra és – a kongresszus, az Országos Politikai Tanács, az Etikai Bizottság, a 

Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság kivételével – a párt minden testülete számára kötelezőek. 

(2) Az Országos Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

1. felelős a párt törvényes működéséért, 

2. felelős azért, hogy a part politikai stratégiája és programja elkészüljön, fogadja el azokat, és 

terjessze a kongresszus elé, 

3. felelős a párt politikai stratégiájának és programjának kidolgozásáért és megvalósításáért, 

4. a párt országos irányítása két kongresszus között, 

5. a párt nevében nyilatkozatot ad ki, 

6. felelős a párt testületeinek és egyéb szervezeti egységeinek összehangolt működéséért, valamint 

működési feltételeinek megteremtéséért, 

7. a kongresszus összehívása, napirendjének előkészítésével kapcsolatban eljárási szabályok és 

határidők megállapítása, 

8. megvitatja és értékeli az országgyűlési képviselőcsoport munkáját, és ajánlásokat tehet, 

9. részt vesz a helyi önkormányzati, országgyűlési és az európai parlamenti választásokon a párt 

által elindítandó jelöltek kiválasztásában 

10. az időközi helyi önkormányzati, országgyűlési és az európai parlamenti választásoknál a 

kongresszus jogköreit gyakorolja az 52. § (2) bekezdésének 7. pontja szerint, 

11. felelős a párt gazdálkodásának célszerűségéért és törvényi megfelelőségéért, 

12. javaslatot tesz a kongresszusnak a párt éves költségvetésére, és az előző gazdálkodási évről 

készített “Pénzügyi kimutatás” elfogadására, 

13. havonta megvizsgálja a kongresszus által elfogadott éves és időszakos költségvetés 

végrehajtását, és szükség esetén intézkedéseket tesz a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében, 

14. jóváhagyja a gazdálkodási terveket, kezeli a párt vagyonát, gyakorolja a tulajdonosi jogokat, 

15. dönt a pártigazgató, a pénzügyi igazgató és a további munkaszervezeti vezetők pozícióit betöltő 

személyekről, 

16. eljár azokban az ügyekben, amelyeket a kongresszus a hatáskörébe utal, 

17. az Országos Elnökség a hatáskörébe tartozó meghatározott politikai feladatok ellátására 

kijelölheti bármely tagját, szükség esetén más párttagot is, 

18. amennyiben a területi szervezetnek nincs elnöksége, dönt a területi szervezethez segítő tagnak 

és tagnak jelentkező felvételéről. 

(3) Hatályon kívül helyezte a párt 2020.02.08 hatállyal. 

(4)  Az Országos Elnökség tagjai: 

1. a két társelnök, melyek közül egy nő és egy férfi, 

2. a titkár. 

3. négy általános tag. 

(5) A társelnökök feladatköre: 

1. a párt politikai képviselete a párton kívül állami, társadalmi szervek, harmadik személyek előtt, 
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2. a párt nevében nyilatkozatokat tehetnek, sürgős reagálást igénylő esetekben döntéseket 

hozhatnak, és nyilatkozatokat adhatnak ki egymással konzultálva, 

3. irányítják az Országos Elnökség politikai döntéseinek előkészítését és végrehajtását, a párt 

politikai stratégiájának kidolgozását, 

4. ellátják a párt külső kommunikációjának politikai irányítását. 

(6) A titkár feladatköre: 

1. a párton belül képviseli az Országos Elnökséget, 

2. meghirdeti és vezeti az Országos Elnökség üléseit, javaslatot tesz azok napirendjére,  

3. felel az Országos Elnökség munkatervének elkészítéséért, a végrehajtás ellenőrzéséért,  

4. a dokumentálásért és a párton belüli tájékoztatásért, ennek értelmében felel a párt belső 

kommunikációjának operatív irányításáért, 

5. jogosult az Országos Elnökség tagjai munkatervének végrehajtása kapcsán eljárni, 

6. az Országos Elnökség által meghatározott személyi körben a párt alkalmazottai fölött 

munkáltatói jogokat gyakorol, 

7. önállóan jogosult pénzügyi kötelezettségek vállalására a hatályos belső pénzügyi 

szabályzatoknak megfelelően, 

(7) Az Országos Elnökség a párt belső szabályzatainak folyamatos karbantartására tagjai közül felelőst 

választ. 

(8) Az Országos Elnökség tagjait az alábbi sorrendben kell választani: 

1. társelnökök,  

2. titkár,  

3. általános tag. 

