Kereszt6nydemokrata

N6pprirt

Alapszabriry egys6ges szerkezetbe fograrva
a tiirl6sek megielenit6s6vel is

Kereszt6nydemokrata N6pprirt
(KDNP)
Alapszabrily
Preambulum

A

Polgdri Tdrvdnykbnyvrdl suilti 2013. dvi v. tdrvtiny (a
tovtibbiokban:

,,ptk.,,), ax
egyesiildsi iogrdl, o.
iogdlldsrdl, valantint a civil szervezetek miikdddsdrdl ds
llll:osznrt
tdmogatdstirdl saitd 2011. dvi CLXXV, tdrvdny (a
tovtibtbiakban: ,,Ectv.,), tovtibbti a pdrtok
milkdddsdrdl ds gazctritkocldsdrdl szdtd Ig:si. dvi
xxXril. tdrvdny (a tovtibbiakbon:
rendelkeztiseinek megfelelve a tagok az otdbbi
tartalommat fogadjdk el a pdrtnak
"Pdrttv"')
az 1995' janu6r 28-6n elfogadott, majd
jtnius 8-;;; D97. februZrlslen,1997. jrinius
]99;.
27-22-en, 2002' november 2-in, 200i. decemler
a-an, io}q. novembe r 27-en, 2005. mrijus
21-en' 2006' m6jus l3-6n,2007. november 24-en,2009.

ntr.-u.. 2g-in,2ll2.december go 2017. december l6-dn kert

6n, 2013. december r4-en, 2015. december 5-dn ds

mddos ltds

o

kkal

egys tiges szerkezetbe

fog I alt at apszabdlydt :

I. FEJEZET
Alapvet6 rendelkez6sek

r.$
(

1) A

(2)

(3)
(4)

Kereszt6nydemokrata Ndpprirt a Magyar oyzag
Araptorvdnye, o potgdri
firvdnyki)nyv, az egyestil6si jogrol ds a p6rtokr6Jsz6l6
tirvenyet fo iii., u pdrttv. ds az
Ectv.) alapj6n mrikcjd6 politikai p6rt.
Az alap{td tagok a prirt ldtreioztisrit elhatdrozva a_* Keresz6nydemokrata
az 1944-ben ldtrejott, de - az' orszdg politikai fliggetlens6gdt" ieiszamoloNepp6rt
idegen
zsamoks6g kcjvetkeztdben 1949-bei mtikciddsdt
kinyrr.." hat[sira felftiggesao
Demokrata N6pp6rt kcizvetlen jogut6dja, mely 1989-ben
alakult ujja. A p6rt tagsa az
Eur6pai-N6pp6rtnak 6s rdszt u
ip6rtszrivets6g munkrij 6ban.
"s, I jogi szem6i-y.
A Kereszt6nydemokrata N6pp6rt
A KeresZdnydemokrata Neppart sz6khelye:

1

1

41 Budapest, Bazsar ozsa utca 69 .

(5) A
(6)

Kereszt6nydemokrata N6pprirt nev6nek rcjvidft6se:

KDNp; megjelcil6se az
Alapszab6lyban 6s egydb szabalyiataiban:
,,a part,.
A pdrt helyi ds megyei szervezetei valamini szervei a Kereszt6nydemokrata
Nepp6rt
megnevezdst a telepiildsre, illetve megydre utal6
megjeldldssel hasznalha-tj6k.
A prirt c6lkitiiz6sei

2.$

(1)

I

l4l.

A

Kereszt6nydemokrata N6pp6rt c6lja: a magyar
nemzet 6s a magyar haza
szolgl'lata a kereszteny-kereszty6n erkcilcs 6s 6rt6kek
alapjhn a politikai eletben; az
eur6pai ndpek kdztisseg6ben egyrittmrikcido, szabad
er" ruggett", trtugyu rorszitg
fejlodds6nek elomozdit6sa, hogy az orszitgszellemiekben
ds anyagiakban, n6pess6g6ben
6s erkdlcsdben egyar6nt gyarapodj6k.
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Kereszt6nydemokrata N6pp6 rt

Alapszabdly egys6ges szerkezetbe foglalva
a ttirldsek megielenit6s6vel is

Ennek drdekdben

1'

2'
3'

rcszt vesz a demokratikus, tobbpSrtrendszeni
magyar jogdllam mrikcjddsdben es
vddelmdben,
elosegiti az 1948' dvi Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatdn alapul6, a polgiiri
ds
Politikai Jogok Nemzetkdzi Egyeis6gofm6ny6ban
meghat6rozott emberl ds politikai
j ogok drvdnyestildsdt,

megval6sitani toreksz!\ az egydni es kozdleti
erkcilcsrol, a politikai, t6rsadalmi.
gazdas|gi ds kultur6lis etetrot,
rgur.agossrigr6i
,1616' 1i.ffi;H;
.7 .ugiiitir
felfog6snak a magy ar kcizdletben valo
ervdny.. l rt irarat,
4' erositi az illlampolg6rokban a t6rsadalmi fel;l6s;Jg; rzetetds
(2) Egyebekben a pdrt 6nmeghat6rozitsitt, cdlkitiizJseitipolitikai a nemzeti tudatot.
eszmeisdgdt 6s ir,nyelveit
a pdrt Alapelvei tartarmazzilk, melyek
a z Arapsznilifu"gesritdset
kepezik.

A prirt cfmere 6s jelmondata
3.S

(1)

A Keresztdnydemokrata N6pp6rt cimere: piros-feh.r-zold s6vos
pajzs, benne
kdzdpen feher szinti kereszt, melyet kdt
bizakarkizfog abronccsal kcjzre. A pajzs felso
reszen fehdr s6vban arany KDNp felirat:

A prlrt hivataros jerv6nyek6nt m{s jerv6ny nem
hasznrilhatti.

(2) A

Keresztdnydemokrata Ndpp6rtnak a R6k6czi
szabads6gharc idejdbol sz1rmazo
jelmondata: ,,.C.1m Deo p;; patria
et Libertate!,, (Istennel a haz4ert es a
szabadsiigert!) kifejezi a Kereszt6nydemokrata
N6ppart eszm6nyeit
6s hiisdg6t a nemzeti

hagyomdnyokhoz.

A prirt miikiid6s6nek elvei
4.$

(1) A Kereszt6nydemokrata Ndpp6rt belso dletdben es a kdzdletben
demokratikusan
mukodo p6rt.
(2) A part - n6pp6rt, melynek tags6ga nyitott a nel1et

minden rdtege elott, olyan
t6rsadalom megval6sit6s6ra tcirekoit amiv
r..au.r?
,
feltdteleket
teremi'minden ember,
kozciss6g, t6rsadarmi. r6teg, foglalkozrrs 'eg
;r;;Lru.
pdrt a nemzet .rdekeivel
osszhangban elutasid a az er6szlk, u r.nyEg"t".
az
osztalyharc, a diktatrira ds a
h6tr6nyosmegktilonboztetds minden
A pdrt tev6kenys6g6vel a t<ozj.?!,.u.rrubudraE:, az igazsiigossag;
6s a szolidarit6s
eszmdnveit szolgiiia. A pirt mtikciddsdben
ervenlestit*Jtett ; ,r#;,diaritds elv6nek,
azaz a kisebb kozcissdg felad'atii,jogkcir6t
rorrhu,;a el a nagyobb kcizoss6g. A
felsobb szint beavatkoz6sa csak akkoi
engedheti ,n.g, riu a, ulroii szint a segitsdget
igdnyli, vagy feladat6nak megold6s6ra iaj6t
*oior nem k6pes. fels6bb szint

i

(3)

,
formaiit.''

d

**

A

1141. Budapest

XIV. ker. Bazsar6zsa utca

69.

2

zl<

2018. mircius 19.

- St-\ L{ "/"D

Kereszt6nydemokrata N6pp6

(4)
(5)
(6)

rt

Alapszabrily egys6ges szerkezetbe foglalva
a ttirl6sek megielenit6s6vel is

beavatkozitsa kotelezo, ha az als6bb szint
_a segitsdget ig6nyli, vagy feladat6nak
megold6s6ra saj6t erobol nem kepes vagy felad,atdtrias
,
okb6l
A p6rt az emberi mdltos6got tiszteletGn tart6 t6rsadalom nem teljesiti.
megval6sft6s6ra tcirekszik,
melynek vddett ds trimogatott alapsejtje a csal6d.
A pdrt tagiait, szetvezeteit, a- bejio forumokon megilleti
a vdlemdnynyilv6nit6s, a
kritika szabads6ga , ezdrt senkit hitrdny nem drhet.
A p6rton kiviili kcizdletben a tagok,
tiszsdgviselok ds szervezetek nem kenilhetnek
ellentetbe a p6rt elfogadott politikai
ir6nyvonal6val.
A p6rt a kcizdletben tolerdns, megdrlo a miis vdlemenyen

ldv6kkel,
igy politikai
ellenfeleiver szemben; m6dszere i higgadt, e*.t.r"r;;r;'#;,
'meggyozds,
a
szemdlyes p6ldarnutat6s, ds ennek kell drri6"ny.rrltni.
u parton beltili kapcsolatokban
is.

