VÁLTOZÁST AKARÓ SZAVAZÓK PÁRTJA
A l a p s za b á l y
I.
1.

2.

A Párt adatai

A párt neve:

Változást Akaró Szavazók Pártja

A párt rövid neve:

VÁLASZ

A párt székhelye:

1065 Budapest, Hajós u. 43. I/14.

A párt működési területe:

Magyarország

A párt képviselői:

a Párt Elnöke, valamint az Alapszabályban meghatározott
feladatkörében az Alelnök.

A Párt jogállása: A Változást Akaró Szavazók Pártja (továbbiakban: Párt) magára nézve kötelezőnek ismeri el a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi
XXXIII. törvény rendelkezéseit. A Párt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött önálló jogi
személy.
A Párt tevékenységét a hatályos jogszabályok és jelen Alapszabályban foglaltak szerint
fejti ki.
II.

1.

A Párt célja és tevékenysége

A Párt célja








A VÁLASZ egy demokratikus polgári párt, melynek elsődleges célja a magyar állampolgárok érdekeinek képviselete, valamint egy minden magyar állampolgár számára
élhető, modern, alkotmányos demokrácián alapuló jogállam kialakítása.
Célunk az ország gazdasági és társadalmi jobbítása, a XXI. század vívmányainak integrálása, a tudás megbecsültté tétele, Magyarország társadalmi és politikai megosztottságának csökkentése.
Célunk a létbiztonság, a jogbiztonság és a közbiztonság megszilárdítása.
Célunk, minden olyan titkosítás feloldása, amely nem okoz nemzetbiztonsági kockázatot.
Célunk egy tudás alapú társadalom kiépítése, a kultúra sokszínűségének és a művészet
szabadságának elfogadása és elfogadtatása.
Célunk a sajtó és a média párt- és kormánypolitikától függetlenné válása, valamint képessé tétele a közvélemény és az állampolgárok hiteles és korrekt tájékoztatására.
Célunk egy olyan ország létrehozása, amelyben a jogok és kötelességek mindenkire
egyformán vonatkoznak, ahol bárki kérdezhet, tanulhat, véleményt mondhat – büntetlenül, ahol a vezetők felelősséggel tartoznak a döntéseikért, és ahol nem kell félelemben élni a véleménynyilvánítás, a politikai és vallási hovatartozás miatt.

























Célunk, hogy a vezető állami pozíciók betöltésénél a kiemelkedő szakmai tudás és alkalmasság legyen a legfontosabb szempont - pártállástól, vallástól és nemtől függetlenül - ne pedig a párthűség és lojalitás.
Célunk, hogy Magyarországot egy olyan hozzáértő szakemberekből álló kormány irányítsa, amelyik képes megoldást találni az országos problémákra.
Célunk egy hatékony, gazdaságos és átlátható államszervezet kialakítása, melynek kiemelt feladata az emberek életminőségének javítása.
Célunk egy olyan Parlament létrehozása, ahol a képviselők tisztában vannak azzal,
hogy őket a nép választotta, így kötelességük a munkahelyükön megjelenni, szavazásra feltett kérdésekben teljes körűen tájékozódni, feladatuk az ország és a választók érdekeinek képviselete egyéni és/vagy pártérdekeik helyett, s ahol a választóknak joga
van felelősségre vonni azt a képviselőt, akinek a munkájával elégedetlen.
Célunk, hogy azok a politikusok és tisztségviselők, akik anyagi és/vagy erkölcsi kárt
okoztak az államnak és a magyar népnek, felelősségre vonásra kerüljenek.
Célunk, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaállításával biztosítható legyen, akárki kerül Magyarországon hatalmi pozícióba, ne használhassa a hatalmat saját érdekeinek érvényre juttatására, ne alakíthassa át a törvényeket saját érdekei szerint, és ne tudja egyoldalúan megszüntetni a független intézményrendszereket és eltávolítani azok vezetőit.
Célunk a hatalom megosztási elvének, a független intézményrendszereknek és az államhatalmat ellenőrző kontrollpontoknak a helyreállítása.
Célunk a demokratikus intézményrendszer megerősítése, az ország sorsával kapcsolatos sarkalatos döntésekben a közvetlen demokrácia eszközeivel az állampolgári részvétel erősítése, tudatos állampolgárok képzése, a szakmai párbeszéd és társadalmi
kontroll kialakítása.
Célunk, hogy az állami és európai uniós források azokra a területekre kerüljenek, amelyek az állampolgárok érdekeit szolgálják.
Célunk a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, az emberek életminőségének javítása, az esélyegyenlőség megteremtése és fenntartása, az emberhez méltó élet biztosítása, a gyermekvédelem kiemelt kezelése és a családon belüli erőszak felszámolása.
Célunk, hogy természeti értékeink és erőforrásaink és környezetünk védelmének biztosításával egy minden tekintetben stabil és jobb állapotban lévő országot adjunk át a
jövő nemzedékének.
Célunk a mezőgazdaság újjáélesztése, az ország erőforrásainak gazdaságos felhasználása.
Célunk a tisztességes, korrupciómentes piaci verseny támogatása.
Célunk, hogy mindenkinek lehetősége legyen a tisztességes munkához és a biztos
megélhetéshez. A demokratikus érdekegyeztetési mechanizmus kialakításához fontosnak tartjuk a szakszervezetek megerősítését.
Célunk, hogy az országban megszűnjön a gyűlöletkeltés és a diszkrimináció.
Fontosnak tartjuk a szociális háló felépítését, a méltányos közteherviselést, a jól felszerelt és megbízható egészségügyi ellátás létrehozását, a szabad, magas színvonalú és
mindenki számára elérhető köz- és felsőoktatás megteremtését.
Célunk, hogy országunk az Európai Unió hasznos és megbecsült tagjává váljon.
Célunk, hogy az országgal kapcsolatos kérdésekben csak azok szavazhassanak, akiket
ez közvetlenül érint, azaz itt élnek vagy örömmel hazatérnének.
Célunk az állam és az egyház szétválasztása.
Célunk az állatok kiemelt védelme, állatrendőrség létrehozása.
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2.

Értékrendünk










3.

Célunk jelöltek állítása az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők,
illetve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.
Egy XXI. századi, európai Magyarországot akarunk, ahol újra öröm lesz majd élni,
ahová hazatérnek az országot elhagyó szakemberek, és újra büszkén mondhatjuk ki:
magyar vagyok!