(9) Az Országos Elnökséget az alábbi módon kell választani: 

1. a társelnökökről és a titkárról külön szavazási körben kell szavazni, a társelnökök és a titkár 

tekintetében a (8) bekezdés 1. és 2. pontja az irányadó, külön szavazási körben kell szavazni,  

2. az általános tagok választásakor egyszerű listás választást kell alkalmazni (36. § (1) 1. pont), 

3. a fenti tagok választásánál az eredményt a nemi kvótával módosítani szükséges (38. § alapján), 

azaz például egy 30%-os nemi kvóta esetén a 2 legtöbb pontot kapott férfi illetve a 2 legtöbb 

pontot kapott női jelölt mellett a sorrendben következő jelölt jut be. 

(10) Az Országos Elnökség 97 tagú. Minden Országos Elnökségi tag egyetlen (4) bekezdés szerinti 

tisztséget tölthet be. 

(11) Ha a (4) bekezdés 1. vagy 2. pontjában megjelölt tisztségek nincsenek betöltve, az Országos 

Elnökség jogosult azokat ideiglenes kinevezéssel saját tagjaiból pótolni. 

(12) Az Országos Elnökség ülésén részvételi joggal rendelkeznek: 

1. a párt tagjai, 

2. állandó meghívottak, 

3. eseti meghívottak. 

(13) Az Országos Elnökség állandó meghívottai: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2017. április 23-i hatállyal, 

2. az Országos Politikai Tanács Elnöksége által a tagjai sorából delegált egy tag, 

3. az Etikai Bizottság által a tagjai sorából delegált egy tag, 

4. a Felügyelő Bizottság által a tagjai sorából delegált egy tag, 

5. a pártigazgató, 

6. a pénzügyi igazgató, 

7. a pártalapítvány kuratóriuma által a tagjai sorából delegált egy tag, 

8. a központi munkaszervezet Országos Elnökség által kinevezett vezetői, 

9. a párt országgyűlési és európai parlamenti képviselői. 

(14) Az Országos Elnökség ülésén tanácskozási joggal rendelkeznek: 

1. az Országos Elnökség tagjai, 

2. az állandó meghívottak, 

3. az eseti meghívottak a meghívásukra okot adó napirendi pontnál, 

4. az a párttag, akinek tanácskozási jogát az Országos Elnökség jóváhagyta. 
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(15) Az Országos Elnökség ülését legalább havonta össze kell hívni. 

(16) Az Országos Elnökség ülését össze kell hívni, ha: 

1. az Országos Elnökség titkára elrendeli, 

2. az Országos Elnökség tagjainak egyharmada az ok megjelölésével javasolja, 

3. az Etikai Bizottság elrendeli. 

(17) Az országgyűlési képviselői csoport, az európai parlamenti képviselő és az Országos Elnökség 

egyaránt kérheti valamely kérdés együttes ülésen történő tárgyalását. A másik fél az esetleges elutasító 

válaszát írásban indokolni köteles. 

(18) Az Országos Elnökség ülését az Országos Elnökség titkára hívja össze a napirend egyidejű 

meghirdetésével. 

(19) Amennyiben az Országos Elnökség titkára a (16) bekezdésben foglaltak ellenére a jogszerű 

kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget a Országos Elnökség ülésének 

összehívására vonatkozó kötelezettségének, abban az esetben az Országos Elnökség ülését az Országos 

Elnökség ülésének összehívására vonatkozó szabályok betartásával hívja össze: 

1. a (16) 2. pontjában foglalt esetben az Országos Elnökség tagjainak egyharmada. 

2.  Amennyiben az Országos Elnökség titkára/ügyvezető alelnöke az Országos Elnökség ülésének 

vezetéséről lemond, az Országos Elnökség az ülésen jelenlévő tagjai közül ülésvezetőt választ. Az 

Országos Elnökség titkára a napirendi pont vezetését átadhatja másnak.  

(20) Az Országos Elnökség ülését helyszínének, pontos időpontjának és előzetes javasolt napirendi 

pontjainak megadásával kell meghirdetni az alábbi határidőkkel: 

1. rendkívüli ülés esetén a kongresszus és regionális kongresszus ülésének ideje alatt azonnal, 

2. rendkívüli ülés esetén az Országos Politikai Tanács ülésének ideje alatt azonnal, 

3. rendes ülés esetén legalább 48, legfeljebb 168 órával előtte. 

(21) Az Országos Elnökség a döntéseit általában minősített többséggel, név szerinti szavazással hozza. 

(22) Az Országos Elnökség az alábbi döntéseit minősített egyharmaddal hozza: 

1. a nem a titkár által kezdeményezett ülés összehívása. 

(23) Az Országos Elnökség az alábbi döntéseit minősített kétharmaddal hozza: 

1. amennyiben egy Országos Elnökségi tag az Országos Elnökség munkatervében meghatározott 

feladatát nem látja el, az Országos Elnökség a titkár javaslatára a feladat végrehajtásának jogát 

és felelősségét más tagjára ruházhatja, 

2. a 28. § (1) bekezdésében szabályozott döntés, 

3. a területi szervezet megbízott elnökének kinevezése, 

4. pártszavazás kezdeményezése. 

