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1. §.
Általános rendelkezések
(1) A Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt Magyarország Alaptörvénye, illetve a pártok
működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény alapján működő politikai párt.
(2) A Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jogi személy.
2. §.
A Párt adatai
(1) A párt neve: Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt
(2) A párt rövidített neve: KTI
(3) Székhelye: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12., 6.emelet, 612. szoba
3. §.
A párt működésének célja
A párt célja olyan együttműködő politikai közösség létrehozása, amely közös munkával – példaadó új
politikai kultúrát teremtve és képviselve - választható alternatívát kínál hazánk gazdasági, szociális,
kulturális fejlődése, közjogi rendjének biztosítása és társadalmi békéjének megteremtése érdekében. A
szükséges rendszerkorrekciót közmegegyezéssel és a legszélesebb társadalmi összefogással kívánjuk
előmozdítani. Törekvéseink középpontjában a közösség, a család és a nemzet értékeinek megőrzése,
érdekeinek következetes képviselete és átörökítése, a társadalmi, természeti és gazdasági környezet
harmóniájának helyreállítása, a szociális biztonság megteremtése áll.
4. §.
A párt feladata, tevékenysége
a) A párt politikai céljai mentén politikai fórumok, megmozdulások szervezése;
b) együttműködés kialakítása más politikai, illetve civil szervezetekkel a program mentén;
c) tagság gyűjtése, szervezése;
d) szakpolitikai kabinetek létrehozása és működtetése egyes tématerületek szakértői véleményeinek
összegyűjtése, egységes álláspont kialakítása érdekében;
e) jelöltek állítása az országos, az önkormányzati, valamint európai parlamenti választásokon;
f) tagjai által a pártpolitikai program nyilvánosság előtt és döntéshozó testületekben történő
képviselete.
5. §.
A párt tagsága
(1) A párt tagsága a fentiek szerint a következő tagokból tevődik össze:
a) rendes tagok,
b) pártoló tagok,
c) tiszteletbeli tagok.
(2) A pártba való belépés és a kilépés önkéntes.
(3) A párt rendes, pártoló és tiszteletbeli tagja kizárólag természetes személy lehet, alapítója és
tisztségviselője pedig csak olyan természetes személy lehet, aki az országgyűlési képviselők
választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők választásán választójoggal rendelkezik. A párt
tagja másik pártnak egyidejűleg nem lehet a tagja (kettős párttagság kizárása).
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(4) A Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt rendes tagja lehet minden 18. életévét betöltött
magyar állampolgárságú természetes személy, aki egyetért a párt Alapszabályával, céljaival.
(5) Pártoló tag az a 18. életévét betöltött természetes személy lehet, aki a párt céljainak
megvalósítását hatékonyan elősegíti.
(6) Tiszteletbeli tag lehet az, aki közéleti vagy tudományos munkásságával a párt céljait elősegíti és a
tiszteletbeli tagságra jelöltségét elfogadja.
(7) Az Alapszabály további részében, amennyiben nem kifejezetten pártoló vagy tiszteletbeli tagról
van szó, a tag kifejezésen a rendes tagokat kell érteni.
6. §.
Tagsági jogviszony létesítése
(1) Rendes tagként és pártoló tagként a tagfelvételi kérelemmel, belépési nyilatkozat aláírásával a
területileg illetékes helyi szervezetnél, ennek hiányában a regionális tanácsnál, illetve az Országos
Elnökségnél lehet jelentkezni. A belépési nyilatkozatot az adott pártszervezet, véleményével ellátva, az
Országos Elnökséghez juttatja el, amely a tagfelvételről dönt. A tagság a felvételről szóló határozat
meghozatalának napján keletkezik.
(2) A belépési nyilatkozatot írásban kell megtenni. Írásbelinek minősül az elektronikus levél
formájában küldött kérelem is. Nyilatkoznia kell arról a belépni szándékozónak, hogy az Alapszabályt
ismeri és elfogadja, valamint arról, hogy betöltötte a párttagsághoz feltételül szabott életkort és a
párttagság további feltételeinek egyidejűleg megfelel. A belépési nyilatkozatokat a párt az adatvédelmi
törvény szabályai szerint kezeli.
(3) Amennyiben a tagfelvételét kérő a jelentkezését megelőzően politikai párt, vagy egyéb politikai
szervezet tagja volt, erről jelentkezésekor köteles beszámolni tagsági ideje és betöltött pozíciója
(pozíciói) megjelölésével. Amennyiben ennek hiánya a felvételét követően válik ismertté, a tag etikai
vétséget követ el.
(4) A tiszteletbeli tagokat a szervezet tagjai választják meg e tagságra.
(5) Amennyiben a tagfelvételi eljárásban illetékes testület elutasító határozatot hoz, akkor azt írásban
közli a jelentkezővel. A tagfelvételt elutasító határozat ellen a jelentkező a határozat kézhezvételétől
számított 30 napon belül írásban a Kongresszushoz fordulhat. A fellebbezést a soron következő
Kongresszus napirendre tűzi és erről a szavazásra jogosult jelenlévők 4/5-ös többségi szavazatával
dönt. A Kongresszus döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(6) A párt rendes tagja köteles tagdíjat fizetni. A tagdíj éves nagysága minimum 3000,- Ft. A
tagdíjfizetési kötelezettség alól az Országos Elnökség kérelem alapján, méltányosságból,
meghatározott időszakra szólóan, felmentést adhat.
7. §.