Az emberi jogok tiszteletben tartása, azaz más emberek jogainak, értékeinek és érdekeinek tisztelete.
Alkotmányosság, köztársaság, jogállamiság.
Szabadság, egyenlőség, emberség, szolidaritás, társadalmi igazságosság.
Méltóság, tudás megszerzéséhez, munkához és méltó megélhetéshez való jog.
Alapvető szabadságjogok mindenkinek.
Összetartó, kulturált Magyarország.
Fenntartható fejlődés a jelen és a jövő generációiért.
Átlátható, korrupciómentes közélet.
A Párt elutasítja a kirekesztés és negatív megkülönböztetés minden – társadalmi, etnikai, gazdasági, nemi, vallási, világnézeti, valamint életkorhoz kapcsolódó – formáját,
valamint elutasít minden, akár bal-, akár jobboldali eszmékre hivatkozó diktatúrát, tekintélyuralmi törekvést, a demokratikus intézmények kiüresítését, a nemzet és a társadalom megosztására tett manipulatív kísérletet.

Céljai megvalósítása érdekében a Párt elsősorban a következő feladatokat látja el



Feladatunk az általunk vallott értékek és célok minél szélesebb körben való megismertetése és érvényre juttatása, valamint a közvetlen demokrácia erősítése.
Céljaink elérése érdekében
o támogatókat és szimpatizánsokat gyűjtünk;
o önálló tájékoztatási, oktatási tevékenységet végzünk, álláspontunkat, javaslatainkat és következtetéseinket tagjaink és a közvélemény előtt rendszeresen nyilvánossá tesszük, honlapot üzemeltetünk, kiadványokat adunk ki, politikai rendezvényeket és akciókat tartunk;
o együttműködünk minden hasonlóan gondolkodó, demokratikus értékeket valló civil és politikai szervezettel, mozgalommal;
o jelölteket állítunk az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők,
illetve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.
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III.

A Párt tagsága

1. Tagsági jogviszony keletkezése (Ptk. 3:67. §)



Párttagság az alapításkor a Párt nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával keletkezik.
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

a) A tag



A Párt alapítója és tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható.
A Pártnak tagja lehet minden olyan cselekvőképes természetes személy, aki
o betöltötte a tizenhatodik életévét;
o tagságának nincs törvényi vagy alapszabályi akadálya;
o nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
o a Párt célkitűzéseivel egyetért;
o az Alapszabály, a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit magára nézve kötelezőnek
ismeri el;
o vállalja, hogy eleget tesz az Alapszabályban meghatározott tagdíjfizetési előírásoknak;
o nem tagja más, Magyarországon bejegyzett pártnak,
o rendelkezik a Párt két tagjának ajánlásával,
o tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja.

b) Tiszteletbeli tag








A Párt tiszteletbeli tagjaivá választhatók a Közgyűlés által azon természetes személyek, akik idős koruknál, egészségi állapotuknál vagy személyes helyzetüknél fogva
nem képesek a párttag jogainak és kötelezettségeinek az Alapszabályban foglaltak szerinti aktív gyakorlására, ám a Pártnak valamilyen módon kiemelkedő szolgálatot tettek, s akiknek a Párt érdekében végzett munkáját a Párt tagjai kiemelten elismerik.
A tiszteletbeli tagi jogviszony megválasztással, továbbá a tagság elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslatára a Közgyűlés választja meg.
A tiszteletbeli tagság a megválasztást követő naptól jön létre.
A tiszteletbeli tag részt vehet a Párt rendezvényein és tevékenységében. A Párt szervezeteiben a döntéshozatalban csak tanácskozási joggal vehet részt, párttisztségre nem
választható, szavazati joggal nem rendelkezik.
A tiszteletbeli tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.
A tiszteletbeli párttag a szervezet létszáma szempontjából, a határozatképesség megállapításakor nem vehető figyelembe.

c) Pártoló tag



Pártoló tagként regisztráltathatja magát az a természetes személy, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy elfogadja a Párt Alapszabályát, célkitűzéseit, és vállalja, hogy
tevékenységével erkölcsileg valamint anyagilag támogatja a Pártot.
Az Elnökség a pártoló tagok felvételéről egyszerű szótöbbséggel dönt.
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A pártoló tagok részt vehetnek a Párt rendezvényein, valamint a Közgyűlésen tanácskozási joggal, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségviselővé nem választhatók.
A pártoló tagság – a pártoló tag által vállalt anyagi támogatás ellenére – nem jár tagdíjfizetési kötelezettséggel.
A pártoló tag címet a Közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szavazattöbbséggel meghozott határozatával jogosult megvonni abban az esetben, ha a pártoló tag az írásban vállalt anyagi támogatásának fizetését hat hónapnál
hosszabb időn át elmulasztja, és mulasztását nem menti ki.

d) Önkéntes







A Párt önkéntese az a személy, aki:
o magáénak vallja a Párt céljait és politikai törekvéseit;
o a Párt felhívására vagy kezdeményezésére a szervezett akciókban személyesen
és tevékenyen részt vesz.
A Párt önkéntese nem áll a Párttal tagsági jogviszonyban.
Az önkéntes jogosult arra, hogy a Párt nyilvános rendezvényeiről tájékoztassák, azokra meghívást kapjon, és azokon véleményét kifejthesse, véleményével és tevékenységével a Párt közpolitikai céljainak megvalósításához hozzájáruljon.
Az önkéntesi viszony az érintett bejelentése alapján a központi nyilvántartásba való
bejegyzéssel (regisztráció) létrejön, és a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A
regisztrációt az Elnök látja el.
A jelen Alapszabályban megjelölt önkéntesi viszony nem tartozik a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

Ahol az Alapszabály tagot említ, az alatt rendes tagot kell érteni.
2. A tagfelvételi eljárás
a) A tagfelvételi eljárás a tagjelölt írásbeli vagy a Párt tagnyilvántartási rendszerében rögzítve, elektronikus úton indul (belépési nyilatkozat), amelyben a tagjelölt nyilatkozik az
alábbiakról:









a belépni kívánó személy természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési helye, születési ideje és édesanyja születési családi és
utóneve),
lakcím, értesítési cím, telefonszám, elektronikus levélcím,
a tagsági feltételeknek való megfelelés, belépési szándék,
más pártban való tagsági viszony,
a felvételt kérő írásbeli nyilatkozata arról, hogy a párttaggá válás feltételeinek megfelel, a Párt programját, valamint Alapszabályát ismeri, és magára nézve elfogadja, a
Párt által képviselt értékekkel és politikai célokkal egyetért, és azokat kész képviselni,
a tagsági jogokat tudomásul veszi, valamint a tagsági kötelezettségeket magára nézve
kötelezőnek fogadja el, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a
Párt tagnyilvántartás és kapcsolatfelvétel céljából felhasználhassa,
az ajánló tagok családi és utónevét, tagsági számát vagy lakcímét, valamint aláírását,
a belépni kívánó személy aláírását.