II. FEJEZET
A pfrt tagsriga
A prirt tagia
s.$

(1) A

part tagja lehet minden cselekvokdpes, v6laszt6joggal
rendelkez6 magyar
6llampolg6r, aki elfogadja a p6rt cdlkitiiziseit
ds Alapsziialyat, 6s akit bel6pdsi

(2)
(3)

nyilatkozata alapjdn az illet6kes helyi szerv ezet
atagok sor6ba felvesz.
M6s pdrt tagia vagy- prirtol6 tagia pdrttagsdga, il-I.*.
p6rtol6
ndlkril a Keresztdnydemokrata N6pp6rtL? ;"; tJpnef ue; tags6ga megsztintetdse
u {.rJrrtenydemokrata
N6pp6rt tagia vagy p6rtol6 tagia tagsagi, illetve panoto
tagsdgi ,ir;;;;; fenntart6s6val
nem ldphet m6s p6rtba.
A (2) bekezdesben meghat6rozotl,.kett6s tagsdg tilalma al6l a
Kereszt6nydemokrata
Ndppdrt iigyvezet6 elnciksdge indokolt esetben
ielirent6st adhat, hogy
a)
az Eur6pai Ndpp6rt tagszervezetdnek tagja beldphessen
a Ii!.esrtenydemokrata
N6pp6rtba, vagy
b)
a Keresztdnydemokrata N6pp6rt tagja beldphessen az Europai Nepp6rt
tagszervezetdbe.

(4) A (3) bekezdds a) pontja esetdn a felmentds feltdtele,

hogy a jelolt elfogadja

a
Kereszt6nydemokrata N6pp6rt c6lkittiz6se it 6s
az Alapszabaln,
a
taggyiil6si
hatdrozatlal igazolia, hogy a felment6s megaddsa
eset6n ot az ellzetes felvdtelt eldcjnto
helyi szerv ezet tagtrai sor6ba felveszi.
bekezdds b) ponda eset6ben a kdrelmet a tag
a sajdt helyi szervezet6n6l terjeszti

r"ri-irt

(5)

(6)

}01',
A helyi

szervezet elnoke a kdrelmet haladdktalanul
megktildi a meg yei szervezet
elnoksdgdnek' A megyei elndksdg a kdrelmet v6lemdny. .*tolar6val - g (nyolc) napon
beli.il az Ugyvezeto Einciksdg eldierjeszti.

A prirtoki tag
6.$

(1)

A partba p6rtol6 tagk6nt is be lehet.l6pni. A p6rnags6g
felt6teleit a prirtol6 tagn6l is
az eltdrdsset, holy partoro iug
masyar riliampolg6r, vagy

f,,*ffiij ,:;!r.*r^
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Kereszt6nydemokrata N6pp6

(2)

rt

Alapszabdly egysdges szerkezetbe foglalva
a tiirl6sek megielenit6s6vel is

A p6rtol6 tag rdszt vehet a helyi szervezettaggyrilesein
es a p6rt tagjai sz1miranyitott
m6s keresztdnydemokrata nepparti rrna"rr"if"i,i
taggyiillsen felsz6lalhat, feladatok
ell6t6s6t v6llarhatja, de a pertiagj6t megilr.to
.eyiulogokat nem gyakororhatja.
p6rtol6 taggt a p6rto16 6gai3-tzetesl [,it.r.r.ttreg.,
6s az elv6llalt fe]adat
.
teljesitdsdnek kcjtelezettsdgdn tflrirenoen
m6s kcitelezetts6gek nem terhelik.

(3) A

A tagsr{gi viszony keletkezdse
7.$

(1) A
(2)
(3)

beldp6si nyilatkozathoz kitoltdtt ds al6ir6ssal
ellatou rdszletes kdrdoivet kell
melldkelni, mely tartalmazza a politikai dletben
vato koraubi reszvdtel 6s a szakmai
tevdkenys6g leir6sdt, a belepni kivano szem6ly
nyilaikozat ifi anavonatkoz6an is, hogy a
pdrtba val6 felvdtere esetdn milyen feladatok
ertaiasara tesz.
A tagsrigi viszony a nyilt izavazirssal tortdno tagfelvdtellel keletkezik
a beldp6si
nyilatkozat benyrijtdsanak napjdra visszahato tratatyat
. Az nj tagot a felv6tel napj6t6l
illetik meg a tagi jogok, ds ett8l kezdve terherik u ,ai
tor"rezettsdgek.
A helyi szervezet taggyrildse

@rijtagk6nt,illetvetipartototagkdntvehetifelbelepdsi
ri
nyilatkozataalapjfunanaszemlllt, aki

(4)
(5)
(6)
(7)

1'a helyi szewezet illetdkessdgi teriiletdn lakik,
vagy dolgo zik, vagy ahhoz valamilyen
form6ban k6todik.
2.nem tagtra ap6rt m6s helyi szervezetenek,
3'megfelel a p6rttags6g 5. S szerinti, illetve a p6rtol6
tags6g 6. $ (1) bekezdese szerinti
felt6teleknek.
Uj tag felvdtele esetdn a helyi szervezet 30 (harminc) napon
beliil ertes iti a p6rt
orszdgos Tagnyilv6ntartds6t, ahonnan 30 (harminc)
napon beli.il megkrildik a helyi
szervezetnek azij tag tags6gi k6nyv6t.
A kildpen tag csak [j tagkdnt veheto fel.
A p6rtb6l kizart tag a pirtba csak akkor veheto fel irjra, ha
m6r nem 6ll fegyelmi
biintete s hatdly a al att.
p6rt tagia indokolt esetben a fogad6 helyi
szerv ezet taggyijlesdnek hat6rozata
-A
alapjitn
m6s helyi szervezetbe -uttepn.t. nu az atlepest lak6hely
vagy
munkahelyviitozirs indokolja, az i$lepesta fogad6
helyi szervezet nem tagadhatja meg.

8.$
(1)

(2)

Az orszdgos Elnokseg indokolt esetben a tagjelort kdrdsdre jogosult:
apixttagj6nak felvenni, aki ap6rttags6g 5. g felt6teleinek
megfelel,
21
helyi szerv ezetner a tagjelcilt fervdteldt ajdnlani, t,mogatni.
Az (1) bekezdds szerint felvett tig az dltala v6lasi"tt
rr.ivi szervezettagja lesz a helyi
szerv ezet taggytlldsd
nek hozz6j6rul6s6val.

A prirttag jogai
e.$
(1)
(2)

A p6rt minden

tag16t - a jelen Alapszabilyban foglalt
kivdtelekkel
kdtelezetts6gek illetik meg.
A parttagjogosult
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Kereszt6nydemokrata N6pp6rt

Alapszabf ly egys6ges szerkezetbe foglalva
a tiirl6sek megielenit6s6vel is

1'
2'
3'
4'
_
5'
6'

r6szt venni helyi szetvezetd,nek munkdj6ban ds

a taggyr.ildsek hat6ro zatainak
meghozatalitban,
a helyi szervezetdben, a megy ei szervezet6ben,
a kozponti szervezetben b6rmely
tisztsdg ds testtilet tekintetdben jel6ltajdnlasra javasiatot
tenni, illetve jelolttd viilni,
felszolalni, javaslatot, inditv6ny tenni a helyi
szervezetben, illetve abban a
testtiletben, ahov6 megv6lasztott6k,
tajekoztatitst kdrni, javaslattal, inditv6nnyal, kritik6val
fordulni a pirt b6rmely
tisztsdgviselojehez, illetve szervdhez, rnelyre
ha
indokolt
- a cimzett 30
(harminc) napon beltil koteles v6laszolni,
megtekinteni a sajdt helyi szervezete ds a megyei
szervezet, valamint a kozponti
szervezet szerveinek nyilv6nos tildseir6l felvett
iegyz6tonyveket 6s saj6t
adatnyi lv6n tartisitt,
minden olyan esetben, amikor politikai tevdkenysdg miatt
h6tr6nyok, vagy
megalapozatlan v6dak drik, igdnybe venni a pirtvddelmet.
A Demokrata N6pp6rt tagiai
10.s

(1)
(2)
(3)

A

pdrl megkrilonboztetetl tisztelet6t 6s megbecsrilds6t
dlvezik azok atagjai,
akik a Demokrata Ndppdrt tagjai voltak, k<jztiltik ktihnosen
a Demokrata N6pp6rt volt
orsz6ggyrildsi kdpviseloi 6s tiszts6gviseloi.
A Demokrata N6pp6rt volt orsz6ggyril6si kdpviseloi jogosultak a pirtb6rmely
tisztsegviselojdtol szemdlyes meghallgatal igeny.lni, jogostiltak
b6rmely politikai
testiileti szerv tildsen tandcskoz6si joggal megjelenni ds ott korl6toz6s
n6lktil sz6lni.
A Demokrata Ndpp6rt volt orszZggyrildsi kdpviseloi td;i az orsz6gos

Elndksdgnek.

A pf rttag kiitelezetts6gei
11.$

(l)

A p6rttag koteles
1. apitrt munk6j6ban aktivan r6szt venni,
2. a p6rtban 6s a k6z6letben vdgzett tev6kenysdge sordn az Alapszab6lyban, a
p6rt egy6b szab|lyzataiban eloirtakat ds a p6rtszervek hatdrozatait

3.

(2)

megtartani,
keresztdnydemokrata ptrttaghoz, i I letve tiszts6gvi

se lbhi)z m6lt6 magatart6st
tanfsitani,
4' nem veszdlyeztetni a pdrt cdlitinak megvaldsittisttt ds a pdrt tevdkenysdgdt,
5. a birtokdban l6vo vagy tudom6s6ra jutott p6rnitko! megorizni,
6. tagsdgi dijat fizetni.
A tagsagi dij mdrtdket az Orsz6gos V6lasztmdny hatirozza meg. A helyi
szervezet
vezetosdge szocidlis indokok alapj6n saj6t elhatirozitsbol
vagy k6relemre
munkan6lktiliek, tanul6k, nyugdijasok, stu. esetdben egyedi hathiozattal a tagdijat
m6rsdkelheti, vagy elengedheti.
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Kereszt6nydemokrata N6pp6rt

Alapszabdly egys6ges szerkezetbe foglalva
a tiirl6sek megielenit6s6vel is

A pirttag

felel6ss6ge

12.$

(1)

A p6rltag.kcitelezetts6geinek vdtkes megszeg6sddrt fegyelmi
felel6sseggel tartozik.
fegyelmi felel6ssdgre voniis r6szletes siaballait
a Fegyelmi 6s Etika i Szabiiyzat
6llapitja meg.