(24) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            (24) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Országos Elnökség elektronikus szavazást tarthat. 

(25) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (25) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Országos Elnökség tagjai a titkár kivételével távolról való részvételre jogosultak. 

(26) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (26) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Országos Elnökség zárt ülést tarthat. 

(27) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            (27) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Az Országos Elnökség jegyzőkönyvét az alábbi személyek hitelesítik: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

1. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: titkár, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

2. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: levezető elnökök, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

3. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: jegyzőkönyvvezető. 
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60.  § Ügyvezető Országos Elnökség 

(1) Az Országos Elnökség működésképtelensége esetén a tisztújításig Ügyvezető Országos Elnökségként 

működik. 

(2) Az Ügyvezető Országos Elnökség jogköre az alábbi döntésekre korlátozódik: 

1. operatív és pénzügyi feladatok napi ügyvitele 

2. tisztújításhoz kapcsolódó feladatok ellátása. 

(3) Az Ügyvezető Országos Elnökség a működésképtelenség beálltától számított 10 napon belül soraiból 

ügyvezetőt választ. Az ügyvezető jogköre az Ügyvezető Országos Elnökség döntéseinek végrehajtására 

korlátozódik az alábbiak szerint: 

1. a párton belül képviseli az Ügyvezető Országos Elnökséget,  

2. meghirdeti és vezeti az Ügyvezető Országos Elnökség üléseit, javaslatot tesz azok 

napirendjére,  

3. felel az Ügyvezető Országos Elnökség által hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzéséért,  

4.  felel az Ügyvezető Országos Elnökség munkájának dokumentálásért és a párton belüli 

tájékoztatásért, 

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

                     a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

jogosult az Ügyvezető Országos Elnökség által hozott határozatok végrehajtása kapcsán eljárni,  

6. az Országos Elnökség által meghatározott személyi körben a párt alkalmazottai fölött 

munkáltatói jogokat gyakorol,  

7. önállóan jogosult pénzügyi kötelezettségek vállalására a hatályos belső pénzügyi 

szabályzatoknak megfelelően. 

(4) Amennyiben az Ügyvezető Országos Elnökség a (2) és (3) bekezdésben rögzített kötelezettségeinek nem 

tesz eleget vagy tagjainak száma 3 alá csökken, jogköreit az Országos Politikai Tanács Elnöksége 

gyakorolja. 

(5) Amennyiben sem az Ügyvezető Országos Elnökség nem tesz eleget a (2) és (3) bekezdésben rögzített 

kötelezettségeinek, sem az Országos Politikai Tanács Elnöksége nem tesz eleget a (4) bekezdésben 

rögzített kötelezettségének vagy tagjainak száma kevesebb, mint 3, az Ügyvezető Országos Elnökség 

jogköreit a pártigazgató gyakorolja. 

(6) Az Ügyvezető Országos Elnökség – valamint a (4) bekezdésben foglalt esetben az Országos Politikai 

Tanács, az (5) bekezdésben foglalt esetben a pártigazgató – mandátumának időtartama a teljes körű 

tisztújításig, de legfeljebb az Országos Elnökség működésképtelensége bekövetkeztétől számított 60 

napig tarthat, és nem hosszabbítható meg. 

VI. A PÁRT MUNKASZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

61.  § Központi és regionális munkaszervezet 

(1) A központi munkaszervezet a párt illetékes tisztségviselői és testületei döntéseinek, valamint a rá 

ruházott operatív feladatok végrehajtásáért felelős. 

(2) A párt központi munkaszervezetét a pártigazgató javaslata alapján az Országos Elnökség hozza létre, és 

a pártigazgató vezeti. 

(3) A központi munkaszervezet nem tartozik a párt politikai döntéshozatali rendszerébe. 

(4) A központi munkaszervezet vezető pozícióira az Országos Elnökség legalább a párton belül nyilvános 

pályázatot hirdet. 

(5) A párt regionális munkaszervezeti egységeit a pártigazgató javaslata alapján az Országos Elnökség hozza 

létre, és a pártigazgató vezeti. 

62.  § Pártigazgató 
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(1) A pártigazgató a párt munkaszervezetének irányításáért és működéséért felelős munkaszervezeti vezető. 

(2) A pártigazgató kötelezettségei: 

1. a párt szervezetének és hálózatának fejlesztése, 

2. a párt munkaszervezetének közvetlen irányítása, 

3. szervezetfejlesztés, 

4. tagbővülés folyamatának fenntartása. 