b) A tagfelvételhez legalább két párttag írásos ajánlása szükséges.
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c) A tagjelölt Pártba történő felvételével kapcsolatos döntés az Elnökség jogkörébe tartozik.
A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag írásbeli kérelme alapján egyszerű szótöbbségi határozattal dönt, melyről az érintettet a döntést követő nyolc munkanapon belül
írásban vagy elektronikus úton értesíti. A kérelemről az Elnökség a benyújtástól számított
30 napon belül dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. A tagsági okiratot az Elnök írja alá. Az Elnökség az Alapszabály
rendelkezései alapján meghatározza a belépő tag belépési évben kötelező tagdíját és a befizetés határidejét. A tagsági viszony kezdetének időpontja az elnökségi döntést követő
nap.
d) Az Elnökség megtagadja a tagjelölt felvételét, ha a tagjelölt nem felel meg az Alapszabályban foglalt követelményeknek, továbbá ha az Elnökség szótöbbséggel elutasítja a kérelmet. Az Elnökség döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
3. A tagsági jogviszony megszűnése
a)

A tagsági jogviszony megszűnik (Ptk. 3:68. §)






a tag kilépésével,
a tagsági jogviszony Párt általi felmondásával,
a tag kizárásával,
a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
ha a taggyűlés kimondja a Párt feloszlását, és a bíróság a Pártot a nyilvántartásból törli,
 ha a bíróság kimondja a Párt feloszlatását és a nyilvántartásból törli.
Amennyiben a Párt tagja a Párt tevékenységével, működésével nem ért egyet, írásbeli
vagy - a Párt tagnyilvántartási rendszerében rögzítve - elektronikus úton az Elnökséghez
címzett nyilatkozatával jogosult a szervezetből kilépni. A kilépési nyilatkozat Elnökség
részére történő kézbesítésével a tag tagsági jogviszonya megszűnik. A kilépés tényét az
Elnökség dokumentálja, arról döntést nem hoz, csupán tudomásul veszi azt.
b) A tagsági jogviszony felmondása (Ptk. 3:69. §)
Ha az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, a Párt a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a Párt Közgyűlése dönt. A felmondást a taggal írásban, igazolható
módon kell közölni.
c)

A tag kizárása (Ptk. 3:70. §)
 A tagnak jogszabályt, a Párt Alapszabályát vagy Közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés - bármely párttag vagy pártszerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
 Kizárást az Elnökség kezdeményezi az alábbi esetekben:
 Annál a tagnál, aki három hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével.
A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a
tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat.
A tagdíjfizetés elmulasztása esetén a tagot visszaigazolást kérő e-mailben fel
kell szólítani a tagdíj megfizetésére, és figyelmeztetni kell a fizetés elmulasztásának következményeire, arra, hogy a tagdíj elmaradásának rendezéséig tagsági
jogait nem gyakorolhatja, s hogy amennyiben a felszólítás kézhezvételétől
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számított 30 napon belül hátralékát nem egyenlíti ki, úgy a Párt jogosult őt tagjainak sorából kizárni.
 Annál a tagnál, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.
 A kizárás abban az esetben is alkalmazható, ha a tag tagsági kötelezettségeit
huzamos ideig nem teljesíti, ismételten vagy súlyosan megszegi, tevékenysége
ellentétes a Párt céljaival, vagy olyan magatartást tanúsít, illetve olyan cselekményt követ el, amely veszélyezteti a Párt céljainak megvalósulását, a Párt hátrányos megítélésére vagy az abba vetett bizalom megingatására alkalmas, sérti
a Párt jó hírét és érdekeit. A kizárásra azonban csak akkor kerülhet sor, ha a tagot mulasztása vagy a Pártot sértő tevékenységének megszüntetésére az Elnökség előzetesen írásban figyelmeztette, felhívta, de a tag ennek hatására sem pótolja mulasztását, vagy nem változtat magatartásán, tevékenységén.
 Annál a tagnál, aki a Párt vagyonát szándékosan vagy súlyos gondatlansággal
megkárosítja, és ezzel a Pártnak vagyoni vagy egyéb hátrányt okoz.
 A kizárási javaslatot az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé.
 A kizárási eljárás megindításáról az érintett tagot írásban, igazolható módon értesíteni kell és meg kell hívni az eljárást lefolytató szerv ülésére, ahol álláspontját előadhatja. A kizárási eljárás megindítása alapjául felhozott okokat, és
azok bizonyítékait közölni kell. A kizárás alá vont tagnak lehetőséget kell biztosítani, hogy védekezését és bizonyítékait előadja.
 A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal írásban, igazolható módon közölni kell. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozatot 30 napos jogvesztő határidőn belül bíróság előtt
megtámadhatja.
 A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és
tagsága időtartamára vonatkozó hátralékos tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése
alól.
 A tagsági viszony bármely esetben történő megszűnése, illetve megszüntetése esetén az Elnökség törli a tagot a nyilvántartásból.
 Akinek a tagsága kilépéssel, kizárással, illetve törléssel szűnt meg, csak új tagként,
új tagfelvételi eljárás keretében vehető fel a Pártba. Az újbóli tagfelvételre csak akkor kerülhet sor, ha a kizárás vagy a törlés oka már megszűnt. Akinek a tagsága kizárás miatt szűnt meg, újbóli tagfelvételi kérelmet legkorábban a kizárás időpontjától számított két év elteltével terjeszthet elő.
d) Fegyelmi eljárás
 Fegyelmi eljárásra irányuló indítványt a Párt bármely tagja tehet. Az indítványt –
indoklással együtt - az Elnökségnél írásban kell előterjeszteni. Az Elnökség egyszerű szótöbbségi határozattal dönt a fegyelmi eljárás megindításáról, megtagadásáról
vagy megszüntetéséről. Az Elnökség ezen döntéseiről a fegyelmi eljárás alá vont
személyt és a fegyelmi eljárás kezdeményezőjét írásban, igazolható módon értesíti.
 A fegyelmi eljárást az Elnökség – az indítvány beérkezésétől számított 60 napon
belül – folytatja le.
 A fegyelmi eljárás alá vont tagot legalább nyolc nappal a fegyelmi tárgyalás előtt
írásban, igazolható módon értesíteni kell és meg kell hívni az eljárást lefolytató
szerv ülésére, ahol álláspontját előadhatja.
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 A fegyelmi eljárás során az Elnökség fegyelmi tárgyalást tart, melyen meghallgatja
a fegyelmi eljárás alá vont tagot, s lehetőséget biztosít részére védekezésének előterjesztésére és az enyhítő körülmények ismertetésére.
 Fegyelmi ügyben az érintett tag távollétében döntés csak akkor hozható, ha a fegyelmi tárgyalásra szóló értesítést igazolhatóan átvette, és távolmaradását előzetesen – menthető okkal – nem jelezte.
 Az Elnökség fegyelmi határozatával szemben a fegyelmi eljárás alá vont tag (fegyelmi büntetés kiszabása esetén), illetőleg a fegyelmi eljárás kezdeményezője (az
eljárás megtagadása vagy megszüntetése esetén) a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Közgyűléshez. A fellebbezést az Elnökségnél kell előterjeszteni, és azt a soron következő Közgyűlés napirendjére kell tűzni. A Közgyűlés az Elnökség fegyelmi határozatát helybenhagyja vagy megváltoztatja. Kérés esetén az érintett tagot a döntéshozatal előtt, a Közgyűlésen is meg kell
hallgatni. Fellebbezés esetén az Elnökség fegyelmi határozatát nem lehet végrehajtani. A Közgyűlés fegyelmi kérdésben minősített többségi határozattal, a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező tagok legalább kétharmados szavazat többséggel dönt.
 A Közgyűlés fegyelmi ügyben hozott határozatát az érintett tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadhatja.
e)