A tagsági viszony megszűnése, megszüntetése
I. A tagsági jogviszonyból való önkéntes kilépés
(1) A tagsági jogviszonyról való önkéntes kilépést írásban kell benyújtani az Országos Elnökséghez. A
kérelemmel együtt a tagsági igazolványt is le kell adni az Országos Elnökségnek. A tagság a kérelem
benyújtásával egyidejűleg megszűnik.
(2) Az Országos Elnökség köteles megtárgyalni, hogy a tagsági jogviszony megszűnését követően
marad-e olyan kötelezettség, amelynek teljesítése a tag kötelezettsége lenne.
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(3) A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, kifejezetten a kilépő tagot terhelő kötelezettségek fennállása
esetén a tagsági jogviszony megszüntetésével egyidejűleg az Országos Elnökség intézkedik a tag
kötelezettségeinek érvényesítéséről.
II. Kizárás
(1) A tag kizárásáról az Országos Elnökség határoz.
(2) Ki lehet zárni a tagot, ha:
a) a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó
szabadságvesztésre ítélte és előzetesen a jogkövetkezmények alól nem mentesítette;
b) a párt tulajdonában szándékosan vagy súlyos gondatlansággal kárt okoz és azt a párt
másodszori felszólítására sem téríti meg;
c) ha a tag az Alapszabály rendelkezéseit nem tartja meg, magatartása súlyos károkat okoz a
pártnak, - politikai szövetségeshez nem tartozó - más politikai pártot nyilvánosan támogat;
d) ha a párt jelöltjeként megválasztott országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi
önkormányzati képviselőválasztást követően a párt képviselőiből, vagy koalíciós közreműködésével
megalakuló képviselő-csoport megalakításában nem vesz részt, vagy a már működő ilyen
képviselőcsoportba a megválasztását követő 15 napon belül nem kéri a felvételét, illetve
megakadályozza a párt képviselő-csoportjának megalakítását, továbbá a képviselői mandátumának
időtartama alatt az ilyen képviselő-csoportból kilép, valamint, ha az ilyen képviselő-csoportból a
képviselő-csoport kizárja.
(3) A kizárásra okot adó magatartásról való tudomásszerzést követő 45 napon belül a kizárás
tárgyában eljáró szerv köteles a tagot értesíteni arról, hogy vele szemben kizárására irányuló eljárás
indult. Fel kell hívni figyelmét védekezési jogának gyakorlására. Az eljárás alá vont személyes
meghallgatását – ilyen irányú bejelentett igénye esetén - biztosítani kell.
(4) A kizárás tárgyában az Országos Elnökség által hozott határozatot postai ajánlott, tértivevényes
küldeményként írásban kell az eljárás alá vonttal közölni, részére 15 napos jogorvoslati határidőt kell
biztosítani.
(5) A jogorvoslat tárgyában a párt Kongresszusa a szavazásra jogosult jelenlévők 4/5-ös többségi
szavazatával dönt.
III. A tag törlése
(1) Törléssel szűnik meg a tagsági viszony:
Ha a tag az esedékes tagdíjat az Országos Elnökség felszólítására sem fizeti meg. A tagdíj befizetésére
írásban fel kell szólítani a tagot; a felszólító levélnek tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy
amennyiben – a levél kézhezvételétől számított legalább 15 napos – határidő alatt a tagdíjat nem fizeti
be, ez a törlését vonja maga után.
Az Országos Elnökség határozatával állapítja meg a tagsági jogviszony törléssel történő
megszűnését, ellene a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye jogorvoslatnak. A fellebbezés
tárgyában a Kongresszus a szavazásra jogosult jelenlévők 4/5-ös többségi szavazatával dönt.
(2) A tag halálával tagsági viszonya törléssel megszűnik.
(3) Megszűnik a tagsági viszony a párt megszűnésével.
8. §.
A tagok jogai és kötelezettségei
I. A rendes tagok jogai és kötelezettségei
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(1) A párt minden rendes tagja azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
(2) Erre figyelemmel a rendes tagoknak joguk van részt venni a párt tevékenységében és
rendezvényein, a párt testületei tagjainak és tisztségviselőinek a Választási Szabályzat szerinti
megválasztásában,
(3) A rendes tagok részt vehetnek a párt bármely testületének munkájában. Tisztségre – az
Alapszabály és a Választási Szabályzat rendelkezései szerint - jelöltet állíthatnak, továbbá ezekbe a
testületekbe ő maga is jelölhető és megválasztható, azzal, hogy a párt tisztségviselője csak olyan
személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők
választásán választójoggal rendelkezik.
(4) Véleményével, javaslatával vagy kérdésével a párt bármely testületéhez, vagy tisztségviselőjéhez
fordulhat, kivéve, ha az Alapszabály másként rendelkezik.
(5) A rendes tagok kötelesek a megállapított tagdíjat - a jelen Alapszabályban, valamint párt belső
szabályzataiban és határozataiban - meghatározott mértékben, módon és határidőben megfizetni.
(6) Politikai tevékenységük során kötelesek megtartani az Alapszabály rendelkezéseit, a párt
testületeinek határozatait, továbbá kötelesek azoknak megfelelően eljárni.
II. A pártoló és tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei
(1) A pártoló és tiszteletbeli tagok a párt Kongresszusain, egyéb szervezeti összejövetelein
tanácskozási joggal vehetnek részt.
(2) Részt vehetnek a párt rendezvényein, előadásokon, kirándulásokon, túrákon.
(3) A pártoló tagok a párt céljainak megvalósítását - elsősorban anyagi támogatással -, a tiszteletbeli
tagok pedig közéleti vagy tudományos munkásságukkal segítik elő.