(3) A pártigazgató jogkörei: 

1. jogosult a hálózatfejlesztés és a pártszervezet működtetésével kapcsolatos kérdésekben a párt 

testületei számára javaslatokat tenni, melyeket azok kötelesek munkájuk során figyelembe venni, 

2. önállóan jogosult pénzügyi kötelezettségvállalásra a párt hatályos pénzügyi szabályzatainak 

megfelelően, 

3. az Országos Elnökség által meghatározott személyi körben a párt alkalmazottai fölött 

munkáltatói jogokat gyakorol, 

4. a párt SZMSZ-ében meghatározott személyi körben a párt alkalmazottai fölött utasítási jogokat 

gyakorol, 

5. a párt szabályaiba ütköző tevékenység, állapot vélelmezése esetén az Országos Elnökség 

jóváhagyásával saját hatáskörben vizsgálatot lefolytatni, mely vizsgálat részleteit a párt SZMSZ-

e tartalmazza. 

(4) A pártigazgató munkaviszonyban áll a párttal. 

(5) A pártigazgató fölött a munkáltatói jogokat az Országos Elnökség titkára gyakorolja, de a munkaviszony 

létesítésének és megszüntetésének joga az Országos Elnökséget illeti. 

(6) Az Országos Elnökség minősített többséggel dönt a pártigazgató munkaviszonyának létesítéséről és 

megszüntetéséről. 

(7) A pártigazgató csak a párt tagja lehet. 

63.  § Pénzügyi igazgató 

(1) A pénzügyi igazgató irányítja a párt pénzügyi és gazdasági tevékenységét. 

(2) A pénzügyi igazgató kötelezettségei: 

1. felel a párt kiegyensúlyozott, jogszerű és szabályszerű gazdálkodásáért, 

2. felelős a párt éves és időszakos költségvetése tervezetének elkészítéséért, és annak az Országos 

Elnökséghez határidőben történő benyújtásáért, 

3. felelős a párt jogszabályoknak megfelelő előző gazdálkodási évéről készített Pénzügyi kimutatás 

határidőben való elkészítéséért és az Országos Elnökséghez történő benyújtásáért, valamint a 

hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő közzétételéért, 

4. a kongresszus által elfogadott költségvetés alapján az Országos Elnökség irányításával 

folyamatosan gazdálkodik a párt pénzeszközeivel, 

5. felelős a pénzügyi, pénzmozgási és gazdálkodási szabályzatok létrehozásáért, karbantartásáért, 

valamint felügyeli ezen szabályzatok a párt minden szervezeti egységénél történő betartását, 

6. felel a párt pénzügyi nyilvántartásaiért, és azok átláthatóságáért, 

7. felügyeli a mindenkori készpénzmozgásokat, valamint biztosítja a házipénztár és egyéb 

pénztárak ellenőrzését és adminisztrációját, 

8. felelős a támogatások és egyéb bevételek adminisztrációjáért, és minden típusú bevételnek az 

aktuális szabályozásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláért, 

9. felügyeli és koordinálja a területi szervezetek pénzügyi működését, 

10. legalább havonta beszámol az Országos Elnökségnek a gazdálkodás folyamatairól és az aktuális 

pénzügyi helyzetről, 

11. a Felügyelő Bizottság kérésére tájékoztatást ad a párt bármely pénzügyi, gazdálkodási és 

vagyonkezelési folyamatáról, 

12. az Országos Elnöség elé terjeszti a párt gazdálkodásáról szóló szabályzatot és módosításait. 

(3) A pénzügyi igazgató jogkörei: 
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1. az Országos Elnökség által elfogadott szabályzatok keretein belül jogosult gazdálkodási, 

pénzügyi döntéseket önállóan meghozni, 

2. vétójoggal rendelkezik pénzügyi, költségvetési és gazdálkodási kérdésekben azon esetekben, ha 

az esetleges döntések pénzügyi szabályozási, törvényi összeférhetetlenséget okoznának, vagy a 

párt aktuális pénzügyi kereteit meghaladó pénzügyi kötelezettségvállalással járnának, 

3. a párt SZMSZ-ében meghatározott személyi körben a párt alkalmazottai fölött utasítási jogokat 

gyakorol. 

(4) A pénzügyi igazgató munkaviszonyban áll a párttal. 

(5) A pénzügyi igazgató fölött a munkáltatói jogokat az Országos Elnökség titkára gyakorolja, de a 

munkaviszony létesítésének és megszüntetésének joga az Országos Elnökséget illeti. 

(6) Az Országos Elnökség minősített többséggel dönt a pénzügyi igazgató munkaviszonyának létesítéséről 

és megszüntetéséről. 

64.  § Munkacsoport 

(1) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(1) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A munkacsoport a munkaszervezeten belül a pártigazgató által operatív vagy gazdasági, konkrét vagy 

folyamatos munkafeladat elvégzésére létrehozott szervezeti egység. 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(2) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A munkacsoportra vonatkozó részletszabályokat a párt SZMSZ-e tartalmazza. 