A párttag jogállása (Ptk. 3:65. §)
 Jogosult a Párt tevékenységében részt venni.
 A Párt tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.
 A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
 A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - nem kötelesek vagyoni hozzájárulást teljesíteni, s a Párt tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 Részt vehet a Párt rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Párt működésével
kapcsolatban.
 Választási joggal rendelkezik és választható.
 Jogosult a Közgyűlésen szavazati joggal részt venni, a Párt szervezetében tisztséget
vállalni, helyi és megyei csoportot alapítani, a Párt szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni.
 Ajánlásokat tehet a Pártot érintő kérdések megtárgyalására.
 Felvilágosítást kérhet a Párt tevékenységéről, amelyre a Párt 30 napon belül köteles
választ adni.
 Indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira.
 Betekinthet a Párt nyilvántartásába.
 A tagok egyharmada írásban - ok és cél megjelölésével - rendkívüli Közgyűlés és
rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

f)

A tagok kötelezettsége (Ptk. 3:66. §)
 A Párt tagja köteles az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
 A Párt tagja nem veszélyeztetheti a Párt céljának megvalósítását és a Párt tevékenységét.
 A tagok kötelesek a Párt eszközeit, szellemi és materiális termékeit megóvni, a
szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani.
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 a Párt tagjai kötelesek tagdíjat fizetni, melynek összege havi 1.000 forint.
4. Tagdíj, támogatás
A rendes tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni. A rendes tagok a
tagdíjat minden évben egy összegben, január 31. napjáig kötelesek megfizetni a Párt
bankszámlájára való átutalás útján. A Párthoz év közben csatlakozók az adott töredék évre a felvétel napjától az év végéig tartó időszak alapján időarányos díjat fizetnek a Pártba
való felvételüktől számított 15 napon belül. Amennyiben a rendes tagság megszűnik, a
tag a megszűnés napjától december 31-ig számított időarányos tagsági díjat 15 munkanapon belül banki átutalás útján visszakapja.
A pártoló tagok a Párt önként vállalt anyagi támogatására, míg a tiszteletbeli tagok a Párt
erkölcsi támogatására kötelesek.
IV.
1.

A Párt testületi szervei:



2.

A Párt szervezete, tisztségviselői és döntéshozatala

Közgyűlés,
Elnökség (ügyvezetés).

A Közgyűlés (Ptk. 3:71. §)
a) A Párt legfőbb döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot.
b) A Közgyűlés döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza (Ptk. 3:16 § (2)).
c) A tag jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket
tenni.
d) Közgyűlés összehívása (Ptk. 3:17. § ; Ptk. 3:72. § ; Ptk. 3:81. §)





A Közgyűlés összehívása az ügyvezetés feladata.
A Közgyűlést az ügyvezetés meghívó küldésével vagy hivatalos weboldalán
(www.valasz2018.hu) történő közzétételével hívja össze évente legalább egy alkalommal. A közgyűlési meghívó elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie. A Közgyűlés a Párt székhelyétől eltérő, a meghívóban
megjelölt helyszínen is megtartható. A Közgyűlésre a tagnyilvántartásban szereplő
tagok részére a meghívót a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével 15
nappal előbb kézbesíteni kell oly módon, hogy a tudomásszerzés ténye és annak
időpontja hitelt érdemlően igazolható legyen, visszaigazolható e-mail formájában.
A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Párt nevét és székhelyét, Közgyűlés
idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét olyan részletességgel,
hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Határozatképtelenség esetére a megismételt Közgyűlés időpontját,
helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást,
hogy amennyiben az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes,
a megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban közölt napirendi pontok körében,
a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. Tartalmazza továbbá, hogy a
Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a plusz 1 fő jelen van, s tá9






jékoztat arról, hogy a Közgyűlésen hozott határozatokat a Párt weboldalán teszi
közzé.
A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a tagnak kérelmére - köteles felvilágosítást adni.
Az ügyvezető szerv köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából (Ptk. 3:81. §),
o ha a Párt vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
o ha a Párt előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
o a Párt céljainak elérése veszélybe kerül.
o ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
o új Elnökségi tagok megválasztása céljából, ha az Elnökség létszáma három
(3) fő alá csökken,
o ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
o ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli,
o ha kizárási határozat elleni fellebbezés elbírálása szükséges.
Az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Párt megszüntetéséről dönteni.

e) Napirend kiegészítése (Ptk. 3:73. §)





A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon
belül a tagok és a Párt szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
A kiegészített napirendet írásban, igazolható módon meg kell küldeni a tagok részére.

f) A Közgyűlés ülésezése (Ptk. 3:74. §)






