
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MAGYAR IDEALISTÁK SZÖVETSÉGE 
ALAPSZABÁLYA 



A Magyar Idealisták Szövetsége alapszabálya 2. oldal 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1.§ 
A párt neve: Magyar Idealisták Szövetsége 
A párt rövidített neve: MISZ 
A párt székhelye: 4432 Nyíregyháza, Rizling u. 14. 
 
2.§ 
1) A párt elsődleges célja, hogy az alapító nyilatkozatban megfogalmazott értékek és 
célok elérése érdekében részt vegyen a közhatalom gyakorlásában. 
2) A párt célja, hogy: 
a) független, önálló szervezetként egységet teremtsen a most mesterségesen széttagolt 
társadalmi rétegek között, és egyesítse a magyar társadalmat határainkon belül és kívül 
egyaránt; 
b) a nemzet érdekeit szem előtt tartva együttműködjön bármelyik politikai párttal, 
szervezettel, melyek maradéktalanul betartják Magyarország jogszabályait, mentesek 
mindennemű előítélettől, és a haza szolgálatát tartják elsődleges szempontnak; 
c) felszámolja a korrupciót és megszűntessen más gazdasági visszaéléseket; 
d) felzárkóztassa Magyarországot a fejlett országokhoz; 
e) képviselje a nemzet érdekeit, óvja a magyar kultúrát, a magyarság önazonosságát. 
 
3.§ 
A párt Magyarország jogszabályainak tiszteletben tartásával kíván működni, 
tevékenysége során a következő elveket képviseli: 
a) tevékenységét és politikáját a tagság határozza meg. Szervezeti felépítése és 
működési rendje a tagság többségi akaratának érvényesülését biztosítja, s egyben 
lehetővé teszi a kisebbségi nézetek képviseletét; 
b) a párt tagja az alapszabály keretei között szabadon választja meg a pártban kifejtett 
tevékenységének formáját; 
c) a tagok szervezetten együttműködnek a párt céljainak megvalósításában; 
d) a párt tagja bárki lehet, aki elfogadja céljait, értékeit és működési szabályait. 
 
4.§ 
A párt országos hatókörben kívánja tevékenységét folytatni, céljait megvalósítani. 
 

II. 
Tagság 

 
5.§ 
A párt tagja lehet, aki: 
a) betöltötte a tizenhatodik életévét; 
b) magyar állampolgár; 
c) nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; 
d) tagságának nincs jogszabályi vagy az alapszabályban megfogalmazott akadálya; 
e) elfogadja a párt célkitűzéseit és alapszabályát; 
f) más magyarországi pártnak nem tagja; 
g) a megfelelő tagfelvételi eljárás során felvételt nyert a pártba. 
 
6.§ 
1) A párt támogatója lehet minden olyan személy, aki vállalja a párt céljainak eléréséhez 
szükséges anyagi és önkéntes támogatását, s akit az Elnökség támogatóvá választ. 
2) A támogató nem lehet Magyarországon bejegyzett párt tagja, és nyilatkoznia kell 
arról, hogy: 
a) a párt támogatója kíván lenni; 
b) a párt tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja. 
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3) A támogató joga, hogy – a választás és választhatóság jogának gyakorlása kivételével 
– részt vegyen a párt munkájában, a párt rendezvényeiről tájékoztatást és meghívást 
kapjon, és azokon véleményét kifejthesse. A támogató a párt testületi ülésein meghívás 
alapján tanácskozási joggal részt vehet. 
4) A támogatóra a 9.§ f) pontja kivételével vonatkoznak a tagok kötelezettségeit 
megállapító szabályok. 
5) A kötelezettségeit megszegő támogatót az Elnökség, illetve a Választmány elnöke 
kizárhatja a támogatók sorából. A támogatók kizárásáról értesítik az Elnökséget, ha az 
erről szóló döntést a Választmány elnöke hozta meg. 
6) A támogatói tagsági viszony az érintett bejelentése alapján a központi elektronikus 
nyilvántartásba való bejegyzéssel létrejön, és a nyilvántartásból való törléssel szűnik 
meg. 
 