65.  § A párt belső kommunikációja 

(1) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(1) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt belső kommunikációja csak olyan rendszereken keresztül történhet, melyek szavatolják az 

információ biztonságát és megbízhatóságát. 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(2) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt belső kommunikációs felületei: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

1.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: hivatalos e-mail címek, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

          2.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: hivatalos levelezőlisták, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            3.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: nyilvános levelezési felület, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

4.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege:belső honlap (intranet). 

(3) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(3) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt belső kommunikációja során azokra a személyekre, akik nem párttagok, de a párt érdekkörébe 

tartozó feladatellátásból kifolyólag részt vesznek a belső kommunikációban, ugyanazon előírások 

vonatkoznak, mint a párttagokra.  

(4) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(4) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt belső kommunikációjának részletes szabályait a Kommunikációs szabályzat tartalmazza. 
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VII.  VÁLASZTÁSOKON KÖZVETLENÜL ÉS KÖZVETETTEN 

ELNYERHETŐ POZÍCIÓK 

66.  § Választásokon közvetlenül és közvetetten elnyerhető pozíciók általános 

rendelkezései 

hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

 

(1) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(1) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt a célkitűzéseit főként azáltal törekszik elérni, hogy országgyűlési, helyi önkormányzati és 

európai parlamenti képviselői (a továbbiakban együtt: képviselő) és képviselőcsoportjai, az állami és 

helyi önkormányzati tisztségeket betöltő tagjai tevékenységével részt vesz az államszervezet 

működésében és ellenőrzésében.  

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(2) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt képviselői: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           1.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt egyéni képviselőjelöltjeként mandátumot 

szerzett személyek, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           2. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt választási listájáról mandátumot szerzett 

személyek, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

3. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt politikai támogatásával mandátumot 

szerzett személyek, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

4.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt polgármester-jelöltjeként mandátumot 

szerzett személyek, 

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            5.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt főpolgármester-jelöltjeként 

mandátumot szerzett személy, 

6. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

6. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: párttagként vagy a párt képviselőjeként 

megválasztott alpolgármester, 

7. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            7.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: párttagként vagy a párt képviselőjeként 

megválasztott főpolgármester-helyettes, 

(3) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(3) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

párttagként vagy a párt képviselőjeként megválasztott megyei közgyűlési elnök. 

(4) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(4) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt képviselőinek a tevékenységüket a párt célkitűzéseire, elveire, választási programjára és 

állásfoglalásaira kell alapozniuk. Ennek érdekében a párt programjának keretei között, a párt országos 

és regionális elnökségei által hatáskörükben hozott döntésekkel összhangban önálló felelősséggel 

döntenek, de feladataik ellátása során tevékenységüket szorosan összehangolják a párt országos, 

regionális, területi és helyi politikai vezető testületeinek működésével. 

(5) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(5) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

Tevékenységük alapelve, hogy önérdekeiket a párt érdekeinek és a fenntarthatóság érdekeinek rendelik 

alá. 
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(6) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(6) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt által állami és helyi önkormányzati szervekbe és gazdasági társaságokba delegált személyek: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

1. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt által vagy a párt révén helyi 

önkormányzati közgyűlés bizottságába megválasztott személyek, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

2. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt által vagy a párt révén felügyelő 

bizottságba megválasztott személyek, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

3. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt által vagy a párt révén 

igazgatótanácsba megválasztott személyek, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

 4. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt által vagy a párt révén tanácsnoknak 

megválasztott személyek, 

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

      5. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a helyi önkormányzat által, a párt révén 

szerződéssel foglalkoztatott személyek, 

6. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

 6. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt által vagy a párt révén helyi 

önkormányzati képviselő-testületek ideiglenes bizottságába (munkacsoportjába, stb) 

megválasztott személyek. 

 

67. § Európai parlamenti képviselő, képviselőcsoport 
hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

 

(1) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(1) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt európai parlamenti képviselője az Európai Parlament szervezetében közjogilag önállóan képviseli 

és érvényre juttatja a párt és a befogadó képviselőcsoport politikáját. Ennek érdekében összehangolja 

képviselői és általános politikai tevékenységét a párttal és a befogadó képviselőcsoporttal. 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(2) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt európai parlamenti képviselője: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

1.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: biztosítja a zavartalan információcserét a 

képviselő és az Országos Elnökség között, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            2.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: törvényhozásban végzett munkájáról félévente 

beszámol az Országos Politikai Tanácsnak, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           3.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: évente legalább egyszer részletesen beszámol a 

párt kongresszusának, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            4. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: napi működésében biztosítja a lehető 

legszélesebb körű részvételt és átláthatóságot a párt tagjai számára, 

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            5. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: munkája során köteles az Országos Elnökség 

ajánlásait figyelembe venni, az ettől való eltérést írásban köteles indokolni. 
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68.  § Országgyűlési képviselő, képviselőcsoport 

hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

 