III. Egyéb rendelkezések
(1) A jelen Alapszabály és a párt egyéb szabályzatainak rendelkezései a párt valamennyi tagjára nézve
kötelezőek.
(2) Minden tag (rendes, tiszteletbeli és pártoló) jogosult a párt által nyújtott kedvezményekre.
9. §.
A párt szervezete
(1) A párt szervezeti felépítése, testületei
a) a Kongresszus,
b) az Országos Elnökség,
c) a régiókban és a fővárosban a régiós/budapesti tanácsok,
d) a településeken a helyi szervezetek.
(2) A párt testületei - a jelen Alapszabályban megállapított hatáskörükben eljárva - jogosítványaikat
testületileg gyakorolják. A testületek tagjainak - a jelen Alapszabályban külön meghatározott eseteket
kivéve - egyéni döntéshozatali joguk nincs.
(3) A párt döntéshozó testületeinek tagjait a jelen Alapszabály és a Választási Szabályzat
rendelkezései szerint választják. A testületek tagjai és a párt tisztségviselői újraválaszthatók.
(4) A párt testületeinek és tisztségviselőinek a megbízatása kettő évre szól.
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(5) E mandátum lejárta után - amennyiben új testület vagy tisztségviselő megválasztására nem kerül
sor, a régi testület, illetve tisztségviselő ügyvezetői jogkörben mindaddig eljár, amíg az új testületet
(tisztségviselőt) megválasztják.
(6) Az elnöki vagy az alelnöki tisztségek megüresedésekor az Elnök vagy az Alelnök megválasztására
az Országos Elnökségnek 60 napon belül Kongresszust kell összehívni.
(7) A jelölés és a választások szabályait a Választási Szabályzat tartalmazza. Ahol az Alapszabály,
illetve a Választási Szabályzat a jelölésről és a választásról nem rendelkezik, ott az egyes testületek
saját ügyrendjének szabályait kell alkalmazni. A tisztségviselők választása minden esetben titkos
szavazással történik.
(8) A párt döntéshozó testületeinek tagsága az Alapszabályban, vagy az adott testület ügyrendjében
meghatározott testületeket és tisztségviselőket választ. E döntéshozó testületek - munkájuk segítésére,
avagy egyes feladatok megoldására szakbizottságokat, vagy munkacsoportokat hozhatnak létre,
amelyek a döntéshozó testületek hatáskörét nem vonhatják el.
(9) A párt döntéshozó testületeinek és tisztségviselőinek hatáskörét, feladatkörét és felelősségét az
Alapszabály, valamint a testületek szabályzata, ügyrendje szabályozza. A párt bármely döntéshozó
testületének döntése nem sértheti az Alapszabály, valamint más Szabályzatok rendelkezéseit, s
ugyanígy az egyes testületek és tisztségviselők sem vonhatják el más testületek és tisztségviselők
hatáskörét.
10. §.
A Kongresszus
(1) A Kongresszus a párt legfőbb döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot. Döntései és
határozatai a párt valamennyi testületére és tagjára kötelezőek, illetve mind az országgyűlési, mind az
európai parlamenti, mind az önkormányzati munkában iránymutatásul szolgálnak.
(2) A Kongresszus hatásköre:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) a párt éves pénzügyi beszámolójának jóváhagyása és költségvetésének meghatározása,
valamint elfogadása,
c) az Országos Elnökség, mint ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának az
elfogadása,
d) az Országos Elnökség tagjainak megválasztása; kizárásra is okot adó (a 7. §. II. Fejezetében
felsorolt esetekben), vagy amennyiben a tisztség betöltésére méltatlanná válik, illetve
megbízatásának nem tesz eleget, visszahívása,
e) a párt politikai programjának elfogadása,
f) döntés a párt feloszlásáról, szétválásáról, vagy más szervezettel való egyesüléséről, illetve
mindezekkel kapcsolatban a párt vagyonáról,
g) saját ügyrendjének és napirendjének megállapítása,
h) a párt - nem a Kongresszus által megalkotott - belső szabályzatainak jóváhagyása,
i) döntés az általa megválasztandó testületek és tisztségviselők tekintetében rendkívüli
tisztújítás elrendeléséről, illetve megüresedés esetében új tisztségviselő választásáról,
j) döntés az országgyűlési képviselő csoport írásbeli beszámolójának elfogadásáról,
k) döntés mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály a Kongresszus hatáskörébe utal.
(3) A Kongresszus bármilyen, az (1)-(2) bekezdésben meghatározott ügyben nyilatkozatot, vagy
állásfoglalást tehet közzé.
I. A Kongresszus összehívásának szabályai
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(1) A Kongresszust minden évben legalább egy alkalommal össze kell hívni.
(2) Rendkívüli Kongresszust kell összehívni:
a) a tagok egyharmadának az ok és cél megjelölése mellett történő kívánságára,
b) a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos Országos Elnökségi határozat ellen benyújtott
jogorvoslat elbírálása érdekében,
c) egyéb az Alapszabályban nevesített esetekben,
d) ha a Törvényszék elrendeli.
(3) A Kongresszust az Országos Elnökség hívja össze a Kongresszus napirendjét is tartalmazó írásbeli
meghívóval, melyet a Kongresszus határnapja előtt 15 nappal korábban kell igazolható módon
kézbesíteni a tagoknak. Kézbesíteni a tagok által bejelentett email címekre is lehet a meghívókat.