7.§ 
1) A felvételt kérő tagfelvételi kérelmét írásban vagy elektronikusan kitöltött formában 
köteles megtenni. 
2) A tagfelvételi kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a felvételt kérő családi és utónevét; 
b) a nyilvántartásba vételhez szükséges egyéb adatokat (születési adatok, 
elérhetőségek, egyéb információk); 
c) a felvételt kérő írásbeli nyilatkozatát a belépési szándékáról, valamint hogy az 5.§-ban 
meghatározott feltételeknek megfelel, a párt céljait és alapszabályát megismerte és 
elfogadja, a tagokat terhelő kötelezettségeket vállalja. 
3) A tagfelvételi kérelmet a párt elnökének kell benyújtani. 
4) A párt elnöke a tagfelvételi kérelmet érdemben megvizsgálja, és megállapítja, hogy a 
kérelmező a 5.§-ban foglalt feltételeknek megfelel-e, valamint kialakítja a véleményét a 
tagjelöltről. 
5) A tagfelvételről az alapszabályban foglalt feltételek fennállása esetén a párt elnöke 
legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 90 napon belül dönt. Szükséges esetben az 
személyesen meghallgatja a felvételt kérőt. 
6) A tagfelvételről hozott döntésről és annak indoklásáról a felvételt kérőt a döntést 
követő nyolc napon belül írásban tájékoztatni kell, ezzel egyidejűleg a tagfelvételről szóló 
határozatot meg kell küldeni a Választmány elnökének is. 
7) A tagsági viszony kezdetének időpontja az érvényes és eredményes elnökségi ülést 
követő nap. 
8) A felvételt kérő az elutasító határozat ellen 15 napon belül az Elnökségnél 
fellebbezéssel élhet. A fellebbezésről az Elnökség a fellebbezés kézhezvételétől számított 
tizenöt napon belül, a tagjelölt meghallgatása után dönt. 
 
8.§ 
A tag joga, hogy: 
a) részt vegyen valamely helyi szervezet létrehozásában, a kongresszus ülésein; 
b) a kongresszus ülésein szavazzon, annak napirendjére javaslatot tegyen; 
c) az Elnökség ülésein meghívás alapján tanácskozási joggal részt vegyen; 
d) tájékozódjon a párt tevékenységéről és tájékoztatást kapjon azokról a 
rendezvényekről és eseményekről, amelyek őt érintik; 
e) véleményét szóban vagy írásban szabadon kifejtse és terjessze; 
f) értékelje a párt bármely tagjának, tisztségviselőjének, testületének tevékenységét; 
g) megismerje a személyére vonatkozó javaslatokat és azokról véleményt nyilvánítson; 
h) igénybe vegye a párt erkölcsi és jogi védelmét, ha őt a párttagságával kapcsolatosan 
vádak érik; 
i) bármely tisztségre vagy megbízatásra választható, ha ennek jogszabályi vagy 
alapszabályi akadálya nincs. 
 
9.§ 
A tag kötelezettsége, hogy: 
a) képviselje a párt céljait, magatartásával növelje a párt tekintélyét; 
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b) tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely sérti a párt alapszabályát, illetve jó 
hírét, illetve veszélyezteti a párt céljainak megvalósulását; 
c) rendszeresen vegyen részt a párt tevékenységében, a párt gyűléseinek legalább felén 
részt vegyen; 
d) hajtsa végre a párt testületei által hozott döntéseket. Azokkal szemben - ha nem ért 
egyet - csak az alapszabály adta keretek között léphet fel. Kisebbségben maradt 
véleményét a nyilvánosság előtt kizárólag kisebbségi véleményként képviselheti; 
e) vállalt megbízatásait felelősségteljesen és megbízhatóan teljesítse; 
f) ne támogasson olyan politikai törekvéseket, amelyek a párt céljaival, programjával és 
testületei által elfogadott állásfoglalásokkal összeegyeztethetetlenek; 
g) megfizesse a tagdíjat; 
h) az ellene indult büntetőeljárás tényéről és eredményéről az Elnökséget tájékoztassa. 
 
10.§ 
1) A párt vezető tisztségviselője csak a tizennyolcadik életévét betöltött magyar 
állampolgár lehet. 
2) A párt vezető tisztségviselői: 
a) a párt elnöke; 
b) a párt alelnöke; 
c) a pártigazgató. 
3) A vezető tisztségviselő nem rendelkezhet gazdasági társasággal, nem tölthet be 
gazdasági társaságban tisztséget. 
4) A vezető tisztségviselő a megválasztását, megbízatását követő 8 napon belül az 
országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozata nyilvános részének megfelelő adattartalmú 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Ha a nyilatkozattételi kötelezettségét elmulasztja, 
párttisztsége megszűnik. A nyilatkozattételi kötelezettség vonatkozik a vezető 
tisztségviselő közvetlen hozzátartozóira is. 
5) A párttisztséget betöltő tisztségviselő, vezető testületi tag köteles: 
a) fokozott felelősséget vállalni az általa elvégzendő feladatokért; 
b) biztosítani a párt alapszabályának, működési elveinek, valamint a tagok jogainak és 
kötelességeinek érvényesülését; 
c) rendszeresen részt venni annak a testületnek az ülésein, amelynek tagja. 
 