(1) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(1) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt országgyűlési képviselőcsoportja az Országgyűlés szervezetében közjogilag önálló szervezet, mely 

képviseli és érvényre juttatja az Országgyűlésben a párt politikáját. Ennek érdekében összehangolja 

tagjai törvényhozói és általános politikai tevékenységét. 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(2) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt országgyűlési képviselőcsoportjának tagja lehet, aki: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            1. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt egyéni képviselőjelöltjeként 

mandátumot szerzett, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            2. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt választási listájáról mandátumot 

szerzett, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            3. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: párttagként szerezte mandátumát, de 

párttagsága megszűnése után az országgyűlési képviselőcsoportban lévő tagságát az Országos Politikai 

Tanács jóváhagyta, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            4. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt politikai támogatásával mandátumot 

szerzett, 

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            5. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt támogatása nélkül szerezte 

mandátumát, de az országgyűlési képviselői csoportban lévő tagságát az Országos Politikai Tanács 

jóváhagyta. 

(3) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(3) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt országgyűlési képviselőcsoportja: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            1.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: biztosítja a zavartalan információcserét a 

képviselőcsoport és az Országos Elnökség között, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            2. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: törvényhozásban végzett munkájáról 

negyedévente beszámol az Országos Politikai Tanácsnak, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           3.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: évente legalább egyszer részletesen beszámol a 

párt kongresszusának, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            4. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: napi működésében és szervezeti rendjének 

kialakításában biztosítja a lehető legszélesebb körű részvételt és átláthatóságot a párt tagjai számára, 

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

                 5.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: munkája során köteles az Országos Elnökség 

ajánlásait figyelembe venni, az ettől való eltérést írásban köteles indokolni. 

69.  § Helyi önkormányzati képviselő, képviselőcsoport 

hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 
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(1) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(1) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt helyi önkormányzati képviselője, illetve képviselőcsoportja közjogilag önállóan képviseli és érvényre 

juttatja a helyi önkormányzatokban a párt politikáját. Ennek érdekében szorosan együttműködik a párt 

területi, illetve regionális szervezeteivel. 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(2) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt helyi önkormányzati képviselője és képviselőcsoportjának tagja lehet, aki: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            1.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt egyéni képviselőjelöltjeként 

mandátumot szerzett, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            2. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt választási listájáról mandátumot 

szerzett, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            3. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: párttagként szerezte mandátumát, de 

párttagsága megszűnése után a helyi önkormányzati képviselőcsoportban lévő tagságát az Országos 

Elnökség jóváhagyta, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           4.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt politikai támogatásával mandátumot 

szerzett, 

5. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

5. a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a párt támogatása nélkül szerezte mandátumát, de a 

helyi önkormányzati képviselőcsoportban lévő tagságát az Országos Elnökség jóváhagyta. 

(3) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

(3) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A párt helyi önkormányzati képviselője és képviselőcsoportja: 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            1.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: biztosítja a zavartalan információcserét a 

képviselőcsoport és a területileg illetékes testület között, 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           2.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: a helyi önkormányzatban végzett munkájáról 

rendszeresen beszámol a területileg illetékes testületnek, 

3. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

            3.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: napi működésében és szervezeti rendjének 

kialakításában biztosítja a lehető legszélesebb körű részvételt és átláthatóságot a párt tagjai számára, 

4. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           4.a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: munkája során köteles a területileg illetékes 

testület ajánlásait figyelembe venni, az ettől való eltérést írásban köteles indokolni. 

 

VIII.  A PÁRT VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

70.  § A párt vagyonának és gazdálkodásának szabályai 

(1) A párt vagyonára és gazdálkodására a Ptv. és a Ptk. szabályai irányadók. 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(3) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(4) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(5) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(6) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 
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(7) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(8) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(9) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

71. § A párt gazdasági-vállalkozási tevékenysége 

(1) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

1. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

2. hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(2) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(3) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

(4) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. február 9. napi hatállyal 

IX.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

72.  § Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága, érintettség 

(1) Közpénzekből nyújtott támogatásnak minősül: az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 

forrásokból, a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi 

döntés alapján nyújtott, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül természetben vagy pénzben 

juttatott támogatások, kivéve a társadalombiztosítási pénzbeli és természetbeni ellátások, a fogyatékos 

természetes személyeknek a fogyatékos élethelyzetre tekintettel nyújtott pénzbeli és természetbeni 

ellátások, családtámogatások, természetes személyeknek a méltánylást igénylő élethelyzetükre 

figyelemmel,továbbá jövedelmük pótlása, illetve kiegészítése érdekében rászorultsági alapon nyújtott 

egyéb szociális pénzbeli, természetbeni és személyes jellegű ellátások. 