A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a Közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
A tag a Közgyűlés ülésén tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus
hírközlő eszközök igénybevételével is gyakorolhatja, ha a tagok azonosítása és a
tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított.
Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani,
ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul
az ülés megtartásához.
A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A nem szabályosan összehívott vagy megtartott Közgyűlésen elfogadott és ebből
az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal
érvényessé válik, ha a határozatot a Közgyűlés napjától számított harminc napon
belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.
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A Közgyűlés a jelenlevő tagok közül nyílt szavazással levezető elnököt (elnököket), jegyzőkönyv-vezetőt, két jegyzőkönyv-hitelesítőt, valamint – ha ezt a napirend indokolja – szavazatszámláló bizottságot választ. A Közgyűlés ezt követően
határoz a napirend elfogadásáról. A Közgyűlés az egyes napirendi pontokat az elfogadott napirend szerinti sorrendben tárgyalja meg, lehetőség van több napirendi
pont együttes tárgyalására is. A napirendi ponthoz érkező hozzászólásokat követően a levezető elnök a napirendi pont vitáját lezárja. Döntést igénylő napirendi pont
esetén a Közgyűlés először az előterjesztésben szereplő döntési javaslathoz benyújtott, szövegszerű módosító javaslatokról szavaz, majd a döntési javaslatnak az
elfogadott módosító javaslatokkal egységes szerkezetű szövegéről határoz. A napirendi pontokról együttes vita esetén is külön-külön kell dönteni. A szavazások
eredményét a levezető elnök szóban hirdeti ki.

g) Határozatképesség (Ptk.3:18. §)






A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha
azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni. (Ptk. 3:18. § (2))
A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

h) Határozathozatal (Ptk. 3:19. §; Ptk. 3:76. §)






A tagok a Közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak
egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a kérdésről újra kell szavazni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazást
rendelhet el a Közgyűlés az Elnök előterjesztésére, vagy a jelenlévő tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben
titkosan történik.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
o akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
o akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
o aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
o akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Pártnak nem tagja
vagy alapítója;
o aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
o aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.
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A Közgyűlési szavazáson a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges:
o a Párt Alapszabályának módosításához;
o a Párt céljának módosításához;
o a Párt megszűnéséről, illetve más szervezettel való egyesüléséről szóló közgyűlési döntéshez;
o a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.
A beszámoló jóváhagyásának módjára a Közgyűlés általános határozathozatalának
szabályai vonatkoznak.
Határozathozatal ülés tartása nélkül (Ptk. 3:20. §)
o Határozathozatalra ülés tartása nélkül is lehetőség van, az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított nyolcnapos határidőt biztosít arra, hogy szavazatukat megküldjék az
ügyvezetés részére.
o Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
o Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlést az ügyvezetésnek
össze kell hívnia.
o A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül
közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja,
ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

i) Jelenléti ív, jegyzőkönyv (Ptk. 3:75. §)






A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, melyet a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. A jelenléti ív tartalmazza a résztvevő tagok nevét, lakcímét
és saját kezű aláírását. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
A Közgyűlésről a megválasztott jegyzőkönyv-vezető jegyzőkönyvet készít, amely
tartalmazza
o a Párt nevét és székhelyét;
o a Közgyűlés helyét és idejét;
o a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a két jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
o a Közgyűlés napirendjét, lezajlott fontosabb eseményeket, a felszólalók nevét, az elhangzott indítványok, felszólalások lényeges tartalmát;
o a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a
szavazástól tartózkodók számát.
o az elkészült jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a két
jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásukkal látnak el.
Amennyiben a Közgyűlés ott jelen nem levő személyeket is érintő döntést hoz, a
döntést az érintettekkel az Elnökségnek három munkanapon belül közölnie kell.
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A Párt ügyvezetése köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a
Párt dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.
Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az ügyvezetéstől.

j) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

















a Párt Alapszabályának elfogadása és módosítása (Ptk. 3:71. § (3));
a Párt politikájának, főbb irányainak meghatározása;
a Párt Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;
a Párt etikai és fegyelmi szabályzatának elfogadása és módosítása;
a Párt megszűnésének, más párttal történő egyesülésének és szétválásának elhatározása;
vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása;
a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;
fellebbezés esetén a fegyelmi eljárás lefolytatása, döntéshozatal,
az éves költségvetés elfogadása;
az éves beszámoló, ezen belül az Elnökségnek a Párt vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása;
tagdíj mértékének megállapítása;
pártoló tag cím visszavonása;
állandó munkabizottságok létrehozása;
döntés a Párt által esetlegesen jelölt közjogi tisztségviselők (miniszterelnök, köztársasági elnök, más választott közjogi tisztségviselők) személyéről;
döntés a Párt országos listájáról, egyéni képviselő jelöltjeinek személyéről;
döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

k) Tisztségviselők megválasztása:




3.

Amennyiben a Közgyűlés másként nem rendelkezik, a tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki
az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül
valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a
tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell
tartani.
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
Négyévenként tisztújító Közgyűlést kell tartani.

Elnökség (Ügyvezetés) (Ptk. 3:77. §, Ptk. 3:79. § )
a) Az Elnökség a Párt ügyintéző és képviseleti szerve. Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban - a kizárólagos hatáskörök kivételével - gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja a Párt működését. A Párt vezető, döntéshozó szerve, amely operatív és
koordináló feladatokat is ellát. Az Elnökség - a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével - a Pártot érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal.
b) A Párt ügyvezetését az Elnökség látja el.
c) A Párt vezető tisztségviselői, azaz az Elnökség tagjai: az Elnök, az Alelnök és a legfeljebb hét elnökségi tag.
d) A Párt vezető tisztségviselőit négy (4) éves időtartamra választja. A vezető tisztségviselőket a Párt tagjai közül kell választani.
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e) A Párt első vezető tisztségviselő:
Elnök: Dr. Katona Andrea Ildikó
Alelnök: Katona Zsolt Kálmán
Elnökségi tagok: Enzsel Józsefné, Füredi Ferenc, Tóth Sándor
f) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok (Ptk. 3:22. §)







Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

g) Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség (Ptk. 3:23. §)




A vezető tisztségviselő a Párt tagjai részére köteles a Pártra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Pártra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Párt üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a
felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Párt kötelezését a felvilágosítás megadására.

h) A vezető tisztségviselő felelőssége (Ptk. 3:24. §)



A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Pártnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a
Párttal szemben.
A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott
károkért a Párt felel. A vezető tisztségviselő a Párttal egyetemlegesen felel, ha a
kárt szándékosan okozta.

i) A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése (Ptk. 3:25. §)


Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
o határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
o megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
o visszahívással;
o lemondással;
o a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
o a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
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o a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Párthoz címzett, a Párt másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Az Elnökség valamely tagjának visszahívásáról a Közgyűlés a tagok legalább egyharmadának indítványára határozhat, ha az Elnökség tagja a Párt céljaival ellentétes, azokat súlyosan veszélyeztető tevékenységet folytat.
Vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése esetén a Közgyűlés új tago(ka)t választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő
elnökségi tagok mandátumával megegyező időpontig szól. Abban az esetben, ha az
Elnökség létszáma három (3) fő alá csökken, új elnökségi tagok megválasztása céljából – 30 napon belül – rendkívüli Közgyűlést kell összehívni.
Ha a Párt működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá.

j) Az Elnökségi ülés összehívása (Ptk. 3:17. §)











Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta egyszer ülésezik.
Az Elnökség döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza [Ptk. 3:16 §
(2)].
Az Elnökséget az Elnök meghívó küldésével vagy hivatalos weboldalán
(www.valasz2018.hu) történő közzétételével hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a Párt nevét és székhelyét, az Elnökségi ülés idejének és helyszínének
megjelölését, az ülés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc naptári nappal (sürgős döntést igénylő esetben legalább három naptári nappal) az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés napirendjéről tájékoztatást kapnak oly módon, hogy a tudomásszerzés ténye és annak időpontja hitelt érdemlően
igazolható legyen visszaigazolható e-mail formájában. Ha az Elnök megbízatása
bármely okból megszűnik, az Elnökséget az Alelnök hívhatja össze.
Az Elnökség az ülését a Párt székhelyén tartja. (Ptk.3:17. § (4))
Az Elnök – indokolt esetben – zárt ülést rendelhet el.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az Elnök vagy legalább két elnökségi tag az ok
és cél megjelölésével azt indítványozza.
Az ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet egy elnökségi tag (mint jegyzőkönyvhitelesítő) és a jegyzőkönyv vezetője aláírásukkal látnak el, az Elnök pedig
ellenjegyzi.
Ha az Elnökségi ülés összehívása nem szabályszerűen történt, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához. (Ptk.3:17. § (5))
Az Elnökség ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. (Ptk.3:17. § (6))
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a) Határozatképesség (Ptk.3:18. §)




Az Elnökségi ülés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Az Elnökségi ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál
a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

b) Határozathozatal (Ptk. 3:19. §)









Az Elnökségi tagok az Elnökségi ülésen szavazással hozzák meg határozataikat.
Minden tagnak egy szavazata van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza (Ptk. 3:78. § (3)). Szavazategyenlőség esetén nem
hozható döntés.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten
össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak
akkor határozatképesek, ha azokon az elnökségi tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Az
Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg.
A határozathozatalkor nem szavazhat az,
o akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
o akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
o aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
o akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Pártnak nem tagja
vagy alapítója;
o aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
o aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.
Határozathozatal ülés tartása nélkül:
o Határozathozatalra ülés tartása nélkül is lehetőség van, az ilyen határozathozatalt az Elnök a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított
nyolcnapos határidőt biztosít arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnök
részére.
o Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnök részére,
amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez
szükséges lenne ülés tartása esetén.
o Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, az Elnökségi Ülést az Elnöknek
össze kell hívnia.
o A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az Elnök
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megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli
a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha
valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
c) Az Elnökséget (elnök, alelnökök, elnökségi tagok) a Közgyűlés választja meg a Párt
tagjai sorából négy éves időtartamra.
d) Az Elnökség feladata és hatásköre: (Ptk. 3:80. §)
 Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen a Párttal
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Párt tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni.
 Az Elnökség feladatkörébe tartozik:
o a Párt napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
o az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
o költségvetési és számviteli, valamint elnökségi éves beszámolók tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
o a Párt vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
o a Párt jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
o a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Párt szerveinek értesítése;
o az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
o részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Párttal kapcsolatos kérdésekre;
o a Párt eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése;
o döntés a Párt hivatali szervezetének kialakításáról;
o döntés a tagok és pártoló tagok felvételéről;
o a tagság nyilvántartása;
o fegyelmi eljárás megindítása, megtagadása vagy megszüntetése;
o a Párt határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
o a Párt működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
o a Pártot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
o tagsági viszony keletkezésévei és megszűnésévei kapcsolatos eljárás;
o a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
o a Párt gazdasági tevékenységévei kapcsolatos döntés előkészítő munka, az
éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
o a Párt Szervezeti és Működési Szabályzatának összeállítása;
o az Elnökség ügyrendjének és munkatervének elfogadása;
o az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
o az éves munkatervek meghatározása;
o személyzeti munka irányítása;
o tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
o az ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi szabályzat meghatározása;
o döntés a Párton belüli szakmai kabinetek, munkacsoportok felállításáról;
o döntés a más szervezetben való tagsági részvételről;
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o
o
o
o
o

döntés esetleges választási együttműködésről, kormányzati szerepvállalásról,
koalíciókötésről;
előkészítés és javaslattétel a Közgyűlésnek a Párt (országgyűlési, európai
parlamenti, önkormányzati) választási programjára;
a Párt tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
a feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai bizottságok, munkacsoportok létrehozása;
minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

e) Az Elnökségi ülés a Párt tagjai számára nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot az Elnökség a
külön meghívottak számára megszavazhatja. Az ülés nyilvánossága érdekében az Elnökségi ülésről szóló tájékoztatást a Párt honlapján közzé kell tenni.
f) Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt. Fegyelmi ügynek minősül, ha az Elnökség tagjai jogszabály, Alapszabályt, illetőleg a párthatározatot sértő
vagy a Párt céljával összeegyeztethetetlen magatartást tanusít. Napirendre kell tűzni,
ismertetni kell az okokat, és a tagság dönt a fegyelmi eljárás súlya alapján a szóbeli
vagy írásbeli figyelmeztetés, vagy ha a fegyelmi ügy súlya indokolja, kizárás alkalmazásáról.
4.

A Párt Elnöke és Alelnöke
a) A Párt Elnöke


Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű többséggel, titkos szavazással, négy év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki a Párt szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője. Az Elnök tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.