11.§ 
1) A tagsági viszony megszűnik: 
a) kilépéssel; 
b) kizárással; 
c) törléssel. 
2) A tag a kilépési szándéknyilatkozatát a párt elnökének, írásban köteles bejelenteni. A 
tagsági viszony a nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A tagságról való lemondás 
a tagot terhelő vagyoni kötelezettségek alól nem ad felmentést. 
3) A párt Etikai és Fegyelmi Bizottsága kizárja azt a tagot, aki: 
a) a párt alapszabályának rendelkezéseit megsérti; 
b) a párt érdekeit, illetve jó hírét sértő magatartást tanúsít. 
4) Tagot a pártból kizárni csak fegyelmi eljárást követően lehet. 
a) Kizárási javaslatot a párt bármely tagja írásban, indoklással ellátva tehet. 
b) A kizárási javaslatot az Etikai és Fegyelmi Bizottságnak kell benyújtani. A Bizottság 
köteles a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül döntést hozni a javaslatról. 
c) A kizárási javaslatról határozó ülésre írásban meg kell hívni a kizárási javaslatban 
érintett, illetve a javaslatot előterjesztő tagokat. A meghívás szabályszerűnek tekintendő 
akkor is, ha a kézbesítés a meghívott érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. 
d) Az Etikai és Fegyelmi Bizottságnak a kizárási javaslat tárgyában hozott döntéséről az 
érintetteket és az Elnökséget a döntést követő nyolc napon belül, igazolható módon 
írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatás szabályszerűnek tekintendő akkor is, ha az arról 
szóló írásbeli értesítés kézbesítése, az érintett érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. 
5) Az Etikai és Fegyelmi Bizottságnak a kizárási javaslat tárgyában hozott döntésével 
kapcsolatos fellebbezést az érintett tag az Elnökségnél a döntésről szóló írásbeli 
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határozat kézhezvételétől számított tizenötödik napig nyújthat be. A kizárás tárgyában 
hozott bizottsági döntést az Elnökség helybenhagyja, vagy indokolt javaslatot tesz a 
döntés megváltoztatására. Az első fokon kizárt tag tagsági viszonyából, illetve esetleges 
választott megbízatásából fakadó jogait a fellebbezés elbírálásáig nem gyakorolhatja. A 
kizárásban érintett tag tagsági viszonya az Etikai és Fegyelmi Bizottság kizáró döntéséről 
szóló értesítést követő tizenötödik napon, illetve fellebbezés benyújtása esetén a 
másodfokú döntés napján szűnik meg. A kizárt tag befizetett tagdíjának visszatérítésére 
nem tarthat igényt. 
6) A tag halála esetén, illetve ha a tag tagsági viszonya az alapszabály rendelkezéseinek 
értelmében megszűnt, a pártigazgató nyolc napon belül törli a tagot a 
tagnyilvántartásból. 
7) A pártigazgató törli azt a párttagot a tagnyilvántartásból, aki 6 hónapnyi tagdíjat 
meghaladó tagdíjhátralékot halmoz fel, és a tartozásának megfizetésére felszólító írásbeli 
figyelmeztetés kézhezvételét követő 15 napon belül sem rendezi a tartozását. A 
pártigazgató nyolc napon belül törli a párttagot a tagnyilvántartásból, és erről 
egyidejűleg írásban értesíti az érintett tagot. Az értesítés szabályszerűnek tekintendő 
akkor is, ha a kézbesítés a tag érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. 
 
12.§ 
1) Az Elnökség a tagsági viszonyt a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztheti, 
ha a tag ellen fegyelmi eljárás indult. 
2) Az a tag, akinek a tagsági viszonyát felfüggesztették, a párttagsággal járó jogait nem 
gyakorolhatja, de kötelezettségei fennállnak. 
 
13.§ 
1) Az a tag szüneteltetheti a tagsági viszonyt, aki időlegesen nem tudja vállalni a 
tagsággal járó kötelezettségeket. A szünetelés iránti kérelmét a tagnak az Elnökséghez 
írásban intézett, annak okát és várható időtartamát tartalmazó nyilatkozatával nyújthatja 
be. 
2) A szüneteltetés okának megszűnésének írásbeli bejelentését követő napon a tagsági 
viszony helyreáll. 
 