(2) Érintettnek minősül, amennyiben ezen személy olyan önálló tevékenységet folytató személy vagy 

nyilvánosan működő részvénytársaság legalább 5%-os (közvetett vagy közvetlen) tulajdonosa vagy 

olyan gazdasági társaság bármilyen arányú tulajdonosa, amely közpénzekből nyújtott támogatást használ 

fel vagy arra pályázik vagy pályázott, és azok összege vagy értéke az adott naptári évben meghaladja a 

10 millió forintot: 

1. a párt tisztségviselője, 

2. a pártigazgató, 

3. a párt pénzügyi igazgatója, 

4. a pártalapítvány a párttal tagsági jogviszonyban lévő kurátorai, 

5. az országgyűlési képviselő, 

6. az európai parlamenti képviselő, 

7. a polgármester, 

8. az alpolgármester, 

9. a főpolgármester, 

10. a főpolgármester-helyettes, 

11. a helyi önkormányzati képviselő, 

12. a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, 

13. a kampányidőszakban a 5. – 12. pontokban felsorolt pozíciókra megerősített jelöltek. 

(3) Bejelentési kötelezettség: 

1. az érintettnek bejelentési kötelezettsége van a pályázat beadása után 15 napon belül, 

2. az elbírálás eredményének kézhezvételétől számított 15 napon belül, 

3. a pályázat megvalósulása vagy meghiúsulása után 15 napon belül, bármely érintettség 

keletkezése után 15 napon belül, 
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4. a bejelentést az Etikai Bizottság és az Országos Elnökség felé kell megtenni, az alábbi 

tartalommal: 

5. érintett neve, 

6. érintettségének oka, 

7. pályázó adatai, 

8. pályázat/támogatás megnevezése, 

9. igényelt támogatás, illetve önerő összege, 

10. pályázat/támogatás státusza, 

11. elnyert összeg, 

12. bejelentésének indoka (új, módosítás), 

13. rövid szöveges magyarázat. 

14. a bejelentési kötelezettség elmulasztása súlyos fegyelmi vétségnek minősül. 

(4) Az Országos Elnökség és az Etikai Bizottság a bejelentést követően jogosult további adatokat kérni az 

érintettől, amennyiben azt szükségesnek látja. A közreműködés megtagadása súlyos fegyelmi vétségnek 

minősül. 

(5) Az Országos Elnökség illetve az Etikai Bizottság a bejelentést követően 30 napon belül jogosult vizsgálni 

a politikai, illetve etikai szempontokat a pályázattal kapcsolatban és felkérni az érintettet az érintettség 

megszüntetésére, amennyiben azt indokoltnak véli. A felkérés 30 napon túli figyelmen kívül hagyása 

súlyos fegyelmi vétségnek minősül. 

(6) A párt a pályázat eredményhirdetése után központi honlapján könnyen elérhető helyen közzéteszi az 

érintettek által bejelentett adatokat. 

73.  § Üvegzseb 

(1) Az üvegzseb a nyilatkozó által – beleértve a nyilatkozó teljes vagy résztulajdonában lévő gazdálkodó 

szervezeteket is – a párttól, a képviselői csoporttól, a pártalapítványtól, illetve a párt általi jelölés vagy 

delegálás folytán, munkavállalói vagy egyéb szerződéses jogviszony keretében megszerzett 

jövedelmeket és egyéb juttatásokat tartalmazó kimutatás. 

(2) Az üvegzseb-nyilatkozat az (1) bekezdésben részletezett jövedelmekről és juttatásokról szóló 

nyilatkozat. 

(3) Az üvegzseb a párt tagjai előtt nyilvános. 

(4) Az üvegzseb részletes szabályait a párt SZMSZ-e tartalmazza. 

74.  § A párt megszűnése 

(1) A párt jogutóddal szűnik meg, ha: 

1. más párttal összeolvad, 

2. más pártba beolvad, 

3. két vagy több pártra különválik. 

 

(2) A párt jogutód nélkül szűnik meg, ha: 

1. feloszlik, 

2. a bíróság feloszlatja, 

3. a bíróság megszünteti, 

4. a bíróság megállapítja megszűnését. 

(3) A párt akkor szűnik meg, ha a párt vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 

lefolytatását követően a bíróság a pártot a nyilvántartásból törli. 

(4) Pártból való kiválás esetén jogutód csak párt lehet. 

(5) A bíróság az ügyészség indítványára – a párt egyesületként való további működésének érintetlenül 

hagyásával – megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános 

országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet. 
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(6) A párt megszűnésének vagyoni következményeire a Párttv. rendelkezései az irányadóak. 

 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

75. § Átmeneti rendelkezések 

(1) Testületek megválasztására és összetételére vonatkozó Alapszabály módosítás esetén a módosítást a 

következő teljes tisztújítással összefüggésben kell alkalmazni. 