II. A Kongresszus határozatképessége
(1) A Kongresszus akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen
van.
(2) A határozatképtelenség miatt elhalasztott Kongresszus - 30 napon belül történő másodszori
összehívása esetén, az eredeti napirendre felvetett kérdésekben - a megjelentek számára való tekintet
nélkül határozatképes, ha az eredeti meghívó a tagok figyelmét felhívta a távolmaradás
következményeire és közölte a megismételt Kongresszus időpontját is.
III. A Kongresszus határozathozatala
(1) A Kongresszus a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
(2) A Kongresszus 4/5-ös szótöbbséggel határoz az Alapszabály 10. §-a (2) bekezdésének a), e), f), h),
pontjaiban meghatározott hatáskörében eljárva, valamint az Alapszabályban ilyen arányú
határozathozatalhoz kötött egyes további nevesített hatáskörében eljárva.
IV. A Kongresszus jegyzőkönyve
(1) A Kongresszusról jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a Kongresszuson elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat,
b) a hozott határozatokat,
c) a határozatot támogató illetve ellenző szavazatok számát.
(3) A jegyzőkönyvet a Kongresszus levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és két - a Kongresszus
elején megválasztott - tag hitelesíti.
11. §.
Az Országos Elnökség
I. Általános ismertetés
(1) Jogállása: az Országos Elnökség a párt ügyintéző és képviseleti szerve.
(2) Az Országos Elnökség 5 főből áll: 1 fő Elnök, 1 fő Elnökhelyettes, 1 fő ügyvezető-alelnök és 2
fő alelnök alkotja. Tagjainak megbízatása két évre szól.
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II. Az Országos Elnökség általános feladatai:
(1) Az Országos Elnökség általános feladatát képezi a Kongresszusok közötti időszakban a párt
szervezetének vezetése, továbbá a Kongresszus határozatainak végrehajtása, illetve végrehajtatása.
(2) Az Alapszabály keretei között megállapítja saját működési szabályait (ügyrend).
III. Az Országos Elnökség részletes feladatai:
a) a párt képviselete;
b) a párt Alapszabályának és programjának keretei között a párt folyamatos
tevékenységének irányítása;
c) a párt nevében nyilatkozatok, állásfoglalások kiadása;
d) országos akciók szervezése, megbízva azok felelősét;
e) munkájának segítése, előkészítése érdekében szakbizottságok, munkacsoportok
létrehozása, megállapítva ezek hatáskörét és működését;
f) a párt külkapcsolatainak irányítása;
g) az Országgyűlési Képviselőcsoport munkájának megvitatása, értékelése, és erre
vonatkozóan ajánlások tétele;
h) részvétel az Alapszabály keretei között az önkormányzati, országgyűlési és európai
parlamenti választásokon a párt által elindítandó jelöltek kiválasztásában;
i) az Alapszabály tervezetének, illetve módosításainak elkészítése, a Kongresszus elé
terjeszti elfogadásra;
j) a Kongresszus által elfogadott költségvetés végrehajtása, és beszámoló a költségvetés
végrehajtásáról a Kongresszusnak;
k) döntés a támogatások elfogadásáról;
l) döntés az országos alapítványok létrehozásáról és kuratóriumaik megválasztásáról;
m) az Elnök javaslatára – szükség szerint - a Gazdasági Igazgató, főkönyvelő kinevezése és
felmentése;
n) a párt Elvi Nyilatkozatának és Programjának Kongresszus elé terjesztése;
o) tevékenységéről beszámol a Kongresszusnak;
p) a párt szervei által hozott kötelező érvényű döntések végrehajtása, az országgyűlési,
önkormányzati illetve Európai Parlamenti választási kampányok sikeres lebonyolítása
érdekében, kötelező érvényű határozatok meghozatala;
q) eljár mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a Kongresszus kizárólagos hatáskörébe,
illetve amelyeket az Alapszabály, vagy az Alapszabály keretei között a Kongresszus a
hatáskörébe utal.
IV. Az Országos Elnökség ülései
(1) Az Országos Elnökség üléseit legalább kéthavonta egy alkalommal kell összehívni.
(2) Az Országos Elnökség üléseit a párt Elnöke hívja össze a napirendet is tartalmazó írásbeli
meghívóval, melyet az ülés határnapja előtt 8 nappal korábban kell igazolható módon kézbesíteni az
Országos Elnökség tagjainak.
(3) Az Országos Elnökség az ülés egész időtartamára, vagy az egyes napirendi pontok vitáiban való
részvételre tanácskozási jogot adhat annak, akinek a vitában való részvétele az Országos Elnökség
tájékozódása szempontjából jelentős lehet.
(4) Az Országos Elnökség zárt ülés tartásáról határozhat, amelyen csak az Országos Elnökség tagjai és
az Országos Elnökség által erre felhatalmazott személyek vehetnek részt.
V. Az Országos Elnökség határozatképessége
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(1) Az Országos Elnökség határozatképes, ha legalább 4 fő tagja jelen van.
(2) Az Országos Elnökség a határozatait nyílt szavazással, az ügyrendjében foglalt esetek kivételével,
egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
VI. Az Országos Elnökség üléseinek jegyzőkönyve
(1) Az Országos Elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet a jegyzőkönyvvezető és az
Országos Elnökség két, az ülésen jelenlévő tagja hitelesít.