III. 
A nyilvántartás 

 
14.§ 
1) A párttagok nyilvántartása a pártigazgató által vezetett központi elektronikus 
nyilvántartásból (a továbbiakban: nyilvántartás) áll. 
2) A nyilvántartás a párttagok és a támogatók adatait elkülönítve tartalmazza. A 
nyilvántartásból törölni kell azoknak a személyeknek az adatait, akiknek a tagsága 
megszűnt. 
3) A nyilvántartás tartalmazza a tag 
a) családi és utónevét, 
b) születési helyét és idejét, 
c) lakcímét, 
e) a párttag elérhetőségének adatait (telefonszám(ok), e-mail cím), 
f) a párttag nyilvántartási számát, 
g) a párttag által megadott egyéb adatokat. 
4) A nyilvántartásba be kell jegyezni az tagsági viszony 
a) szünetelésének tényét és időpontját; 
b) felfüggesztésének tényét, okát és időpontját, valamint a felfüggesztés megszűnésének 
időpontját. 
5) A nyilvántartás részét képezi a tagdíjnyilvántartás, amely párttagonként a tagdíjfizetés 
mértékét, időpontját, valamint annak a felszólításnak az időpontját is tartalmazza, 
amelyet az Elnökség a tagdíjfizetés elmulasztása miatt bocsátott ki. 
 
15.§ 
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1) A nyilvántartásba az adatokat a tagsági viszony létrejöttét követően haladéktalanul be 
kell jegyezni. 
2) A tag adatainak a nyilvántartásba való bejegyzése a felvételt kérőnek az egy eredeti 
példányban vagy elektronikus úton kitöltött kérelmében megjelölt adatain alapul. A 
tagfelvételi kérelem papír alapú példányát vagy elektronikusan benyújtott, kinyomtatott 
és a kérelmező által aláírt példányát a tagsági viszony fennállása alatt a pártigazgató 
köteles megőrizni. 
3) A tag nyilvántartási számát a pártigazgató képzi. 
4) A tagsági igazolványt a pártigazgató – a tagfelvételtől számított 60 napon belül – 
kiállítja, és tértivevényes küldeményként megküldi a tag részére. 
 
16.§ 
1) A tagsági viszony szüneteltetésének a nyilvántartásba való bejegyzéséről a 
pártigazgató gondoskodik. 
2) A pártigazgató gondoskodik a tagsági viszony megszűnése esetén a 
tagnyilvántartásból való törlésről. 
3) A tag halála esetén a nyilvántartásból való törlésről a pártigazgató gondoskodik. 
 
17.§ 
1) A támogatóról a nyilvántartás a 14.§ 3. bekezdésében foglalt adatokat tartalmazza. A 
nyilvántartásba be kell jegyezni azt az időpontot, amelytől kezdve a tag a 
párttagságának támogatóra való megváltoztatását bejelentette. A bejegyzéssel 
egyidejűleg a támogató adatait a párttagok nyilvántartásából törölni kell, és fel kell venni 
a támogatók nyilvántartásába. 
 

IV. fejezet 
A párt szervezeti felépítése 

 
18.§ 
A párt szervezeti egységei, testületei és tisztségviselői 
1) A párt szervezeti egységei és testületei a következők: 
a)a Kongresszus; 
b) az Elnökség; 
c) a Választmány. 
2) A párt tisztségviselői: 
a) a párt elnöke; 
b) a párt alelnöke; 
c) a pártigazgató és annak helyettese; 
d) a Választmány elnöke; 
e) az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke. 
 

A Kongresszus 
 
19.§ 
1) A Kongresszus a párt legfelsőbb tanácskozó és döntéshozó szerve, amely a párt 
tagjaiból áll. 
2) A Kongresszus ülésein minden párttag részt vehet. 
3) A Kongresszus ülései nyitottak. A Kongresszus zárt ülés tartásáról határozhat. 
 
20.§ 
A Kongresszus: 
a) meghatározza a párt irányvonalát és elfogadja programját; 
b) a jelen lévő párttagok kétharmadának szavazatával elfogadja és módosítja az 
alapszabályt; 
c) dönt a párt nevéről és annak megváltoztatásáról, más párttal történő egyesülésről, 
valamint a párt feloszlatásáról; 
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d) megválasztja és beszámoltatja párt tisztségviselőit, a testületek azon tagjait, akik 
nem hivatalból tagjai az adott testületnek; 
e) dönt az alapszabályban meghatározott tisztségviselők visszahívásáról; 
f) dönt a jogszabály által meghatározott beszámoló elfogadásáról; 
g) dönt – az Elnökség javaslata alapján - a tagdíj összegéről és esedékességének 
megállapításáról; 
h) dönt a párt költségvetési beszámoló elfogadásáról. 
 