(2) A 14. § (1) bekezdése 2., 3., 4. és 5. pontjaiban felsorolt szabályzatokat legkésőbb az Alapszabály 

hatályba lépését követő kongresszusra kell előterjeszteni. 

(3) A 14. § (2) bekezdésében felsorolt szabályzatokat az Alapszabály hatályba lépését követő 6. hónap 

végéig kell elfogadni. 

(4) A 14. § (5) bekezdésében felsorolt szabályzatot legkésőbb az Alapszabály hatályba lépését követő 3. 

ülésén kell elfogadni vagy módosítani. 

(5) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (5) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A 14. § (6) bekezdésében felsorolt szabályzatot legkésőbb az Alapszabály hatályba lépését követő 6. 

hónap végéig kell elfogadni vagy módosítani. 

(6) hatályon kívül helyezte a párt Kongresszusa 2020. július 26. napi hatállyal 

           (6) a hatályon kívül helyezett rendelkezés szövege: 

A 21. § (2) bekezdése és a 22. § (1) bekezdése az Alapszabály hatályba lépése előtt indított eljárásokra 

nem vonatkozik. 

(7) A 30. § (1) bekezdését, a 31. §, a 32. § a következő teljes tisztújítással összefüggésben kell alkalmazni. 

(8) Az Alapszabályban felsorolt műhelyek, munkacsoportok, bizottságok, tagozatok, kabinetek és 

kollégiumok működését megalapozó dokumentumokat – amennyiben azokat az Alapszabály módosítás 

érinti – a módosított Alapszabály hatályba lépését követő 3. hónapig kell elfogadni vagy módosítani. 

(9) Amennyiben a párton belül működő munkacsoport a jelenlegi Alapszabály szabályai alapján a műhely 

vagy más egység funkcióit látja el, ott a munkacsoport köteles az Alapszabály hatályba lépését követő 3. 

hónapig a változtatásokat átvezetni. 

(10) Amennyiben a taglétszám 1000 vagy 2000 fő fölé emelkedik vagy az alá csökken 3 hónapot 

meghaladó időtartamban, kötelezően felül kell vizsgálni az összeférhetetlenségi és a mindkét nem 

politikai részvételét biztosító szabályokat a következő kongresszuson. 

(11) Az Országos Politikai Tanács az Alapszabály elfogadását követő első ülésén köteles kijelölni 

azon külföldi pártok felsorolását, mely esetében nem él összeférhetetlenség a párttagsággal a 20. § (1) 

bekezdés 4. pontja alapján. 

(12) Az Alapszabály elfogadása után a kongresszus kötelezően meghatározza az Alapszabály 

alkalmazásában álló régiókat és az azokhoz tartozó területi szervezeteket. 

 

76.  § Elfogadás és hatálybalépés 

(1) Az Alapszabály az azt elfogadó kongresszus berekesztésével lép hatályba. 

(2) Az Alapszabály módosításai legkorábban az azt elfogadó kongresszus berekesztésével lépnek hatályba. 

Ettől a szabálytól eltérni nem lehet. 

(3) Amennyiben a (2) bekezdéstől eltérő határidővel lép hatályba az Alapszabály módosítása, arról az 

Alapszabály 76.§-ban kell rendelkezni. 

(4) Az Alapszabály 10. § (2) – (13) és 39. § (5) – (7) bekezdéseit hatályon kívül helyező 2017. április 22. 

napján elfogadott módosítások a Lehet Más a Politika testületi üléseinek általános szabályairól szóló 
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szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg lépnek hatályba. Az átmeneti időszakban az Alapszabály 10. 

§ (2) – (13) és 39. § (5) – (7) bekezdéseit változatlanul alkalmazni kell. 

(5) Az Alapszabály 59.§(4)3., 55.§(13), 56.§(7), 57.§(8) bekezdései a Lehet Más a Politika – Magyarország 

Zöld Pártja által 2020. február 08-án elfogadott módosításai, az elfogadást követő teljeskörű 

tisztújításra vonatkozóan és azt követően lépnek hatályba. Az átmeneti időszakban az Alapszabály 

59.§(4)3., 55.§(13), 56.§(7), 57.§(8) bekezdéseit változatlanul alkalmazni kell 2019 november 23. 

napján módosított rendelkezései az irányadóak. 

(6) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadóak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. július 25. 

 

 

Kendernay János 

társelnök 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1. Név:        2. Név:  

 

Lakcím:       Lakcím: 

 

Aláírás:       Aláírás: 

 
 

 

 

Alulírott dr. Tóth Renáta Hanna ügyvéd (1132 Budapest, Victor Hugo utca 2. III/26. KASZ: 36070497) ezúton igazolom, 

hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos 

tartalmának. 

 

 