A

Haapdrttagap6ftnak vagy a p6ft jogi szemdlyisdggel bir6
szervezetdnek k6rt
okoz, k6rtdritdsi felelossdg6re

(2)

Torvdnykonyve ir6nyad6.

a Polgdri Tcirv6nykonyv, munkaviszony eseten
a Munka

{. tagsrigi viszony sziineteltet6se

13.$

A

(1)
ha

tag jogosult az orszitgos Elnokseg hozzi$irultrs6val
p6rttags6g6t sziineteltetni,

tagsagi viszony6nak sztineteltetdse valamely kcizfeladat
ell6t6sa alatt politikai
megfontol6sb6l indokolt,
2. huzamosan ktilfoldcin tart6zkodik.
A pdrttagsdg sztineteltetdsdnek idejdre a tagot jogok nem illetik meg ds
kotelezettsdgek nem terhelik, a sziineteltet6s megszrindsekor
a pirttags(tgb6l ered6 jogok
ds kotelezettsd gek tagfelvdtel ndlkiil rijj 6dlednekl
A sziineteltetds ideje a tags6gi uirrony idotartam6ba besz6mit.
1.

(2)
(3)

A tagsdgi viszony megsztin6se
14.$

(t)

e)

A tags6gi viszony megsztinik:
1 .p6rtol6 taggd minositdssel,
2.kildp6ssel,
3.tcirldssel,
4.kizdrdssal,
5.a tag hal6l6val.
A helyi szerve.zet taggyril6se p6rtolo taggit min6sfthet i azt a tagsirt, aki
a
k6tele-etts6g6t renJteresen - ak6r 6nhib6jeb6r,
ak6r
m6s
:11t]","_':5l.Il]".::::vdteli
okb6l - nem tudja teljesiteni.
szefl/€z€+€+tapitja-m€g,

€)

A kildpdst a helyi szervezetnll ir6sban

tags6gi kcinyv visszaad6s6val kell bejelenteni.

g)

hat6lyos.

vagy taggyril6sen sz6ban, lehetoleg a
A kil6pds elfogad6 hatfuozat ,.lktil

Torl6ssel sztinik meg annak.a.tagnak atags6gi viszonya,
aki tagdijat I (egy) dvig
nem fizet 6s tagdijh6traldk6t postai tto; kdzbesfiett"ir6sbeli
felsz6litriitiene.e l5 napon
beltil sem egyenliti ki. A tdrldsrol a helyi szervezetvezetosdge
hathroz,es arr6l a tagot
ir6sban drtesiti. A hatirozat ellen. az orszitgos Fegyelmi
Zs Etikai Bizotts6g hoz, a
kdzbesftestol sz6mitott 15 (tizendt) napon beltil
iehet fellebbezni. Az orsz6gos
Fegyelmi- 6s Etikai Bizotts6g a fellebbezdst a fegyelmi
iigyek masodfokri elj6r6s6nak,
megfeleloen alkalmazott szab6lyai szerint bir6lja eI.
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Kereszt6nydemokrata N6pp6rt

Alapszab{ly egys6ges szerkezetbe foglalva
a tiirl€sek megielenit6s6vel is

ls.$

(l)

(3)

Kiz6r6snak csak az Alapszab6lyban meghatirozott ok ds a Fegyelmi
ds Etikai
iiy zatbal y9 gh1 6r ozott elj 6r6s l efo lytat6s a e set6n van hel ye.
A p6rtb6l ki kell z6mi azta tagot, aki
1. a p6rttags6g 5. $ feltdteleinek nem felel meg,
2' a pirtjeld.ltjekdnt az orszitggytilds, megyei (fovdrosi) kozgyrilds vagy onkor m;nyzati
kepviselotesttilet tagia lesz ds n.* l6p be a fe.Jsrtenyd#okrata
Ndppert
kdpviselocsoportj 6ba, illetve onnan kildp.
A jelen szab6,ly csak akkor alkalmazand6, amennyiben a kettos tags6ggal
rendelkezo tag a szovets6gi rendszerheztartozo m6sik kdpviselocsoportba
r.riiep
be, vagy onnan is kildp.
A p6rtbol ki lehet z6mi azt a tagot, aki
1.a pirl politikai cdlkitrizdseivel szembehelyezkedik, vagy azok
ervenyesftds6t g6tolja,
2.a pitrt Alapszab6lydt, Alapelveit, mtikcjddsi elveit srilyosan megserti, vagy azokkal
ellentdtes tev6kenysdget fejt ki,
3'apdrt, vagy valamely szervezetdnek bek6jdt, belso osszh angSittsrilyosan megzavarja,
4.m6s p6rt, vagy szervezet szineiben keresztdnydemokrata nepparti jelolttel
szemben a
v6laszt6sokon (orsz6ggytildsi, EU parlamenti 6s onkorm6nyzatij elindul,
5.btincselekmdny elkovetdse miatt jogeros bir6s6gi itdlet hat6ly i alatt dll,
6.keresztdnydemokrata p6rttagho z, tisztsegviselohoz mdltatlan magatafiitst
tanfsit,
7.a testiileti zdrt iildsen elhangzottakat vagy egydb pdrttitkot illetektelenek
tudom6s6ra

(4)

S.aki p6rnag t6rs6nak lej6rat6sa vdgett vele szemben negativ kamp6ny.t folytat,
sajt6
irtj6n rdgalmazdst vagy becstilets6rtdst kovet el,
9.mint a pdrt tisztsdgviseloje a 28. ds 29. g-aival eloirt m6don teljesitendo
kotelezettsdgeit srilyosan megszegi.
A pdrt tagidnak kizdrdsdt kimondd hattirozatot irdsba kett
fogtolni ds indokoldssal
kell elldtni- A hatdrozat indokoldsdnak tartalmaznia kell a kiairds alapjdut szotgdtd
tdnyeket ds bizonyltdkokat, tovtibbti a jogorvoslati lehetdst{grdl val6 tAja*oztatait.
a
kizdrd hatdrozqtot tr kizdrt taggal igazolhatd mddon, irdsbai kazdhi ke7,

(2)

s

zab

hoz,

16.$
(

1

)

A p6rtol6 tag p6rtolo tags6ga megsztinik:
1.ki16p6ssel

(2)
(3)

2.torldssel,
3.kiz6r6ssal,
4 .a pitrtolo tag halill/. al,
5 .taggd tort6no bel6pdssel.
A p6rto16 tagsSg megsztinds6re a tags6gi viszony megszrindsdre vonatk ozo szabiiyokat
kell megfelel6en alkalmazni.

Ha a p5rtolo tag a pfrtba tagk6nt beldp, p6rtol6 tags6gi viszony6nak ideje
a tags6gi
viszony idotartam6nak minosiil.
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III. FEJEZET
A prirt szervezeti fel6pit6se
A pirt szervezetei
17.$

(l)

1.
2.
3.

A pdrt szervezetei:
a helyi szervezetek,
a megyei szervezetek, a fovdrosi szeryezet,
a kdzponti szervezet.

(2)

szervezetek a helyi szervezethez tartozo p6rttagokbol, a
testtileti szerveibol ds tisztsdgviseloibol 6llnak.

(3)

A megyei szervezetek a megyei szervezetnek - a megye helyi szerv ezetei iital
megv6lasztott - testiileti szerveibol 6s tisztsdgviseloib6l 6llnak. A fov6rosi
szewezet a
fov6rosi szervezetnek - a f6v6ros helyi szirv ezetei 6ltal megv6lasztott
- testtileti
szerveib6l 6s tisztsdgvisel6ibol 6ll.

(4)

A kcizponti szewezet * a helyi szervezetek, tovdbb6 a megyei szervezetek (fov6rosi
szervezet) legfdbb szervei Ahal villas^ott orsz6gos illetdkessZgii testtileti szervekbol
6s
tisztsdgvisel6kb6l, valamint hivatali szervezetiikb6l 611.

(5)

A helyi szervezeteket a helyi szervezetek elnokei, a megyei szervezetek et a pirt
megyei elnokei, a fov6rosi szervezetet a pirt f6v6rosi elnoke, a kozponti szewezetet
a
p6rt elncike kdpviseli.

A helyi

helyi

szervezet

A prlrt politikai testtileti szervei
18.$

(1) A p6rt szervezeti alapegys6gdnek,
(2)

a helyi szervezetnek a legfobb szerve: a helyi

szetvezet taggytil6se testtileti form6ban mrikcidik (a tov6bbiakban iaggytilds).
A p6rt vdlasfiott politikai testtileti szervei:
a megyei szervezet legfobb szerve: a Megyei v6lasztm6ny,
az Orszdgos Elnokseg,

1.
2.
3.

azOrszdgos V6lasztm6ny.

le.$

(1)
(2)

A helyi szervezet dl6n a helyi szervezetyezetos6ge mrikcidik.
Egyes v6lasztott politikai testtilet mellett szrikebb l6tszdmri v6lasztott elnokseg

mrikcidik, dspedig
1'
a Megyei V6lasztm6ny mellett a Megyei Ydlasnmitny Elnciks6ge,
2'
az Orszdgos V6lasztm6ny mellett
.az Orszitgos Vrilasztm6ny Elnoks6ge,
3,
az Orszdgos Elnoksdg mellett azlJgyvezeto fhokeg.