21.§ 
1) A Kongresszust évente legalább egyszer össze kell hívni. 
4) Rendkívüli Kongresszust kell összehívni, ha: 
a) a párt elnöke kéri; 
b) az Elnökség kéri; 
c) az Elnökség lemond; 
d) a nyilvántartott tagság legalább tíz százaléka, a napirend megjelölésével azt írásban, 
az Elnökségnek címezve indítványozza. 
2) A Kongresszus összehívásáról az Elnökség gondoskodik. 
3) A Kongresszust legalább 30 nappal a Kongresszus kezdő napja előtt össze kell hívni. 
4) A Kongresszusra való meghívást megelőző legalább 15 nappal a párt tagjai javaslatot 
tehetnek a Kongresszus napirendjére. 
5) A Kongresszust írásban – postai úton vagy a tag által megadott e-mail címre -, a 
Kongresszus helyének és idejének megjelölésével valamint a napirend közlésével kell 
összehívni. 
 
22.§ 
1) A Kongresszus akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagok több mint fele 
részt vesz. 
2) A Kongresszus a döntéseit általában a jelenlévő tagok egyszerű többségével, nyílt 
szavazással hozza. 
3) Más párttal történő egyesülésről, valamint a párt feloszlatásáról akkor lehet dönteni, 
ha a Kongresszuson a tagok több mint kétharmada részt vesz. 
4) A Kongresszusról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Kongresszus két jelenlévő 
tagja és a jegyzőkönyvvezető hitelesít. A hitelesített jegyzőkönyvet a Kongresszust 
követő 8 napon belül a párt honlapján közzé kell tenni, kivéve a zárt ülés jegyzőkönyvét. 
5) A Kongresszus határozatai a párt tagjaira és tisztségviselőire kötelezőek. 
 
23.§ 
1) Ismételt Kongresszust kell tartani, ha az eredeti időpontban összehívott Kongresszus 
nem határozatképes. 
2) Az ismételt Kongresszuson az eredeti napirendi pontok tárgyalhatóak meg. 
3) Amennyiben az eredeti kongresszusi meghívó tartalmazza a megismételt kongresszus 
időpontját és helyét, a megismételt Kongresszus határozatképes, függetlenül a megjelent 
résztvevők számától. 
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Az Elnökség 
 
24.§ 
Az Elnökség a párt irányító, döntéshozó szerve. 
 
25.§ 
1) Az Elnökség tagjai: 
a) a párt elnöke; 
b) a párt alelnöke; 
c) a Választmány elnöke; 
d) a Kongresszus által megválasztott 2 elnökségi tag. 
2) Az Elnökség tagjai az alapítók döntése szerint határozott vagy határozatlan időre 
választhatóak. 
3) Elnökségi taggá az választható, aki megfelel a jogszabályok és az alapszabály 
előírásainak. 
 
26.§ 
1) Az elnökségi tagság megszűnik: 
a) a tisztségről való lemondással; 
b) visszahívással; 
c) határozott időre választott Elnökség esetén a határozott idő lejártával. 
2) A tisztségről való lemondást az elnökségi ülésen kell bejelenteni és a jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. 
 
27.§ 
1) Az Elnökség az ülés egész időtartamára, vagy az egyes napirendi pontok vitáiban való 
részvételre tanácskozási jogot adhat annak a meghívott személynek, aki nem tagja az 
Elnökségnek, de akinek a vitában való részvétele az Elnökség tájékozódása 
szempontjából jelentős lehet. 
2) Az Elnökség zárt ülés tartásáról határozhat, amelyen csak az Elnökség tagjai és az 
Elnökség által erre felhatalmazott személyek vehetnek részt. 
3) Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. Az Elnökség 
határozatait a jelenlévő tagok szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
 
28.§ 
1) A Elnökség üléseit bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívni írásban, 
telefonon vagy e-mailben. 
2) Össze kell hívni az Elnökséget, ha olyan kérdésben kell döntést hozni, amely az 
Elnökség hatáskörébe tartozik. 
3) Az Elnökséget a párt elnöke hívja össze. 
 