(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) ülésének időpontját, helyét;
b) az ülésen részt vett tagok aláírásával hitelesített jelenléti ívet;
c) az ülésen tanácskozási joggal részt vettek nevét;
d) a határozatok szövegét, és a szavazás arányát;
e) melléklet formájában: a napirendi pontok vitáihoz beérkezett írásbeli előterjesztéseket, az
írásban benyújtott, illetve a hozzászólók által rögzíteni kért véleményt.
(3) A jegyzőkönyvet az ülés után nyolc napon belül el kell készíteni, és azt meg kell őrizni. A zárt
ülések jegyzőkönyveibe az Országos Elnökség tagjain kívül csak az Országos Elnökség írásbeli
engedélyével rendelkezők tekinthetnek be. A zárt ülések jegyzőkönyveiről másolat nem készíthető.
12. §.
A párt Elnöke, Elnökhelyettese, Ügyvezető-alelnöke és Alelnökei
(1) A párt Elnökét, Elnökhelyettesét, Ügyvezető-alelnökét és Alelnökeit a Kongresszus választja.
(2) A párt Elnökének, Elnökhelyettesének, Ügyvezető-alelnökének és Alelnökének – az
Alapszabályban foglalt fenntartásokkal, valamint a jogszabály által megkövetelt feltételek
megvalósulása esetén - bármely tag jelölhető.
(3) A párt Elnöke:
a) A hazai és nemzetközi kapcsolatokban képviseli a pártot, megjeleníti a párt hitvallását,
politikai programját;
b) kidolgozza a párt stratégiai programját, célkitűzéseit, a társadalmi és politikai
szervezetekkel való együttműködés kereteit;
c) irányítja és szervezi az Országos Elnökség munkáját;
d) előkészíti és összehívja az Országos Elnökség üléseit, gondoskodik azok
lebonyolításáról;
e) képviseli az Országos Elnökséget;
f) személyesen vagy megbízottai útján gondoskodik az Országos Elnökség határozatainak,
valamint a párt bármely testületének azon döntéseinek végrehajtásáról, melyek az Országos
Elnökségre vagy az Elnökre feladatot rónak
g) végzi az Alapszabályban, illetve egyéb jogszabályokban rögzített feladatait.
(4) Az Elnökhelyettes az Elnök általános helyettese. Az Ügyvezető-alelnök a párt operatív ügyeinek
viteléért felelős, az elnökségi tagok felelősségi területeit és feladatait az Országos Elnökség
egyhangú szavazatával határozza meg és az elnökség ügyrendjében rögzíti.
(5) Az Elnököt akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes,illetve az Ügyvezető-alelnök, vagy az
általa kijelölt Alelnök, ennek hiányában az Országos Elnökség által kijelölt Alelnök helyettesíti.
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13. §.
A párt képviselete
(1) A párt képviseletére a párt Elnöke és Elnökhelyettese önállóan, míg távollétükben, illetve tartós
akadályoztatásuk esetén az Országos Elnökség bármely másik kettő tagja együttesen jogosult.
(2) A párt bankszámlája feletti rendelkezési jog a párt Elnökét és Elnökhelyettesét önállóan illeti
meg. Az Elnök, illetve az Elnökhelyettes távollétében, illetve tartós akadályoztatása esetén az
Országos Elnökség bármely másik kettő tagja a teljes nevét együttesen a párt előírt, előnyomott
vagy nyomtatott neve alá írja.
14. §.
A Regionális és Budapesti Tanácsok
(1) A regionális - Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Észak
Magyarország, Közép-Magyarország, Budapest - (továbbiakban: Területi Tanács) az egy régióban,
illetve Budapesten működő helyi szervezetek egyeztető és döntéshozó fóruma.
(2) A Területi Tanács évenként legalább kettő ülés tart.
(3) A Területi Tanács ülésének időpontjáról és napirendjéről szóló értesítést, valamint a tanács
jegyzőkönyvét meg kell küldeni az Országos Elnökségnek.
(4) A Területi Tanács tagjai: az adott régióhoz tartozó helyi szervezetek által választott,
szervezetenként két küldött.
I. A Területi Tanács feladatai
(1) A Területi Tanács:
a) az Alapszabály keretei között önállóan állapítja meg saját belső felépítését, működési
szabályzatát, amelyet az elfogadást követő nyolc napon belül megküld az Országos
Elnökségnek;
b) megválasztja Elnökét, illetve Elnökségének tagjait;
c) az Alapszabálynak és a programnak megfelelő önálló politikát folytat;
d) politikai kérdésekben önálló álláspontot alakíthat ki, javaslatokat tehet a párt testületeinek,
illetve a terület helyi szervezeteinek;
e) az Alapszabályban meghatározott feltételek mellett részt vesz az önkormányzati és az
országgyűlési választásokon a párt által elindítandó képviselőjelöltek kiválasztásában;
f) támogatja a párt önkormányzati, országgyűlési és európai parlamenti választási
kampányát;
g) támogatja a helyi szervezetek megalakítását és működését;
h) dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály, illetve saját működési szabályzata a
hatáskörébe utal.
II. A Budapesti Tanács
(1) A Budapesti Tanács az Alapszabály keretei között, a főváros, mint település sajátosságaira
tekintettel, maga állapíthatja meg a párt fővárosi szervezeteinek együttműködésére vonatkozó
szervezeti és eljárási szabályozását, amelyet az elfogadást követően nyolc napon belül megküld az
Országos Elnökségnek.
(2) A Budapesti Tanács több fővárosi kerületet magába foglaló térségi egyeztető fórumot hozhat létre.
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(3) A Budapesti Tanács a budapesti kongresszusi küldöttek részvételével, évente legalább egyszer
küldöttértekezletet tart, melynek feladata a párt fővárosi tevékenysége általános irányvonalának
meghatározása.