I
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Alapszabdly egys6ges szerkezetbe foglalva
a tiirl6sek megielenit6s6vel is

A p{rt egy6b v{lasztott testiileti szervei
Fegyelmi 6s etikai bizotts{gok
20.$

(1) A fegyelmi ds etikai bizotts6gok tigyelnek
(2)
(3)

alra, hogy a p6rt tagjai 6s tisztsdgviseloi
kotelezettsdgeiket teljesitsdk; a kcitelezettsegek u.ik..
megszegdse eset6n lefolytaddk a
fegyelmi eljdr6st.
A Megyei Yttlasztmttny mellett a megyei szervezetekben Megyei Fegyelmi
es Etikai
Bizottsiig, a Fov6rosi Vdlasztmiinv mellett a fovdrosi szervezetben
Fovaiosi Fegyelmi 6s
Etikai Bizottsitg,. az orsz6gos i6lasztm6ny mellett orszagos Fegyelmi
6s Etikai
Bizotts69 mrik6dik.
Konkrdt fegyelmi ds etikai tigyekben a fegyelmi ds etikai bizotrs6gok
3 (h6rom) tagri
tan6csbanjdrnak el.

P6nzti gyi Ellen6rz6 Bizotts6gok

21.S

(l)
(2)

A p6rt gazd|lkodits6nak

szabfiyszertisdgdre, a koltsdgvet6s megtart 6sira a p6nziigyi
ellenorzo bizotts69ok i.igyelnek.
A Megyei v6lasztm6ny_ mellett a megyei szervezetekben Megyei pdnziigyi Ellenorz6
Bizotts6g, a Fov6rosi Ydlasztmdny mellett a fov6rosi szervezetben
Fovarosi Pdnzrigyi
Ellenorzo Bizotts6g, - az orszilgos v6lasztm6ny mellett orsziigos pdnztigyi
Ellenorzo
Bizotts69 mtikodik.

Ertelmez6 rendelkez6sek
22.$

(1)
(2)
(3)

Ahol az Alapszab6ly, illetve a pdrt egydb szabiiyzata politikai testiileti
szervet,
testtileti szervet vagy testtiletet emlit, ott a 18-19.
$-ban felsorolt szerveket kell6rteni.
Ahol az Alapszabiiv, illetve a pdrt_egydb szabiilyzata politikai testiilet elnriks6gdt,
testillet elnoks6gdt vagy elnciksdget emlit, ott a 19.
$-ban felsorolt szerveket kell 6rteni.
Ahol az Alapszab6ly megyei szervezetet, a p6rt megyei elnok6t, Megyei
Yalaszlmitnylr, Megyei v6lasztm6ny Elnoks6gdt, Megyei Fegyelmi
6s Etikai
Bizottsdgot, illetve Megyei Penziigyi Ellenbrzd BizottsZgot emiit,
otr a fovarosi
szewezetet, a pdrt fov6rosi eln6k6t, a Fov6rosi V6lasztmdnyt,
a Fov6rosi V6lasztm6ny
Elnoksdgdt, a F6v6rosi Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6got, iiletve
a Fovarosi penziigyi
Ellenorzo Bizotts6got is 6rteni kell.
A szakbizottsdgok
23.$

(

1) A magasabb szintri v6lasztott testiileti

(2)

segitik elo.
A megyei szervezetekben a

szervek hatekony mrik6dds6t szakbizotts6gok

V6lasztm6ny mellett
@
megyei szakbizotts6gok, a
kdzponti szervezetben az Orsziigos Ydlasztminy mellett orsz6gos
szakbizotts6gok
mrikodnek.
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(3)

A kozponti szervezetben az
ossze.

Alapszabrily egys6ges szerkezetbe foglalva
a ttirl6sek megielenft6s6vel is
orczdgos szakbizotts6gok munkajet Szakdrtoi Tan6cs fogja

A hat{skiiriik
24.S

(1) A

pdrrt szerveinek 6s tisZsdgvisel6inek jogait ds kotelessdgeit
(hat6skciret) az
Alapszab6ly allapitja ffieg, ds a pirt t<tiionUcizo szabiiyzatai, tovdbbd
konkrdt

p firthatdr o zatok rd szl etezi k.

(2) A p6rt szervei 6s tisztsdgviseloi a.rogzitett jogokon
(3)

ds kotelessdgeken tril a p6rt
drdekeben mindazt megtehetik, amely nem tartozik m6s ,r"* ,u[y
tisasdgviselo
hatdskordbe, ds a j o gszab6lyokka l, az Alapszabaly rendelkezdseivel
nem ellentetes.
A megyei
6s tisztsdgviselok iliet6kessdge a megyere, a kozponti szervek
ds
1z9ryek
tisztsdgviseloi illetdkes sege az orszirg egdsz teniletJre kiter3ei.
2s.$

( 1)

A

pdrt szetveinek 6s tisztsdgviseloinek hat6skdrdt m6s szerv 6s tiszts6gviselo
nem
vonhatja el. A p6rt testtileti szerveinek megvdlasztott tagjai es a p6rt
tiiztsegviseloi
megbizatdsuk lejdrta elott - fegyelmi elj6r6son kivril rr.- hiuhat6k vissza.
-

(2) A p6rt szerve 6s tisztsdgviseloje m6s szervtol es tisztsdgviselotol
feladat6nak elvegzesehez
segitsdget kdrhet, az azonos vagy magasabb szinten l6vo szerv ds tisztsdg-viselo
a

segitseget nem tagadhatja meg (a szubszidiarit6s koteless6ge).

(3)A p6rt egyes szervezetei. szervei vagy tisztsdgviseloi kcjzotti hat6skori vagy
vit6ban

1'

2'

illetdkessdgi

azonos megydben a helyi szervezetek es tisztsdgvisel6k kozott

Y |lasztmitny

E

lnciksd ge,

a

Megyei

m6s megyebe tartoz6 helyi szervezetek 6s tisztsdgviselok kozott, tov6bb6
megyei szervezetek 6s helyi szervezetek kdzdtt, valamint megyei szervezetek
ds
tisztsdgviselok kozott az Orszitgos Elnoks6g dont.
(4) A helyi szerv ezetektesttileteinek es tisztsdgviseloinek mrikodesdt az
orszirgos Elnoksdg, a
megyei szervezetek testi.ileteinek 6s tiszts6gviseloinek mtikod6s6t az Orsz6gos
Vdlasztm6ny indokolt hatdrozaftal felfliggeszthiti, oket lemond6sra sz6lfthatja
fel,"ha
tdrvdnysdrto, Alapszab6lyt s6rto vagy a pdrt politikdjdval ellent6tes, vagy
azt srilyosan
serto tevdkenys6get folytatnak. Amennyiben megadott-hat6rid6b.n.n"i
mondanak le
tisztsegiikrol, ellentik fegyelmi elj6r6st kell kezdem enyeini.
(5)A megyei v6lasztmdny kezdemdnyezdsdre az orszfryos Elnriks6g a helyi szervezetet
feloszlathatja, amennyiben tevdkenysdge t6rvdnysdrtB, tart6san 6s srilyosan
sdrti a p6rt
Alapszabdly6t, ellent6tes a P6t programj6val, zulyosan serti ap6rt didekeit,
illetve j6
hirnevdt.
(6)4 feloszlatott helyi szervezet tagsainak tags6gi viszonya megszrinik. A volt tagok a
feloszlatds kcizl6sdtol szdmitott 15 (tizenot) nupo, beltii kdrhe"tlt
tagsagl viszonyrlknak
tagfelv6tellel torten6 helyre6llit6sdt az illetdkes megyei v1laszti1niOf.
A k6relem
teljesit6se eset6n
tag
tags6gi
viszony6t
folyamatosnak
kell
tekinteni. A kdrelem
.a
elutasit6sa eset6n jogorvoslatnak helye nincs.
(7)amennyiben a jogfolytonos tagok szdmaa helyi szervezetminim6lis
tagletszirm1t el6ri, a
megyei viiasztmdny e feladatra kijelolt megbizottja cisszehivja
taggyriidset, ds elnokcjl a
tisztrijit6son. Amennyiben a jogfoly'tonos tagok tiir^ua minimalis
letsz6mot nem 6ri el,
oket egy kozeli helyi szervezetbe kell besorolni.
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a ttirl6sek megjelenft6s6vel is

(8)A pdrt testtileti
ti sztsd gvi

se

szerveinek megvelasztott tagiai az rij testrilet megalakulas6ig,
l6i az rij ti sztsd gvi s e I ok me gv 6laszt6s 6i g tciiti k b e me gbiiat6s ukat.

a

pert

IV. FEJEZET
A prlrt tiszts6gvisel6i
26.S

(1)
(2)

,De.A

p6rt tisztsdgviseloinek minostilnek azok a p6rttagok, akik p6rftisztsegeket
t6ltenek

P6rttisztsegeket tdltenek be:
1.
az Orszitgos Elnciksdg tagjai,

apitrligyesz,

2.
a

J.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
1.
1

(3)

(4)

a Szakertoi Tan6cs elncike,
az Onkorm tny zati Tandcs eln6ke,
az Orszttgos Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g eln<ike,
az Orszdgos P6nzi.igyi Ellenorzo Bizotts6g elnoke,
az orszitgos szakbizotts6gok elnokei,

apdrtmegyei eln6kei,
a megyei fegyelmi ds etikai bizotts6gok elnokei,
a megyei pdnztigyi ellenorzo bizotts6gok elnokei,
a

helyi szervezetek elnokei.