Az Elnök feladata és hatásköre
o a Párt képviselete;
o a Párt tevékenységének és működésének irányítása;
o a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak ellenjegyzése;
o döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
o a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
o részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Párttal kapcsolatos kérdésekre;
o kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
o az Elnökség munkájának irányítása;
o az Elnökség üléseinek összehívása és levezetése;
o az Elnökség döntéseinek előkészítése;
o intézkedés az Elnökség döntéseinek végrehajtása iránt;
o a Párt általános képviselete, valamint képviselet harmadik személyek, hatóságok és bíróságok előtt, illetve hivatalos eljárásokban;
o intézkedés és döntés a hatáskörébe utalt ügyekben;
o a Párt hivatali szervezetének kialakítása és vezetése;
o az ügyintéző apparátus vezetése;
o a munkáltatói jogok gyakorlása a Párt munkavállalói felett;
o tagnyilvántartás kezelése;
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o a Párt gazdálkodásának irányítása, az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon
felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem
tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
o a Pártot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
o utalványozási jog önálló gyakorlása, valamit meghatalmazás az utalványozási jog gyakorlására;
o a Párt Közgyűlése és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők aránya megállapítható;
o az éves beszámoló tervezetének előkészítése, és először megvitatás céljából
az Elnökség, majd jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése;
o a Közgyűlés és Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése;
o minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe
utal.
b) A Párt Alelnöke


Az Elnököt akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén
az Alelnök teljes joggal képviseli a Pártot, és gyakorolja az Elnök jogait.



Az Alelnök feladata és hatásköre(Ptk. 3:80. §):
o
o az Elnök által rábízott feladatok ellátása;
o a Párt napi ügyeinek vitele;
o a beszámolók és az éves költségvetés előkészítése;
o utalványozási jog gyakorlása;
o a Párt jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
o a Közgyűlés összehívása esetén a tagság és a Párt szerveinek értesítése;
o részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Párttal kapcsolatos kérdésekre;
o a tagság szervezése;
o a Párt népszerűsítése, programjainak, munkáinak szervezése, a feladataival
kapcsolatos döntések előkészítése;
o A Párt munkaszervezetének vezetése az elnökségi határozatok, döntések
megvalósítása érdekében és az Elnök közvetlen irányításával.
o a Párt határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
o a Párt működésével kapcsolatos iratok megőrzése.

Az Elnök és az Alelnök az Elnökség döntéseinek megfelelően járnak el.
5.

A Párt törvényes képviselete (Ptk. 3:29. §)

A Pártot az Elnök és az Alelnök képviseli. Képviseleti jogukat önállóan gyakorolják. Képviseleti jogukat nem ruházhatják át, csupán akadályoztatásuk esetén egyes konkrét ügyekben
meghatalmazhatják az Elnökség bármely tagját képviselet ellátására. A Párt bankszámlája
felett az Elnök és az Alelnök önállóan, "cégszerű" aláírással jogosult rendelkezni. Az Elnök és
az Alelnök köteles a Párt jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni.
6.

Állandó munkabizottság létrehozása
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A Közgyűlés határozatával állandó munkabizottság létrehozását rendelheti el. Az állandó
munkabizottság páratlan számú tagból áll, tagjainak száma legalább 3 legfeljebb 51 fő lehet,
mandátuma a Közgyűlés mandátumához igazodik, hatáskörébe a Párt közgyűlési határozatban
meghatározott feladataihoz nyújtott tanácsadó, döntés-előkészítő, szakértői és tudományos
tevékenység ellátása tartozik. Az állandó munkabizottságot létrehozó közgyűlési határozatban
a munkabizottság konkrét feladatát meg kell határozni. Az állandó munkabizottság működési
rendjét maga határozza meg, mely az alapszabállyal ellentétes nem lehet, elnökét többségi
szavazással tagjai közül maga választja.
7.

A határozatok rendje

A Párt vezető testületei, melyre a határozatok rendje vonatkozik: a Közgyűlés és az Elnökség.
a) A Közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet, az Elnökség üléseiről a döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell vezetni.
b) A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen:
 a megjelent szavazóképes tagok számát (az Elnökség esetében név szerint),
 a határozatképességet,
 a véglegesített napirendet,
 a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
 a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését,
 a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az Elnökség
esetében név szerint).
c) A jegyzőkönyveket hitelesítik:
 a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a Közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag,
 az elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az Elnök,
 a felügyelő bizottsági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és a bizottság elnöke.
d) A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
 a határozat véglegesített szövegét,
 a határozathozatal időpontját,
 annak érvényességi körét, hatályát,
 a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az Elnökség és a
felügyelő bizottság esetében név szerint).
e) A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel, valamint
évente egybe kell foglalni a "Hatályos Párthatározatok" c. kiadványban, amelyet a tagoknak, illetve a határozatokban érintetteknek meg kell kapniuk, illetve a Párt honlapján ezeket közzé kell tenni.
f) A testületi összeférhetetlenség
A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a határozattal érintett ügyben érdekelt.
Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
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V.
1.

A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága (Ptk. 3:26. §)








2.





A Felügyelőbizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni.
A Felügyelőbizottság a Párt irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Párt fizetési számláját,
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és
szakértővel megvizsgáltathatja.
A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége (Ptk. 3:28. §)


4.

A tagok három tagból álló Felügyelőbizottság létrehozását rendelik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a Párt érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró
ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Párt vezető tisztségviselője.
A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Párt ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
Az első Felügyelőbizottság tagjai:
o Elnök: Balázsné Horetzky Katalin
o Tagok: Hajmási Tibor, Nyitrainé Molnár Gabriella Mária
A Felügyelőbizottsági tagokat a Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Párt Elnökéhez intézi.

A felügyelőbizottság működése (Ptk. 3:27. §)


3.

A Párt ellenőrzése

A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy
nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Párttal szemben.

A felügyelőbizottság feladata (Ptk. 3:82. § (2))


A felügyelőbizottság feladata a Pártszervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és a Párthatározatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

21

VI.

A Párt vagyona és gazdálkodása

1.

A Párt éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. A Párt
gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé
terjeszt.

2.

A Párt csak a céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult (Ptk. 3:63 (3)). A Párt vagyonát céljának megfelelően használhatja,
vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat (Ptk.
3:63 (4)).
A Párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdálkodó tevékenységeket folytathatja:
 politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat jelentethet meg és terjeszthet,
 a Pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú tárgyakat árusíthat,
 pártrendezvényeket szervezhet,
 a tulajdonában álló ingatlanokat és ingóságokat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti.

3.