III. A Területi Tanács Elnöksége
(1) A Területi Tanács az Elnökét, és Elnökségének legkevesebb kettő, de nem több mint négy, ötven tag
fölött nem több mint hat tagját, titkos szavazással választja.
(2) A Területi Tanács Elnöksége:
a) a Területi Tanács által jóváhagyott ügyrend szerint működik;
b) előkészíti a Területi Tanács üléseit, gondoskodik azok lebonyolításáról;
c) képviseli a Területi Tanácsot;
d) javaslatot tesz a párt választott testületei, a párt önkormányzati és országgyűlési képviselői,
valamint a Területi Tanács illetékességi területén működő helyi szervezetek felé, illetve
tájékoztatást kérhet tevékenységükről;
e) felel a Területi Tanács törvényes és alapszabályszerű működéséért;
f) eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály és a Területi Tanács működési
szabályzata a tanács a hatáskörébe utal.
IV. A Területi Tanácsba megválasztott küldöttek visszahívhatósága
(1) A Területi Tanácsba megválasztott küldötteket vissza kell hívni, ha
a) A Területi Tanács azon tagjai, akik a testület három egymást követő ülésén nem vesznek
részt, elveszítik tanácsi tagságukat.
b) Az a) pont alapján mandátumokat vesztett tagok helyett új küldöttek választhatók.
c) A Területi Tanács Elnöksége különösen méltányolható esetben az érintett írásos, indokolt
kérelmére e bekezdésben foglalt alapszabályi rendelkezés alól egyszeri alkalommal felmentést
adhat.
V. A Területi Tanács Elnöke
(1) A Területi Tanács Elnöke:
a) szervezi az Elnökség munkáját;
b) előkészíti és összehívja az Elnökség üléseit, gondoskodik azok lebonyolításáról;
c) összehívja a Területi Tanács üléseit;
d) az elnökség által meghatározott körben képviseli a Területi Tanács Elnökségét;
e) eljár mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály és a Területi Tanács működési
szabályzata alapján a Területi Tanács, vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.
15. §.
A helyi szervezet
I. A helyi szervezet jogállása
(1) A helyi szervezet a párt alapszintű, önállóan működő szervezeti egysége.
(2) A helyi szervezet legalább öt, tisztségre választható, az adott régióban (budapesti kerületi helyi
szervezet esetén a fővárosban) állandó lakhellyel vagy munkahellyel rendelkező taggal hozható
létre.
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(3) A helyi szervezetet létrehozó tagok kötelesek az alakuló ülés – a helyi szervezetet alakító tagok
nevét és saját kezű aláírását, a helyi szervezetet megalapító nyilatkozatot, az ülés helyét és idejét és
székhelyét tartalmazó – jegyzőkönyvének másolatát a Területi Tanácsnak haladéktalanul
megküldeni.

II. A helyi szervezet működése
(1) Egy települési (fővárosban kerületi) önkormányzat illetékességi területén csak egy helyi
szervezet működhet.
(2) A helyi szervezet a Területi Tanács Elnökségének a jegyzőkönyvi másolat beérkezését követő
ülésén hozott, a nyilvántartásba vételről szóló döntésével, az alakuló ülés napjától kezdődő
hatállyal jön létre. A Területi Tanács Elnöksége a nyilvántartásba vételt csak akkor tagadhatja
meg, ha a helyi szervezet létrehozása ellentétes az Alapszabállyal.
(3) A Területi Tanács döntésével szemben − a döntést követő tizenöt napon belül − a párt bármely
tagja, illetve az eljárásban hatáskörrel nem rendelkező testület írásban indokolt fellebbezést
nyújthat be az Országos Elnökséghez. Az Országos Elnökség a fellebbezésről − a fellebbezés
kézhezvétele után soron következő ülésén dönt.
III. Egy tag részvétele több helyi szervezet munkájában, átjelentkezés
(1) Egy tag több helyi szervezet munkájában is részt vehet, de a helyi szervezetben választó és
választható, amelyiknek a nyilvántartásában szerepel.
(2) A tag a befogadó helyi szervezet Elnökségének hozzájárulásával  eredeti helyi szervezete
Elnökségének egyidejű értesítése mellett  bármely más szervezetbe átjelentkezhet.
(3) Az átjelentkezés nem tagadható meg, ha arra lakóhely vagy munkahely változtatás miatt kerül
sor. Egyéb esetekben az Elnökség indoklást tartalmazó elutasító határozatával szemben – a
kézbesítéstől számított nyolc napon belül – a Területi Tanács Elnökségéhez intézett fellebbezésnek
van helye. A Területi Tanács Elnöksége az ügyben harminc napon belül véglegesen dönt.
(4) A döntésről a befogadó szervezet Elnöksége az eredeti helyi szervezet Elnökségét, illetve a
Területi Tanács Elnöksége, mind az eredeti helyi szervezet, mind a befogadó szervezet Elnökségét 8
napon belül értesíti.
(5) A tag lakóhely, illetve munkahely változtatás esetén nem köteles az ennek megfelelő helyi
szervezetbe átjelentkezni.
IV. Csoportok
(1) Amennyiben a település jellege vagy valamely különleges ok azt indokolttá teszi, a szervezet
működésének eredményesebbé tétele érdekében, a Területi Tanács engedélyével, legkevesebb öt tag
részvételével a helyi szervezeten belül elkülönülten működő csoport hozható létre.