29.§ 
1) Az Elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnökség jelenlévő tagjai 
hitelesítenek. 
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 Elnökség tagjain kívül csak az Elnökség írásbeli 
engedélyével rendelkezők tekinthetnek be. A zárt ülések jegyzőkönyveiről másolat nem 
készíthető. A nyílt ülések jegyzőkönyveit az ülés után 8 napon belül a párt honlapján 
közzé kell tenni. 
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30. § 
1) Az Elnökség: 
a) az alapszabály keretei között megállapítja működésének szabályait; 
b) képviseli a pártot; 
c) a párt alapszabályának és programjának keretei között irányítja a párt folyamatos 
tevékenységét, ennek keretében minden testülettől tájékoztatást kérhet, ajánlásokat 
tehet. Állást foglalhat a pártot érintő bármely kérdésben; 
d) a párt nevében nyilatkozatokat, állásfoglalásokat ad ki, döntéseiről határozatot hoz; 
e) országos akciókat szervez, megbízva azok felelősét; 
f) irányítja a párt kapcsolatait; 
g) elkészíti az alapszabály tervezetét és a Választmány véleményezése után, a 
Választmány által támogatott módosító indítványokkal egybeszerkesztve a Kongresszus 
elé terjeszti elfogadásra; 
h) kezeli a párt vagyonát, gyakorolja a tulajdonosi jogokat; 
i) gondoskodik a párt költségvetésének előkészítéséről, és elfogadásra a Kongresszus elé 
terjeszti; 
j) gondoskodik a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról, és erről beszámol a 
Kongresszusnak; 
k) a párt elnökének javaslatára kinevezi és felmenti a pártigazgatót; 
l) a Kongresszus elé terjeszti a párt programját; 
m) tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja a Választmányt, évente beszámolót készít 
munkájáról, és beszámol a Kongresszusnak; 
n) meghatározza tagjainak feladatkörét oly módon, hogy minden elnökségi tag felelős 
megfelelő koncepciók, cselekvési programok, tervek kidolgozásáért, ezek szükséges 
megújításáért és végrehajtásáért. Ennek kapcsán az Elnökség tagjai folyamatosan 
együttműködnek egymással, munkájukról tájékoztatást adnak a Választmánynak. 
o) a párt testületei által hozott kötelező érvényű döntések végrehajtása érdekében 
kötelező érvényű határozatokat hozhat a párt tagjai számára; 
p) eljár mindazon ügyekben, amelyeket nem utal a Kongresszus kizárólagos 
hatáskörébe. 
 

A párt elnöke 
 
31.§ 
A párt elnöke: 
a) a párt első számú tisztségviselője, aki a párt egészét önállóan képviseli a hazai és 
nemzetközi kapcsolatokban; 
b) az Elnökség tevékenységének vezetésével, a párt testületei munkájának 
összehangolásával gondoskodik a távlati és időszerű politikai döntések megtervezéséről, 
kidolgozásáról és végrehajtásáról. Ezek érdekében kezdeményezi a szükséges 
intézkedéseket; 
c) biztosítja az Elnökség folyamatos és tervszerű működését, vezeti annak üléseit. Soron 
kívül összehívja az Elnökség ülését, ha időszerű politikai kérdésben kell kialakítani a párt 
álláspontját; 
d) a párt bármely testületének ülését összehívhatja; 
e) gyakorolja a munkáltatói jogokat; 
f) kezeli a párt pénzeszközeit; 
g) eljár mindazon ügyekben, amelyeket a Kongresszus vagy az Elnökség a hatáskörébe 
utal. 
 

A párt alelnöke 
 
32.§ 
a) A párt alelnökét a Kongresszus választja meg. 
b) A párt alelnöke helyettesíti a párt elnökét, s az elnök megbízása alapján állandó 
jelleggel elláthatja a párt elnökének egyes feladatait. 
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c) A párt elnökének akadályoztatása esetén a párt alelnöke aláírási joggal rendelkezik a 
Választmány elnökével együttesen. 
d) A párt alelnöke kezeli a párt iratait, nyilvántartja a párt testületei által hozott 
határozatokat. 
 
 

A pártigazgató 
 
33.§ 
1) A pártigazgatót a párt testületeinek vezetőivel történt konzultáció után - a párt 
elnökének javaslatára - az Elnökség nevezi ki. 
2) A pártigazgató az elnök irányítása mellett: 
a) megteremti a párt belső élete szervezésének feltételeit, biztosítja a párton belüli 
információáramlást, a megfelelő nyilvántartási rendszerek létrehozását, az ügyviteli 
szabályzatok kidolgozását és működését, az ezekhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket. Jogosult feladatkörében a párt bármely testületétől adatokat és egyéb 
tájékoztatást kérni; 
b) gondoskodik az Elnökség határozatai végrehajtásának feltételeiről, együttműködik a 
testületekkel; 
c) kidolgozza és véleményével együtt az Elnökségnek jóváhagyásra benyújtja a párt 
munkaszervezetére vonatkozó javaslatot; 
d) vezeti a párt munkaszervezetét; 
e) ellenjegyzi a párt éves költségvetését és költségvetési beszámolóját. 
3) Amennyiben a pártigazgatói tisztség betöltetlen, feladatait az Elnökség által kijelölt 
tisztségviselő látja el. 
 

A Választmány 
 
34.§ 
1) A Választmány a párt információs, egyeztető és döntéshozó testülete, amely az 
alapszabály keretei között a saját maga által megállapított ügyrend szerint működik. 
 
35.§ 
A Választmány tagjai: 
a) a párt elnöke; 
b) a párt alelnöke; 
c) a Kongresszus által megválasztott 2 tag. 
 