g A pdrt tisztsdgviselfije csak
olyan szemdly lehet, oki az orszriggyiildsi kdpvisel6k vtiloszttistin vagy a hetyi

d n k o r md ny zat i k dp v i s e I 6k d s p o I g d r me s t e r e k v ti I us
zt ti s tin v d I as zt h at d,
A pdrt tisztsdgviselfie csak olyan nagykorrt szemdly lehet, akinek cselekv1kdpessdgdt
a
tevdkenysdge elldtristihoz sziiksdges kdrben nem korlitoztrik. A pdrt tisitsdgvTset7
feladatait szemdlyesen kdteles ettdtni, Nem lehet pdrt tisztsZgvisel6 oi, akit
bfincselekmdny elki)vetdse miatt jogerdsen szabatlstigveszttis biintetdsre {tdltek, amig a
biintetett elfidlethezfiizddd hdtrdnyos kdvetkezmdnyek aldl nem mentestilt. Nem lehet
pdrt tisztsdgviself az, akit e fogtatkoztistdl jogerdsen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozttstdl iogerds bfrdi itdtettel ehiltottak, az eltiltds hatdlya alatt az itdletben
megieldlt tevdkenysdget folytatd jogi szemdly ptirt, vezetd tisztsdgviset6je nem lehet. Az
eltiltrist kimondd hatdrozatban megszabott iddtartamig nem leiet vez-etd tisztsdgvisel1
az, akit eltiltottak a vezetd tisztsdgviset6i tevtikenystigtdl.
A p6rt tagia kettos tags6g esetdn csak egy p6rtban tolthet be tiszts6get. E megszorit5
szabiiy a161 kivdtel az az eset, amikor a Kereszt6nydemokrata Nd-pp6rt sajat tagtr1t
deleg6lja a m6sik p6rt tisztsegere.

A tiszteletbeli elniik
27.$

(1) A pdtt tiszteletbeli elnoke a p6rtnak az a kiemelkedo tagsa, akinek szemdlyisdge 6s
mtlda kifejezi a pttrt hagyom6nyait, tev6kenysdgdvel orkodik a
htis6g felett.
(2)
(3)

I

l4l.

A

p6rt eszmdnyeih

part tiszteletbeli elnijk6t hivat6sa teljesitdsdhez a 10.

meg6llapitott jogosults6gok illetik meg.
A p6rt tiszteletbeli elncike tagsa az orsz6gos Elnciksdgnek.
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Alapszab6ly egys6ges szerkezetbe foglalva
a t6rl6sek megjelenit6s6vel is

A tiszts6gvisel6k kiitelezetts6gei
28.S

A p6rt tiszts6gviseloje feladatait kdteles lelkiismeretesen - sztiks6g esetdn iidozatviilal6an
teljesiteni; tisztsdgdnek elldt6sa kordben ds azon kfvril is koteles p6ldamutat6
magatartdst

tanirsitani.

2e.$

(1) A peft tiszts6gviselojdnek hat6skcir6be tartozo jogok rendeltetdsszeru
(2)
(3)

gyakorl6sa
kotelessdg. A rendeltetdsszerti joggyakorl6s kotelezettsdge nem zirjaki
a melt6nyoss6g
alkalmaz6s6nak lehetosdg6t.
A p6rt tisztsegviseldje a tisztsdgdvel egyi.itt j616 feladatok teljesit6se sor6n on6rdekeit
kriteles aldrendelni a pirt drdekeinek
A p6rt tiszts6gviseloje tevdkenysdgdvel koteles elosegfteni a megfelelo p6rttisztsdgekre
egydnis6gtik, kdpess6geik es szorgalmuk szempontj6b6l alkalmas p6rttagok
kiv6laszt6d6s6t; - feladatokkal val6 fokozatos .n"gbira.rkkal koteles
elomozditani
kdpessdgeiknek a p6rt drdekeit szo19616 kibontakozt at6s6t.

A tiszts6ghalmoz6s tilalma
30.$

(1)

A tisztsdgviselonek arra kell torekednie, hogy a tiszts6g6vel egytitt j6ro valamennyi
feladatot a leheto_ legjobban teljesitse. Ennek erdek6ben kenllnie tett a tisztsegek

halmoz6sdt. M6sodik tiszts6gre jelol6sndl ktikjnos gondoss6ggal kell m6rlegelnie,
hJgy
a jelcil6s elfogad6sa val6ban apirtdrdekeiben 611-e, nem u
rr.Lely.s 6rdekJit ,ro gall;
e elsodlegesen a p6rt drdekeivel szemben. Harmadik tisztsdgre jelcil6st csak
rendkivrili
esetben szabad elfogadni, negyedik tisztsdget egy idoben bet6lte;i nem
szabad.
(2) A tiszts6gvisel6k ugyanana a p6rttiszts6gre tobb uikulo*mul is rijrav6laszthat6k.

A tiszts6gvisel6k felel6ss6ge
31.$

A pirttiszts6gek visel6i

tisztsdgiikbol megbizat6suk lej6rta elott nem hivhat6k vissza, de
kotelezetts6gtik srilyos megszeg6se eset6n fegyelmi felelSss6gre voniis kereteben
tiszts6gi.iktol
megfosahat6k.

V. FEJEZET

A pdrt politikai testiileti szerveinek mfikiid6se
A politikai tev6kenys6g els6dlegess6ge
32.$
(1)

fejtik ki.
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a tiirl6sek megjelenft6s6vel is

(2)

A p6rttisztsdgek viseloinek t<irekednitik kell arra, hogy a politikai testtileti
szeruek szervezeti 6s szemdlyi kdrd6sekkel csak
-aroitugJran foglalk ozzanak,
mtikoddstik elsodlegesen a po litikai tevdkenysd gre ir6nyulj on.
Az iil6s iisszehfv{sa 6s el6k6szitlse
33.$

(1)

(2)

Az til6s hely6t 6s idopontj it az drles dsszehivds6ra jogosult tiszts6gviselo
|llapitja meg, aki gondoskodni kciteles a testtilet tagjainak es atlaiao meghivottjainak
irdsbeli drtesitds6rol. Az drtesit6shez melldkelni kell az ossze6llitott
napirendet, az iilds
hatdkonysdg6t biztosit6 ir6sbeli eloterjesztdseket ds egyeb anyagokat.
A helyi
szervezetekben - a feltdtelek hi6nya esetdn az irdsbelisOg koveteimZnyeitol
el lehlt
-

terni.

Ha az Alapszab6ly vagy m6s szab6lyzat m6skdnt nem rendelkezik, az tilds
Az ii16st 8 (nyolc) napon trili, de 30 (harminc)
napon beliili idopontra 6ssze kell hivni, ha a testtilet tagjainak 20o/o-a azt
a napiren|
megjeloldsevel ir6sban keri. Amenlyiben a testiilei elnoke ezen
6sszehiv6s6ra a testiilet elndke jogosult.

(3)
(4)

6sszehiv6si
kotelezetts6gdnek nem tesz eleget, az i.ilest a fels6bb testi.ilet elnoke hivja
dssze.
Az iil6s helyet, idopontj6t ds id6tartam it - anapirendre 6s a testtilet tagjainak
lak6helydre figyelemmel - rigy kell meghatirozni, illetve megtervezni, hogy
L tite,
erdemi munk6ja es a munka testtileti jellege biztositott legyen, az ill6s-ne v6ljdk
formdliss6.
A testi.ilet tildsdt - az elndksdgi (vezet6sdgi) iilesek kivdteldv el - aztilds elott
legal6bb 8 (nyolc) nappal kell cjsszehivni.

Az iil6s hatir ozatk6pess 6ge
34.$

(1) Az tilds megnyit6sa elott meg kell 6llapitani aztiles hat6rozatkepesseg6t. Az iil6s

akkor hatitrozatkepes, ha a szabitlyszeruen osszehivott tildsen u tugok tobb mint
fele
jelen van. A jelenldt meg6llapit6sa a taglista alapjtn k6szitetr
iv
alliritsiwal
.letelntetl
trirt6nik.

(2) A helyi szervezet taggytildsdn6l a tagok tdbb mint a
(3)
(4)

fel6nek jelenlete

a

hatdrozatkepess6gnek csak akkor feltdtele, ha szemdlyi kdrdes
- tagfelvdiel, tisas6g
betolt6s6re v6laszt6s - eldont6s6rol kell hatilrozni.
Ha az iil6s hatdrozatk6ptelen, illetve eredetileg hatinozatkepes volt, de k6sobb a
testtilet tagiainak tt:ozfsa miatt hat6rozatkdptelenn6 v6lt, a teshilet targyal6sokat,
vitekat folytathat, dehatirozatokat nem hozhat. Amennyiben az iil6s hatarozitkepess6ge
helyre6ll, az erdemi munka korl6toz6s n6lktil foly,tathat6.
Hatirozatkdptelens6g miatt a szabilyszenien rijra osszehfvott iil6s a
megjelentek
szdmdta tekintet n6lkiil hatirozatkdpes, ha azt a hatdrozatkeptelen
ril6s idopontj6t6l
szirmitva 8 (nyolc) napon trili, de 30 (harminc) napon beltili iddpontra
viitozatian,uug
szukitett napirenddel hivtak ossze.