(2) A több országgyűlési egyéni választókerület székhelyét magába foglaló településeken működő
helyi szervezetek − a jobb munkamegosztás érdekében − az országgyűlési választókerületek
határaihoz igazodó módon városrészi csoportokat hoznak létre. A városrészi csoportok kötelesek a
párt területükön jelölt országgyűlési képviselőjelöltjének megválasztását tevékenyen elősegíteni.
(3) A helyi szervezetek tagjai azon városrészi csoport munkájában vesznek részt, amelybe
lakóhelyük, vagy szakmai, vagy más közös érdeklődésük, kötődéseik alapján tartoznak.
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(4) A helyi szervezetek városrészi csoportjainak javaslata alapján a helyi szervezet Elnöksége dönt
a városrészi csoport vezetőjének személyéről.
(5) Az elkülönülten működő csoportok és a városrészi csoportok működése nem veszélyeztetheti a
helyi szervezet egységét, illetve nem sértheti a párt érdekeit.

V. A helyi szervezet feladatai
(1) A helyi szervezet:
a) az Alapszabály keretei között önállóan állapítja meg saját belső felépítését, működési
szabályait, illetve önállóan választja meg Elnökét, Elnökségének tagjait;
b) az Alapszabálynak és a programnak megfelelő önálló politikai tevékenységet folytat,
amelyért maga, illetve tagjai vállalják a felelősséget;
c) politikai kérdésekben önálló álláspontot alakíthat ki, javaslatokat tehet a párt testületeinek,
illetve azok állásfoglalásaival, döntéseivel szemben megfogalmazott különvéleményét
nyilvánosságra hozhatja;
d) az Alapszabályban meghatározott feltételek mellett részt vesz az önkormányzati és
országgyűlési választásokon a párt által elindítandó képviselőjelöltek kiválasztásában;
e) küldöttei útján részt vesz a párt területi és országos tevékenységében;
f) az Országos Elnökség által megállapított elvek és szabályok szerint bevételeivel
gazdálkodik;
g) dönt az Alapszabály által a hatáskörébe utalt kérdésekben.
VI. A helyi szervezet megszűnése
(18) A helyi szervezet megszűnik, ha:
a) tagsága a jelen §. (2) bekezdésében meghatározott létszám alá esik;
b) az Országos Elnökség kimondja a helyi szervezet feloszlatását, vagy megállapítja annak
megszűnését;
c) A helyi szervezet megszűnésével a használatában álló vagyontárgyak felett a Területi
Tanács rendelkezik.
d) A helyi szervezet feloszlatására vagy megszűntének megállapítására az Országos Elnökség,
illetve az a Területi Tanács tehet írásban indokolt javaslatot, amelynek nyilvántartásában az
érintett helyi szervezet szerepel. A javaslat megtételére a párt bármely tagja, illetve bármely
testülete kezdeményezést tehet. A kezdeményezést az Országos Elnökségnél, illetve az illetékes
Területi Tanács Elnökségénél lehet benyújtani.
e) Az Országos Elnökség a javaslatról legkésőbb a kézhezvétele után soron következő második
ülésén dönt.
f) A helyi szervezet megszűntének megállapítására irányuló javaslatról az Országos Elnökség,
illetve a Területi Tanács Elnöksége köteles haladéktalanul értesíteni a javaslatban érintett
helyi szervezet nyilvántartott tagjait.
(2) A helyi szervezet feloszlatására akkor kerülhet sor, ha az Országos Elnökség megállapítja, hogy
a helyi szervezet működése törvénysértő, tartósan és súlyosan sérti a párt Alapszabályát, ellentétes
a párt programjával, egyébként súlyosan sérti a párt érdekeit, illetve jó hírét.
(3) A helyi szervezet megszűntének megállapítására akkor kerülhet sor, ha az Országos Elnökség a
körülményekből arra következtet, hogy a helyi szervezet a Területi Tanács javaslatának megtételét
megelőző tizenkét hónapon belül nem folytatott tevékenységet.
VII. A helyi szervezet működése
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(1) A helyi szervezet évenként legalább három gyűlést tart. Gyűlésnek a helyi szervezetben tagsági
jogaikat gyakorlók összességét kell tekinteni.
(2) A gyűlés időpontjáról és napirendjéről szóló értesítést, valamint a gyűlés jegyzőkönyvét meg
kell küldeni a Területi Tanács Elnökségének.
(3) A gyűlés a helyi szervezet ügyeinek vitelére titkos szavazással, kétévi időtartamra Elnökséget
választ. Az Elnökség 1 fő Elnökből és
a) a tíz és ötven közötti taglétszámú szervezet esetében legalább kettő, de nem több mint négy
tagból,
b) az ötven feletti taglétszámú szervezet esetében legalább kettő, de nem több mint hat tagból
áll.
c) A tíz főnél kisebb létszámú helyi szervezet csak Elnököt és Alelnököt választ, akik
gyakorolják az elnökségi jogköröket.
(4) A helyi szervezet által támogatott, a párt tagjai közül kikerülő országgyűlési képviselő,
polgármester és alpolgármester, az önkormányzati képviselőcsoport vezetője, valamint a
választókerületi Elnök tanácskozási joggal részt vehet a helyi szervezet Elnökségének ülésein.

(5) A gyűlés az Alapszabály keretei között, a résztvevő tagok legalább kétharmadának szavazatával
megalkotja, illetve módosítja a helyi szervezet működési szabályzatát. A működési szabályzat
elfogadott szövegét az Elnökség köteles megküldeni a Területi Tanács Elnökségének.