36.§ 
1) A Választmány: 
a) két Kongresszus között az Elnökséggel egyeztetve állást foglal a párt irányvonalát 
érintő, valamint stratégiai kérdésekben; 
b) tevékenységéről beszámol a Kongresszusnak; 
c) saját nevében nyilatkozatot ad ki; 
d) dönt soron kívüli tisztújító Kongresszus, tagjainak kétharmados szavazatával a soron 
kívüli Kongresszus összehívásáról; 
e) meghallgatja és értékeli az Elnökség, valamint feladatkörükben az elnökség tagjainak 
tájékoztatóit, előterjesztéseik alapján meghatározza a párt politikai irányvonalát; 
f) időszerű politikai, közéleti kérdésekben az Elnökséggel egyeztetve foglal állást; 
g) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály, vagy eseti jelleggel az 
alapszabály keretein belül a Kongresszus hatáskörébe utal. 
2) A Választmány az Elnökség javaslatára a döntéshozatalra jogosultak többségének 
szavazatával a párt tagjaira, szervezeteire, testületeire és képviselőcsoportjaira kötelező 
határozatot hozhat. 
3) A Választmány zárt ülés tartásáról határozhat, amelyen csak a Választmány tagjai és 
a Választmány által erre felhatalmazott személyek vehetnek részt. 
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37.§ 
1) A Választmány szükség szerint, de legalább évente háromszor ülésezik. 
2) A Választmány ülését – az alakuló ülés kivételével – a Választmány elnöke hívja 
össze. A Választmány alakuló ülését a párt elnöke legkésőbb a tisztújító Kongresszustól 
számított negyven napon belüli időpontra hívja össze. 
3) Az ülés összehívása – az alakuló ülés kivételével – akkor szabályszerű, ha a 
Választmány tagjainak a tervezett napirendi pontokat tartalmazó meghívót legalább az 
ülést megelőző tizenötödik napon megküldik. Az a napirendi pont, amely a 
szabályszerűen megküldött meghívóban nem szerepel, csak a tagok több mint felének 
támogató szavazata esetén tárgyalható. 
 
38.§ 
1) A Választmány üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a 
Választmány két tagja hitelesít. 
2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
a) a Választmány ülésének időpontját, helyét; 
b) az ülésen részt vett választmányi tagok aláírásával hitelesített jelenléti ívet; 
c) az ülésen tanácskozási joggal jelenlévők 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 utáni nyolc napon belül el kell készíteni, és azt meg kell 
őrizni. 
4) A jegyzőkönyvekbe – a zárt ülések iratait kivéve – bármely tag betekinthet, arról 
másolatot kérhet. A zárt ülések jegyzőkönyveibe – a Választmány tagjai kivételével – 
csak a Választmány elnökének írásbeli engedélyével lehet betekinteni. A zárt ülések 
jegyzőkönyveiről másolat nem készíthető. 
 
39.§ 
1) A Választmány elnökének, illetve tagjának, vagy tagjainak visszahívását a 
Választmány tagjainak legalább egyharmada írásban indokolva indítványozhatja. 
2) A párt elnöke a visszahívásra vonatkozó indítvány kézhezvételétől számított harminc 
napon belül köteles a Választmány ülését összehívni. 
3) A visszahívásról döntő ülésen meg kell választani az új elnököt, illetve tagot vagy 
tagokat. 
 

A Választmány elnöke 
 
40.§ 
1) A Választmány elnöke: 
a) szervezi a Választmány munkáját; 
b) előkészíti és összehívja a Választmány üléseit, gondoskodik azok lebonyolításáról; 
c) képviseli a Választmányt; 
d) biztosítja és ellenőrzi a Választmány határozatainak végrehajtását; 
e) felel a Választmány alapszabályszerű és törvényes működéséért; 
f) eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket a Választmány vagy az alapszabály a 
hatáskörébe utal. 
 

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság 
 
41.§ 
1) Az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a Kongresszus választja meg. 
2) Az Etikai és Fegyelmi Bizottság: 
a) állást foglal a párt tagjainak, illetve testületeinek sértő magatartásával kapcsolatos 
megkeresések ügyében, dönt a kizárásról a 11.§ 3) bekezdés figyelembevételével; 
b) véleményezi a kizárási javaslatról meghozott döntéssel szemben benyújtott 
fellebbezést; 
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c) őrködik a párttagok jogainak érvényesülésén; 
d) közreműködik a párton belüli konfliktusok megszüntetésében; 
e) beszámol a Kongresszusnak. 
3) A kizárási eljárásban az Etikai és Fegyelmi Bizottság által megállapított döntés nem 
módosítható. 
 