Az iil6s megnyitdsa
3s.$

(1)

Az til6s megnyit6sakor a testi.iletnek dontenie
napirend kiegdszit6s6re a testrilet bdrmely tagja inditv6nyt tehet.

ll4l.
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(6)

Alapszabrily egys6ges szerkezetbe foglalva
a tdrl6sek megielenft6s6vel is

A testiilet tildse 6ltal6ban nyilvdnos, amely azonban csak a p6rttagok ds a
pArtolo tagok elotti nyilvdnoss6got jelenti.
A testtilet, a testiilet elnoksdge vagy elnoke az iil6sre tan6cskoz6si joggal
szakertot vagy venddget hivhat meg.
Indokolt esetben a testtilet z6rt tilds tart6s6t is elrendelheti. A helyi
szervezet Vezet6s6g6neko a ktildnbdzo szintu elnoks6geknek, a fegyelmi es etikai
bizottsdgoknak, apenzigyi ellenorzobizottsitgoknak es a Szakdrtoi Tan6csnak az iil6se
- ha az adott esetben m6skent nem rendelkeznek - mindi g zart.
Zdrt 'jles esetdn, a testtilet tagjain kiviil csak azok a szakdrtok, illetve
meghivott venddgek lehetnek jelen, akiknek a jelenldtdt a testrilet tags6ga megengedi.
A jegyzokonywvezeto ds a kdt jegyzokonyv-hitelesitO szJmelydre az tildst
vezeto elnok tesz javaslatot, ds szemdlyiikrol a testtilet nyilt szavaz1ssal d6nt.

Amennyiben
j

a

tobbsdget nem kapj6k ffi€g,

az i.ilds b6rmely tagja m6s

egyzokonyvv ezet6r, illetve j egyzokonyv-hitelesitoket j avasolhat.

Az til6s jegyz6kiinyve
36.$

(1) A testtileti szervek tildsdn jegyzokcinyvet kell vezetni, amelynek

(2)

a krjvetkezoket kell
tartalmaznia:
1. a szervezet megielol6se, az iil6s helye 6s ideje, az tilds megnyitdsanak ideje, az
esetleges zdrt tilesre utal6s,
2. a jelenldvok szdma, a testiilet hatlrozatkepessdge,
3' az til6st vezetb elndk (til6st vezeto elnokdk), a jegyzokonywezeto 6s a kdt
hitelesito neve,
4. a megt6rgyalt napirend es az egyes hozzitszolilsok rovid tartalma,
5. a meghozotthatdrozatok, a szavazils m6dja 6s ar6nya,
6. az tilds bezdrdsinak ideje,
7'
az tildst vezet6 elnok (til6st vezeto elnokdk), a jegyzokrinywezeto ds a hitelesitok
al6irdsa,
8. a jegyzokonyv mell6kletekdnt a jelenleti iv.
A zitrt i.ildsrol kdsztilt jegyz6konyvet bizalmas iratkdnt kell kezelni. A bizalmas
iratkezelds szabiiyait az egyes testtiletek saj6t hat6skririikben dllapitj6k meg.
Az iil6s vezet6se
37.$

(1) A pdrt testi.ileti szerveinek til6sdt az elnok yagy a testriletnek az elnok 6ltal megbizott
tagSa vezeti (til6st vezet6 elntik). Alakul6 iildsdn a testtilet az Uldst vezeto
elnokcjt b6rmely tagj6nak javaslat6ra - tagjai kiiztil nyilt szavaz6ssal viiasztjameg.
(2) Az iildst vezeto elnok feladata, hogy biaositsa az til6s hat6konyslg6t, ir"gl"*"rr" u,
(3)
(4)

iil6s idotartamifi, iigyeljen annak rendj6re, sziiks6g esetdn f,rgyelmeztesse a rdsztvevoket
a nyugodt 6s indulatmentes magatart6sra, 6s ne engedje meg az elt6r6st a t6rgyalt
napirendi pontt6l.
Amennyiben a levezeto elntjk indokoltnak tartja az iil6s sor6n a hatarozatkepess6g
me g|llapitdsa 6rdek6b en a j el enl6t t6r gy ihan szav az6st rende lhet el.
Ahatitrozatk6ptelennd v6lt ril6s levezet6 elncike koteles minden tole telhetot megtenni
az

tiles hat6rozatk6pessdgdnek helyre6llit6sa erdekdben.
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Felsz6lalfsok az iil6sen
38.$

(1)

Az egyes napirendi pontok vitaj6ban felsz6lal6sra az iildst vezetb elnok adja meg

szot.

a

(2) A
(3)
(4)

felszolal6nak rovid, lenyegre tOro, vil6gos szerkezetu, 6rthet6 nyelvezetu.
jegyzokonyvezheto felsz6lal6sra kell tdrekednie.
A felsz6laldsok idotartam6tatesttiletkorl6tozhatja.
Az i.ildst vezeto elnok a felsz6lal6t6l a sz6t megvonhatja, ha a felsz6lal6s elore
meg6llapitott idotartam a leiirt, a felsz6lal6 figyelmezletds elien6re a napirendtol
eltdrt,
vagy az i.ilds rendj6t felszolalds6val srilyosan megzavarja.

A szavazfls
3e.$

(1) A
(2)

szavazds 6ltaldban nyiltan. kdzfelemeldssel vagy a ktilddttkdrtya felmutat6s6val
tortdnik.Titkosaszavaz6sazA|apszab6lye1tdr6 rendelkezdse hi6ny6ban a pirt
tisztsdgviseloinek megv6laszt6sa sor6.n, valamint ha a titkos szavazdst a testiilet
j elenlevo tagj ainak legal6bb 33%o-a keri.
A szavazds eredmdnydnek meg6llapit6srin6l kiilon-ktiki n szdmszen1en kell meg6llapitani
az ,,igen", a ,,nem" ds a ,,tart6zkod6s,, szavazatokat.

(3) Nyilt szavazisn1,l a hatdrozati javaslat elfogad6s6t, illetve

elvet6sdt csak abban az

a szavazalok megsz6ml6l6sa ndlktil meg6llapitani, ha az ,,igen,, illetve a
-vannak,
szavazatok
l6that6an tirlnyomo tobbsdgben
,,nem"
es a szavazatok
megsz6m1616s6t senki nem k6ri. Ebben az esetben is ktilon-ktilon nyilatk
oztatni kell a
testtiletet arra, ki szaYaz a hatdrozat mellett, ki szavaz a hat[rozat ellen, ds
ki
tartozkodik. A hatdrozat meg6llapit6s6nak effe a m6dj6ra ,,l6that6 tobbs6g,,
esetben lehet

(4)

megjelol6ssel a jegyzokonyvben hivatkozni kell.
M6dosit6 inditv6nyok eset6n eloszdr a m6dosit6 inditv6nyokrol

kell szavazni.

Ahatirozat
40.$

(1)
(2)

(3)

I

l4l.

A hatdtozatot a testiilet a jelenldvo tagjai tobb mint fel6nek ,,igen"

szavazattrval hozza
meg, es azt az tildst vezeto elnok hirdeti ki.
A hatitrozat iitalilban a testiilet hat6skorebe tartozo drdemi vagy elj6r6si k6rd6s
eldont6s6t tartalmazza' Ezeken trilmen6en hozhat a testtilet olyan elvijellegii
6s tartalmir
hatdtozatokat is, amelyek kiztirtilag a testiilet kordbbi hatiroLabinak,"rogy
amennyiben
o testiilet rendelkezik Szervezeti ds Miikiiddsi Szabtilyzattal, rtgy sajit Szewezeti 6s
Mtikt d6si Szab|lyzat6nak - az Orsztrgos V6lasam6ny esetdn u pirt Aiapszab6ly6nak
magy ar 6zatdra, 6rtelmez6 s6re ir6nyulnak.
A hatdtozatnak egyertelmrinek kell lennie, 6s osszhangban kell dllnia a kor6bban
meghozott hat6l yos hat6rozatokkal.
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(4) A hatittozatot

dvenkdnt sorsz6moz6ssal
vagy az affa utalo betrijellel.

kell ell6tni az

ad,ott

testiilet megnevezesdvel,

A

testiilet o sajdt hatdrozatdt megvdltoztathatja, irvinytelennek nyilvdnitlratja, hatdlyon
kfviil helyezheti, ha az a hatdlyos iogszabtilyokot, a pArt Alapszabilydt, orszigos irvinyii
szabdlyzatait vagy ' amennyiben rendelkezik Szerveieti ds ptiikadisi Szabdlyiattat
ds a2 sajdt Szervezeti is MiikAdisi Szabdtyzatdt sdrti, illetdleg ellentdtes a
szintii
testiilet
fels1bb
ddntdseivel. Ezt a rendelkezdst a vdlaszttisokra is megfelelfien alkatmizni kell.

VI. FEJEZET
A pr{rton beliili vilaszt{sok
A vrilasztott tiszts6gek id6tartama
42.S

(1) A pdrt tiszts6gviseloit 6s vdlasztott testiileteinek
(2)

(3)

tagjait az orszitgos <inkorm6nyzati
v6laszt6sok megtart6s6t koveto 6 (hat) h6napon Uelttt tcetl megv6lasiani. Megbizatdsuk
a kovetkezo 6ltal6nos onkorm6nyzati viiasztdst kciveto tisafjii6sig tart.
Az Orszitgos Elndksd g altal meghat6rozott idSrendben, eloszor u h.lyl szervezetekben,
majd az rijonnan alakulo megyei v6lasztm6nyokban, valamint a Szakdrtoi Tanilcsban,
az
Onkorm6nyzati Taniicsban, a Keresztenyszoci6lis Mtihelyben 6s a protest6ns
Mtihelyben, v6gi.il az rijonnan alakulo Orsz6gos V6lasztm6nytun kell a v6laszt6sokat
lebonyolitani. A hatdrido elmulaszt6sa jogvesztdssel jdr, a megv6lasztott szem6ly
a
soron kcjvetkezo testi.ileti fll6sen tagk6nt nem vehet reszt, azt kcivetoen teljes jogkorrel
vdgezheti feladat6t.
A testtilet tagjait egyszerre kell megviiasztani. Ha a testrilet valamely tagj6nak
megbizat6sa a testi.ilel megbizat6s6n6l elobb szrinik meg, a helyette v6lasztJit
tag
megbizatisa a testiilet tobbi tagja megbizatisa megsztin6s6vel egyidejtileg szrinik
meg.
A jeliil6s
43.$

(1)

A jelol6st a v{ilaszto testtilet 6ltal - nyilt szavaz6ssal - v6lasztott 3-5 (h5rom-ot) tagri
Jelolobizottstry vegzi. A Jelol6bizotts6gnak nem lehetnek tagjai a hivatalban
ldvo
.

ti szts6 gvi se

(2)
(3)

I

ok, a j el o ltek vagy hozzitartozoik,

A Jelolobizottsdg aviiaszto testtilet kordben vegzetttajekoz6dttsa alapj6n allitjacissze
jelolt list6t.
A v6laszt6 iildsen a testtilet b6rmely tagja kozvetlentil sz6ban is aj6nlhat jelcjltet.
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(4)

A vdgleges jeloltlist6ra az a szemely kertilhet,
1. aki nyilatkozik, hogy a jeloldst elfogadja ds nem 6ll fenn vele szemben a 26. $ (3)

2.