A Párt működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
 tagok által fizetett díjak,
 a központi költségvetésből juttatott támogatás;
 magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásai (ideértve a regisztrált támogatói díjakat is), azzal, hogyha azt nem pénzben nyújtották, köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni;
 végintézkedés alapján természetes személyek hagyatéka;
 a Pártnak az 1989. évi XXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
 a Párt befektetési tevékenységéből származó bevétel;
 a Párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyeresége.
A Párt a pénzeszközeit – részvényvásárlás kivételével – értékpapírba fektetheti.

4.

A Párt részére - a VI. rész 3. pontban foglalt kivételektől eltekintve - jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a Párt jogi
személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem
fogadhat el. A Párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A Párt külföldi
szervezettől - jogi státusától függetlenül - és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A Párt névtelen adományt nem fogadhat
el, az ilyen adományt be kell fizetni az Országgyűlés által létrehozott, a Ptv. szerinti alapítvány céljaira.

5.

Ha a Párt a VI. rész 4. pontot megsértve vagyoni hozzájárulást fogadott el, köteles annak
értékét – az Állami Számvevőszék felhívására – tizenöt napon belül a központi költségvetésnek befizetni. Ha az ilyen vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, annak értékét az Állami Számvevőszék állapítja meg. Késedelem esetén a tartozást adók módjára
kell behajtani. A Párt költségvetési támogatását ezen kívül az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkenteni kell.

6.

A Párt pénzeszközeinek felhasználása:
 A Párt pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít.
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A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót
az Elnök terjeszti az Elnökség elé jóváhagyás végett.
A Párt éves beszámolójának elfogadása olyan időben történik, hogy annak közzététele
a tárgyévet követő év április 30. napjáig megtörténjen.

7.

Az Elnökség nyilvánosságra hozza a Párt költségvetésének, a költségvetés módosításának
és a költségvetési beszámolónak a legfontosabb adatait.

8.

A Párt induló vagyona az alapító ülésen résztvevő tagok által időarányosan befizetett
tagdíja, amelyet a bejegyzést követően 30 napon belül kell a Párt számlájára utalni.

9.

A Párt bevételeivel önállóan gazdálkodik, pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség vállalásaiért vagyona mértékéig felel. A Párt tagjai - a tagdíj megfizetésén túl - a
Párt tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

10. A Párt vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi
szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
11. A Párt pénzeszközeit számlán kezeli.
12. A Közgyűlés az éves tagsági díjat évi 12.000,- Ft-ban, azaz havi 1.000,- Ft-ban állapítja
meg.
A tagdíj mértékét a Közgyűlés kétévente határozza meg.
13. A Párt a céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
14. A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik.
15. A Párt a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt tevékenységeire fordítja
vissza. Minden vagyon és jövedelem a Párt alapcéljait szolgálja.
16. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
17. A Párt az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a jelentést, amelynek részei:
 a számviteli beszámoló,
 a költségvetési és egyéb cél szerinti juttatások felhasználása,
 a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,
A beszámolót és a jelentést a Közgyűlés - az Elnökség előterjesztése és a felügyelő bizottság véleményezése birtokában - egyszerű szótöbbséggel fogadja el.
18. A Párt köteles minden év április 30-ig az előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
(zárszámadást) a Magyar Közlönyben, valamint saját honlapján is a pártok működéséről
és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 1. számú mellékletében meghatározott minta szerint közzétenni.
19. A pénzügyi kimutatásban az egy naptári év alatt adott, ötszázezer forintot meghaladó
hozzájárulásokat, illetve a százezer forintnak megfelelő értéket meghaladó külföldről
származó hozzájárulásokat – a hozzájárulást adó megnevezésével és az összeg megjelölésével – külön kell feltüntetni.
20. A Párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult.
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VII.

A Párt Szervezeti és Működési Szabályzata

1.

A Párt működését, az Elnökség, a tisztségviselők, a szakmai kabinetek, munkacsoportok
feladatait érintő – az Alapszabályban részletesen nem rögzített – alapvető feladatokat
Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban SZMSZ) kell meghatározni.

2.

Az SZMSZ-t az Elnökség állítja össze és készíti elő, majd jóváhagyásra beterjeszti a soron következő Közgyűlésnek.

3.

Az SZMSZ nem állhat ellentétben a Párt Alapszabályával.

4.

Az Elnökség szervezeti és működési rendjét külön ügyrendben kell rögzíteni, melyet az
Elnök készít elő, és az Elnökség hagy jóvá.
VIII.

1.
2.

A Párt működésének nyilvánossága

A Párt működésével kapcsolatos iratokba az Alelnökkel történő előzetes időpont egyeztetést követően bárki betekinthet.
A vezető testületek: a Közgyűlés és az Elnökség döntéseivel azonosan, a Párt honlapján
kell nyilvánosságra hozni a Párt működésének módját, a szolgáltatások igénybevételének
módját, valamint a beszámolói közléseket.
IX.

1.

A Párt jogutód nélküli megszűnése (Ptk. 3:48. § ;3:84. §):








2.

A Párt megszűnése

ha határozott időre jött létre, és a meghatározott időtartam eltelt,
ha megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,
ha a tagok kimondják megszűnését, vagy az arra jogosult szerv megszünteti,
ha feloszlatják,
ha megszűnését megállapítják,
ha a Párt megvalósította célját vagy a Párt céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és
új célt nem határoztak meg,
a Párt tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Jogutódlással történő megszűnés (Ptk. 3:83. §)


A Párt más jogi személlyé nem alakulhat át, csak párttal egyesülhet, és csak pártokra
válhat szét.
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3.

Rendelkezés a fennmaradó vagyonról (Ptk. 3:85. §)




4.

A Párt jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, a Párt céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A
nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha
az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Párt vagyonáról, vagy ha az
Alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja, el vagy azt
nem szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog a Párt törlésével száll át az új jogosultra.

A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén (Ptk. 3:86. §)




A Párt jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben a Pártnak okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől
számított egy éven belül – a Párt törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló
tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó pártvagyont
át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
Ha a Párt jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a Párt vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen
kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a
Párt fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem
vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem
alkalmazható.
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X.
1.

2.
3.

4.

Vegyes és záró rendelkezések

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.), az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv) és a
pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (Ptv.) rendelkezései az irányadóak.
A Párt tevékenységét a hatályos jogszabályoknak megfelelően bírósági nyilvántartásba
vételének napján kezdi meg.
A Párt Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2016. december 22-én tartott Alakuló Közgyűlésen - az alakuló közgyűlésről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint - egyhangú határozattal jóváhagyta.
A Párt Alapszabályát a Fővárosi Törvényszéknek az Elnök a nyilvántartásba vételi kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
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