42.§ 
1) Az Etikai és Fegyelmi Bizottság a hozzá érkezett megkeresések alapján lefolytatott 
eljárás során, amennyiben a párt bármely tagja vonatkozásában megállapítja vétkes 
magatartás megvalósítását, 
a) a tagot első fokon kizárhatja; 
b) figyelmeztetheti az alapszabály megszegőit, s egyben felhívhatja az illetékeseket az 
alapszabály megsértéséből fakadó következmények elhárítására; 
c) a kizárást nem indokló esetekben egyéb büntetés kiszabását indítványozhatja. 
2) Az Etikai és Fegyelmi Bizottság az alábbi fegyelmi büntetések valamelyikét szabhatja 
ki: 
a) megrovás; 
b) a tagdíj huszonnégy havi mértékét meg nem haladó tagdíj−kiegészítés egyszeri 
befizetésére vonatkozó kötelezettség megállapítása; 
c) a tag 8.§ i) pontjában foglalt jogának legfeljebb két évre történő felfüggesztése. 
3) Az Etikai és Fegyelmi Bizottság enyhébb fegyelmi büntetés kiszabásáról is dönthet. 
4) Az Etikai és Fegyelmi Bizottság javaslatára kiszabott fegyelmi büntetéssel szemben 
fellebbezéssel élni nem lehet. 
5) Az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai a vizsgálat során tudomásukra jutó 
információkat kötelesek bizalmasan kezelni. 
 
 

V. fejezet 
A párt határozathozatali rendje 

 
43. § 
1) A pártban politikai, szervezeti vagy személyi döntést kongresszus vagy testület 
hozhat. Tisztség betöltéséről dönteni csak titkos szavazással lehet. 
2) A Kongresszus döntése akkor érvényes, ha a szavazásban részt vettek több mint fele 
azzal egyetértett. 
3) A választott tagokból álló testületek akkor határozatképesek, ha a döntésre 
jogosultakat időben értesítették és azok több mint fele megjelent. A döntés akkor 
érvényes, ha azzal a szavazásban részt vettek több mint fele egyetértett. 
4) A döntésre jogosultakat a döntést megelőzően úgy kell tájékoztatni a javaslatokról, 
hogy a felkészülésre és az érintettek véleményének megismerésére módjuk legyen. 
5) Választott tisztségviselőt megbízatásának lejárta előtt az a testület menthet fel, 
amelyik megválasztotta. 
 
44.§ 
1) A párt valamennyi testületének üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
2) Az Elnökség üléseinek jegyzőkönyveit az ülésen valamennyi résztvevő tag köteles 
aláírni, a Választmány üléseinek jegyzőkönyveit a jegyzőkönyvvezető és két, az ülésen 
részt vett tagja írja alá. 
3) A Kongresszus valamint a párt testületei döntéseit határozatba foglalja, amelyet 
nyilván kell tartani és az alapszabályban meghatározott előírások alapján közzé kell 
tenni. 
 

VI. fejezet 
A párt bevételei és gazdálkodása 

 
45.§ 
1) A párt vagyona: 
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a) a tagok által befizetett tagdíjakból és tagdíj−kiegészítésből; 
b) az állami költségvetésből juttatott támogatásból; 
c) gazdasági vállalkozásból befolyt összeg. 
 
46. § 
1) A párt tagjai havi tagdíjat fizetnek. Az tagdíj legkisebb mértéke 500 Ft, amely nem 
csökkenthető. A tagdíj megfizetése alól legfeljebb egy év időtartamra a tagság 10 %-át 
meg nem haladó párttag számára felmentés adható. 
2) A tagdíjat havonta kell fizetni, a megfizetés a hónap utolsó napjáig esedékes. A tagdíj 
éves összege az esedékes tagdíjfizetés alkalmával bármikor befizethető. A tagdíjfizetési 
kötelezettség bankszámlára történő utalással vagy készpénzben történő befizetéssel 
teljesíthető. 
3) A tagdíj beszedéséről az Elnökség gondoskodik. Ha a párttag a tagdíjfizetéssel 
késedelembe esik, az Elnökség a tagot a tagdíjfizetésre felszólítja. 
 
47.§ 
1) A párt céljainak megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-
vállalkozási tevékenységet folytathat. 
 

VII. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
48.§ 
1) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 
rendelkezései az irányadóak, annak keretei között a Kongresszus bármely kérdésben 
határozatot hozhat. 
2) A párt a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri. 
3) Az alapszabályt a párt alapító tagjai Nyíregyházán, a párt alakuló ülésén, 2012. 
augusztus 4én fogadták el. 
 
Nyíregyháza, 2012. augusztus 4. 
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