(5)

bekezddsdben meghat6rozott kiz6r6 ok,

akinek

a

jelolt list6ra tortdno felvdteldrol

a Jelolobizotts6g dontott, vagy a viiaszto
gal6bb 3 3%o - a t6mo gatta.
A tiszts6gre jelolds elfogaddsakor a jelolt kciteles merlegelni, hogy a tisztsdggel j6ro
kotelezetts6geknek - kepessdgei, egydb feladatai, id6b;1i etfoglaltsagu, .^rguirnu,
csal6di ds egydb kdnilm6nyei szempontj6b6l kepes-e eleget tenni. Ktilonosen fennrill e
kotelezetts6ge a m6sodik 6s tov6bbi tisztsegre jeloldsn6l, figyelemmel a 30.
$-ban
foglaltakra.
testtil et tagj ainak

Ie

A

szav azis el6kdszit6s e

44.$

(1) A
(2)

(3)

v1,laszto testtilet - nyilt szavazdssal - a viiasztits elott 3-5 (h6rom-ot) tagri
Szavazatszedi5, Szavazatszimlalo ds Manddtumvizsgiio Bizotts6got viiaszt. A
Szavazatszedo, Szavazatszamlllo es Mand6tumvizsg6l6 Bizotts6gnuk n"* lehetnek
tagjai a testtilet tisztsdgvisel6i, a jeloltek vagy hozzltartozork.
A viiaszttrsokat nevesitett tisztsdgviselok esetdn egyeni v6lasztdssal, testtileti tagok
eseten 6ltal6ban list6s v6laszt6ssal kell lebonyolitani. Testtileti tagok eset6n a testtilet amennyiben rendelkezik Szervezeti ds Miikhddsi Szubrilyzattal, rigy abban oz esetben _
Szervezeti ds Mrikcjdesi Szabrilyzata vagy a v6laszt6s alkalm6val a testiilet dcjnt6se
alapjin a vdlasZdsokat az egyes testtileti tagok helydre egydni v6laszt6ssal is lehet
tartani.
A Szavazatszedo, Szavazatsz6ml6lo es Mand6tumvizsgdlo Bizotts6g a jeloltlista
alapjin az egyeni, illetve a list6s viiasztds m6dj6nak figyelembevdteldvel elkdsziti a
szavazocedul6kat.

Az egy6ni vflasztfs
4s.$

(1)
(2)
(3)

Az egydni viiasztds egy vagy tobb fordul6s.
Mand6tumhoz az elso fordul6ban az a jeloltjut, aki megkapja a szavazatoknak tijbb,
mint a fel6t. Ha nincs ilyen jelolt, m6sodik fordul6t kell tartani. A m6sodik fordul6ba az
a ket jeltilt jut, aki az elsS fordul6ban a legtobb szavazatot kapta. A m6sodik fordul6ban
az szerez mand6tumot, aki a t6bb szavazatotkapta.
A pfuL elncikdnek megv6lasztdsa h6rom forduloban is tortdnhet. A m6sodik
fordul6ba az ahiromjelcilt jut, aki az elso fordul6ban a legtobb szavazatot kapta. A
mdsodik fordul6ban az a jelolt nyeri el az elnoki tisztsdget, aki megkapja a
szavazatoknak tobb mint a fel6t. Ha nincs ilyen jelolt, harmadik fordulot kell tartani. a
harmadik forduloba a h6rom kriziil a k6t legtobb szavazatot szerzetl jelolt jut. A
harmadik forduloban az a jelolt szerez mand6tumot, aki a t6bb szavazatotkipta.

A listris villasztris
46.$
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1) Testtiletek viiaszllsin|l list6s

(2)
(3)
(4)

v6laszt6st is lehet alkalmazni. List6r6l
megvAlasztottaknak azokar a jelolteket kell tekinteni, akik a legtcibb szavazatotkapt6k.
A list6ra egy szaYaz6c6dul6n csak annyi szavazatot lehet leadni - megjelolr. u
v6lasztott szem6lyeket - ahdny szemdly megv6laszt6sa sztiksdges. Ha a szavaz6cddul6n
a sztikseges szavazatn6l tobb szemdlyre adtak szavazatot, a szavazat6rv6nytelen.
Nem tekintheto megv6lasztottnak a listdrol az, aki a jelenldv6 v6laszt6sra jogosultak
szavazal\nak33%o-6n61 kevesebb szavazatot kap. Ebben az esetben a m6g ,r-OUu j<iheto
jeloltek rdszvdteldvel m6sodik v6laszt6si fordul6t kell tartani.
A listdsjelolteket a ndvsorban, abc sorrendben kell szerepeltetni.
47.$

Az Otszitgos V6lasztm6ny az iitala megvdlasztott tisztsdgviselok tekintetebe
rendjdt a44 - 46. $-ban foglaltakt6l elteroen is meg6llapithatja.

na

szavazis

VII. FEJEZET
A helyi szervezetek
48.S

(l) A helyi szervezet a pirt

szervezeti alapegysdge, onkorminyzattal rendelkezik; a ptrt
ds kotelezettsegeket v6llalhat, bevdteleivel 6s a juttat6sokkal
on6ll6an gazddlkodik, kiad6saival elsz6molni kcjteles.
A p6rt helyi szervezete megalakithat6 minden teleptil6si onkorm6nyzattal rendelkezo
kozs6gben, v6rosban, v6rosi kertiletben es fov6rosi keniletben
Tdbb telepr.il6s kozos helyi szervezetet hozhat ldtre azonos orsz6ggyul6si
v6laszt6kertiletben.
Egy telepi.il6sen vagy dnkormdnyzatral rendelkezo telepiildsr6szen csak egy helyi
szervezet alakithat6.
nev6ben

(2)
(3)
(4)

jogokat szerezhet,

(5) A helyi

szervezet mukodds6r6l, gazd6lkod6s6r6l dvente beszamol

V6lasztmdnynak.

a

Megyei

4e.$

(1)
(2)

1.
2.

A helyi szervezet

A

a tagok cisszess6g6tkepezo taggyril6sbol,
a helyi szervezet dldn miikcido Vezetosdgbol

611.

Vezetoseget az elnok vezeti, a Vezetosdg tagja a titk6r es

a helyi

a

gazdas6gi vezeto,

szervezet - amennyiben rendelkezik Szerveziti ds Miikaddsi
Szabdlyzattal, rtgy abban az esetben - Szervezeti ds Mrikod6si Szab iiyzata alapj6n
meg6llapitott legfeljebb tov6bbi 3 (h6rom) fo. Ha a helyi szervezet tagl6tsz6ma a 100
(e gy szdz) fot me ghal adj a, a V ezeto se g letszdmtt a tag gyril
6 s hattr ozza ie g.
(3) A Vezet6sdget a taggyiilds v6lasztja.
(4) Legalilbb 3 (h6rom) havonta taggytildst kell tartani. Fels6bb szerv kezdem6nyez6s6re
rendkivi.ili taggyrildst kell iisszehivni.

tov6bbd

A helyi szervezet hat6skiire
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s0.$
A helyi szervezet hat6skore:
1. aplrt helyi szervezd,se,
2. mtikoddsi teriiletdn apinl'politik6j6nak kdpviselete,
3. reszvdtel a helyi koz6letben,
4. javaslatok, vdlemdnyek eloterjesrtese a p6rt (megyei 6s orsz6gos) politikal1ra
valamint tiszts6gviseloire,
5. a tags6g szirmdra ar6nyosan testtileti tagok vdlaszt6sa a p6rt Megyei
Y iiasztmitny 6tb a, 6 s j e I o I t 61 it6sa az O r szdgos V 6lasztmdnyi ta g s 6gra.
6. polg6rmesterjelolt, cinkorm6nyzati kdpviselojeldltek iilitilia,
7. az iitala jelolt ds megv6lasztott polg6rmesterek 6s onkorm6nyzati kepviselok
1

besziimoltat6sa,

8'

orsz6ggyuldsi k6pviselojelolt dllitdsa, sziiks6g esetdn m6s helyi szervezettel
kcizcisen.

A helyi szervezet alapitrisa
s1.$

(1)

A helyi

szervezet alapit6s6hoz az adotl teleptildsen lak6 vagy ott dolgoz6 +O{+ia S
@0
beldpni kivdno tag irdsbeli alapito nyilatkozata sztiksdges, de 6ndll6 cioport alapitirsiho,z
3 (h6rom) helyi tag ir6sos nyilatkozata is elegendo.