VIII. A helyi szervezet gyűlésének határozatképessége, összehívása
(1) A gyűlés akkor határozatképes, ha a helyi szervezet tagjainak több mint a fele jelen van.
(2) A gyűlést kötelező összehívni, ha a helyi szervezet tagjainak vagy Elnökségének legalább
egyharmada, illetve a Területi Tanács, annak Elnöksége ezt írásban kéri. A beadványt a helyi
szervezet Elnökségéhez kell benyújtani. Az Elnök tizenöt napon belül köteles a gyűlést összehívni.
(3) Az Országos Elnökség a helyi szervezet gyűlését közvetlenül is összehívhatja.
IX. A visszahívás
(1) Az Elnökség valamely tagja vagy tagjai visszahívását a helyi szervezet egyötöde, de legalább
három tagja írásban indokolva indítványozhatja.
(2) Az Elnök a visszahívásra vonatkozó indítvány kézhezvételétől számított harmincadik napon
belüli napra, a napirendi pont feltüntetésével, köteles a helyi szervezet gyűlését összehívni. Az
Elnök köteles az indítványt megküldeni az indítványban érintettek számára.
(3) Az érintett elnökségi tag vagy tagok visszahívására a gyűlésen résztvevők több mint felének az
indítványt támogató szavazatával kerül sor.
(4) A visszahívott elnökségi tagok helyére az új tagokat a visszahívásról döntő gyűlést követő
harminc napon belüli napra a gyűlés által összehívott, új gyűlésen kell megválasztani.
X. A helyi szervezet Elnöksége
(1) A helyi szervezet Elnöksége:
a) szervezi a helyi szervezet munkáját;
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b) gondoskodik a helyi szervezet gyűlésének előkészítéséről és lebonyolításáról;
c) javaslatot tehet a párt választott testületeinek, illetve önkormányzati és országgyűlési
képviselőinek, tájékoztatást kérhet tevékenységükről;
d) képviseli a helyi szervezetet;
e) a gyűlés által meghatározott elvek alapján gazdálkodik a helyi szervezet bevételeivel;
f) felel a helyi szervezet törvényes és alapszabályszerű működéséért;
g) eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket a helyi szervezet működési szabályzata alapján
a gyűlés a hatáskörébe utal.
XI. A helyi szervezet Elnöke
(1) A helyi szervezet Elnöke:
a) szervezi az elnökség munkáját;
b) előkészíti és összehívja az elnökség üléseit, gondoskodik azok lebonyolításáról;
c) összehívja a helyi szervezet gyűlését;
d) az elnökség által meghatározott körben képviseli a helyi szervezetet és annak elnökségét;
e) a helyi szervezet képviseletében részt vesz a választókerületi tanács ülésein;
f) eljár mindazon ügyekben, amelyeket a helyi szervezet működési szabályzata alapján a
gyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
15.§.
A párt gazdálkodása
(1) A párt vagyona:
a) a tagok által fizetett díjakból;
b) az állami költségvetésből juttatott támogatásból;
c) az állam által a Párttörvény 5.§-a alapján ingyenesen átadott ingatlanokból;
d) A Párttörvény szerinti vagyoni hozzájárulásokból;
e) végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatékából;
f) a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvényben megengedett egyéb elemekből
áll.
(2) A párt költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében
a) politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat jelentethet
meg és terjeszthet, a pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú tárgyakat árusíthat, és
pártrendezvényeket szervezhet;
b)a tulajdonában álló ingatlanokat és ingókat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti;
c) pénzeszközeit – a részvényvásárlás kivételével - értékpapírba fektetheti;
d) egyéb a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvényben megengedett
tevékenységet végez.
16. §.
A párt megszűnése
(1) A párt megszűnik:
a) más párttal való egyesüléssel;
b) két vagy több pártra való szétválással;
c) feloszlással;
d) a bíróság által való feloszlatással vagy megszűnésének megállapításával.
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(2) A bíróság az ügyészség indítványára megállapítja a párt megszűnését, ha az tevékenységével
felhagy és vagyonáról nem rendelkezik.
(3) A bíróság az ügyészség indítványára – a párt társadalmi szervezetként való továbbműködésének
érintetlenül hagyásával - megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két
általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet.
(4) A párt feloszlása esetén a bejegyzett képviselő a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló
1989. évi XXXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott közleményt köteles a Magyar
Közlönyben megjelentetni.
(5) A párt feloszlása esetén a párt köteles gazdálkodására vonatkozó iratait a zárlati munkák elvégzését
követően átadni a bíróságnak.
(6) Feloszlás esetén a bíróság a nyilvántartásból akkor törli a pártot, ha a párt a gazdálkodásra vonatkozó
iratait átadta, igazolja hitelezői kielégítését és
a) az alapítvány nyilvántartásba vételét, vagy
b) azt a tényt, hogy a hitelezők kielégítése után vagyona nem maradt, vagy
c) hogy fennmaradó vagyonát az 1989. évi XXXIII. tv. 8. § (1) bekezdése szerinti alapítvány
tulajdonába adta.
17. §.
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 2011. évi CLXXV.
Törvény (Ectv.) és az 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Záradék
A jelen egységes szerkezetű Alapszabály hitelesen tartalmazza a párt 2014. május 30-án megtartott
Kongresszusán módosított Alapszabály szövegét, ezáltal megfelel a létesítő okirat hatályos
tartalmának.

Budapest, 2014. május 30.
……………………………………
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Hitelesítő tanúk:
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