(2) Az alapito nyilatkozat egy pdld6ny6t a Megyei V6lasztm6ny

(3)
(4)

Elnoksdgdhez elfogadds
cdlj6b6l el kell ktildeni. Az alapitdst elfogad6 vagy megtagad6 nyilatkozatot a Megyei
Vdlasam6ny Elnciks6ge 15 (tizenot) nap alatt megktildi az alakulo helyi szervizet
tags6g6nak ds t6j6koztat6sul a pirt Orsz6gos Elnoks6gdnek. A csoportot valamelyik
kozeli helyi szerv ezethez kell besorolni.
A Megyei V6lasztmdny Elnciksdge csak akkor tagadhatja meg az alapit6s elfogad6s6t, ha
az alapitits nem felel meg a p6rt Alapszabdly6nak. Az elfogad.dst megtag ad6 hatirozat
ellen 15 (tizendt) napon beltil fellebbezdsnek van helye apfrt Orszdgos E1rokreg6h.r.
Az alapitits tudomdsulvdtele ut6n alakul6 taggytildst kell tartani, melyen meg kell
vrilasztani a helyi szervezet Vezetos6gdt ds tisztsdgvisel6it. Az alakul6 taggyuldsen a
Megyei V6lasztm6ny Elnoks6gdnek k6pviseltetnie kell mag6t egy tagiu vagy
meghatalmazottja irtj6n, aki a tiszts6gviselok megv6laszt6s6ig betolti a levezeto elnok
tisas6gdt is.

(5) Az

alakulo taggyiil6s jegyzokdnyv6t meg

kell ktildeni a Megyei V6lasztm6ny

Elncikseg6nek 6s a pdrt Orszttgos Tagnyilv6ntart6s6nak.

(6) A helyi szervezet a megalakul6st kovetoen

haszn6lhatja a ,,Keresztdnydemokrata
N6pp6rt ..... Kdzsdgi (vagy Nagykdzsdgi, Vdrosi, Fov6rosi Keriileti) Szervezete" nevet,
haszn6lhatj a a pirtjelv6ny6t ds a helyi szervezetbelyegz6jet.

A helyi szervezet megsziin6se
s2.$
A helyi szervezet megszrinhet:

(1)

l.

egyestildssel,

2.

feloszl6ssal,

J.

megsztintet6ssel.

I 141. Budapest

XIV. ker. Bazsar6zsa utca

69.

19

4/ l,

2018. m6rcius 19.

S-: Z r;

/>

Kereszt6nydemokrata N6pp6rt

(2)
(3)

(4)
(5)

Alapszabdly egys6ges szerkezetbe foglalva
a ttirl6sek megjelenit6s6vel is

A helyi szervezet

egyestilhet m6s helyi szervezettel, ha tagldtszdma 3 (h6rom)
h6napon keresztiil 10 (tiz) f6 ald cs6kken.
A Megyei Ytiaszlmitny Elnoksdge megsztintetheti az1 ahelyi szervezetet, melynek
tagldtszdma 3 (h6rom) h6napon kereszti.il 10 (tiz) fo alatt van, ds nem kiv6n .gy.rtilni
m6s helyi szervezettel. Ebben az esetben a Megyei Yiiasztmitny Elnoksege-ilapitja
meg azt a helyi szervezetet, amelynek tagjaiv6 v6lnak a megsziintetett helyi izerve)et'csoportot alapito - tagjai.
A feloszl6st a helyi szervezet bejegyzett tags6g6nak kdtharmados tcibbsdge
taggyuldsen mondhada ki.
Az egyestildsre ds a feloszldsra az alapitits szab6lyait kell megfeleloen alkalmazni.

VIII. FEJEZET
A megyei szervezetek
s3.$

(1)
(2)
(3)

A megyei szervezetet a megye helyi szervezeteihozzilkr6tre.
szervezeti egysege, kdltsdgvetdse alapjdn bev6teleivel

A megyei szervezet a pirt

on6lloan gazd6lkodik.
A megyei szeryezet
l.
a helyi szervezeteket kdpviselo Megyei yiiasztmitnyb6l,
2.
a megyei szakbizotts6gokb6l,
3.
a Megyei Fegyelmi es Etikai Bizotts6gbol,
4.
a Megyei P6nztigyi Ellenorzo Bizotts6gb6l ell.

A Megyei Vdlasztmriny
s4.$

(l)
(2)

1.
2.
(3)

N
.
2.
3.
B/
1.
2.
3.
1

(4)
(5)

A Megyei Yitlaszlmitny a megye legfobb d6nt6si jogri 6n6llo hat6skoni szerve.
A Megyei Yirlasrtmdny tagjai:
minden helyi szervezetbol I (egy) fo v6lasztott ki.ilddtt,
25 (huszonot) fon6l nagyobb helyi szervezet eset6n minden megkezdett
tov6bbi 25 (huszond| fo eset6n rijabb egy kiildott.
A Megyei V6lasztm6ny alakulo iildsdn
tagjaib6lmegv6lasaja
a pdrt megyei elnok6t, aki egyben a Megyei yiiasztmlny elnoke,

apitrt megyei tigyvezeto titk6r6t,
Megyei v6lasam6ny Elnciksdgdnek tovdbbi 3-g (h6rom-nyolc) tagtrilt;
megv6lasztja tov6bb6 apirtmegyei tagjai koztil
a Megyei Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g tagjait,
a Megyei Pdnziigyi Ellenorz6 Bizotts6g tagjait.
apitrt megyei gazdasdgi igyintez6jet.
A Megyei V6lasztm6nyt 6s a Megyei V6lasztm6ny Elndksdget a pirt megyei elnoke
yezetr, aki k6pviseli a megyei szervezetet.
A Megyei YL,lasztmitnyt sztiks6g szerint, de legal6bb 3 (h6rom) havonta ossze kell hivni.
AzOrszitgos Elnciksdg kezdemdnyezesdre rendkivtili iildst kell osszehivni.
a
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A Megyei Vilasztmdny hatdskiire
ss.$

(l)
(2)

A

Megyei V6lasztm6ny segiti 6s osszehangolja

a helyi szervezete)k munk6j6t,
biztositja a helyi szeruezetek es az orczdgos szelvezet kcizotti inform6ci66raml6st.
A Megyei V6lasztm6ny hat6skrire:
1.
apitrtmegyei szervezdse, helyi szervezetek alapit6s6nak kezdemenyezdse,
2.
apitrt orsz6gos politikdj6nak megyei k6pviselete,
3.
apirt megyei programj6nak megalkot6sa,
4.
megyei rendezvenyek szervez6se,
5.
kdrdesek, javaslatok, inditv6nyok tetele az Orszitgos V6lasztrnitnynak, az
Orsz6gos Elnoksdgnek,
6.
a helyi szervezetek ds az orsz6gos szervezet kozotti inforrn6ci6draml6s
kialakit6sa, mrikodtetdse,
7'
a helyi szervezetek gazd6lkod6s6nak feliigyelete, a juttat6sok elszdLmoltat6sa,
8.
az Orszirgos V6lasztm6ny drtesitese a helyi szelezetek jogszab6lyellenes,
i I etve al ap szab iiy- el I ene s tev6keny sd
96ro l,
9.
a megyei szeryezet kolts6gvet6sdnek elfogad6sa,
10. a megyei (budapesti) list6n indul6 orszdggytil6si kdpviselojeloltek
1

I

1.

12.

(3)
(4)

(s)

megv6laszt6sa,

a megyei

(budapesti) k<izgytiles dnkormdnyzati kdpviseltojeloltjeinek

megv6laszt6sa,

a megyei (fov6rosi) kcizgyrilesben a kcitendo koalici6k, egyiittmrikodesi
felt6telek j ov6hagy6sa,
13. az iitala jelolt onkormdnyzati kdpviselok beszdmoltat6sa, munk6juk segitdse,
14. a F6v6rosi Yllasztmany esetdben a budapesti fdpolg6rmester jelolese,
15. azorszitgos v6lasztminy vfiasztott tagjainak megv6lasztisa.
A Megyei Y|lasztmitny hatdkony munkdjdt megyei szakbizotts6gok segitik.
A Megyei Yiiasztmitny mellett Megyei Fegyelmi ds Etikai Bizotts6g miikodik, mely
tigyel arra, hogy a helyi szervezetekben 6s a megyei szervezetben a pfurttagok ds a
tisztsegviselok kotelezetts6geiket teljesitsdk; a kotelezettsegek vdtkes megszeg6se eset6n
elso fokon lefoly,tatj6k a fegyelmi elf 6r6st.
A Megyei V6lasztm6ny mellett Megyei Penzi.igyi Ellenorzo Bizottsdg miikodik, mely
tigyel a helyi szervezetek 6s a megyei szewezet gazd|,lkodits6nak szabiiyszenis6g{re, a
kolts6gvet6s meg1art6s6ra.

IX. FEJEZET
A ktizponti szervek
Az Orszilgos Vdlasztmfny
s6.$

(1)

Az Orszdgos V6lasztm6ny apdrt legfelsobb dontdshoz6 politikai 6s ellerLorz6 szerve,
amely irdnyftja a pirttev6kenys6g6t.

(2) Az

Orsz6gos V6lasam6ny tagjai a megyei v6lasztm6nyok itltal orsz6ggyrildsi
v6laszt6kertiletenk6nt az adort v6laszt6keriilet szervezeteinek tagjai sor6tr6l, ii- aaot
szervezetek 6ltal jeloltekbol megv6lasztott l-1 (egy-egy) fd.
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(3)

Az Orszitgos V6lasztm6nynak hivatalb6l tagjai:

1.
2.

az Orszitgos Elnokseg tagjai,

az

eur6pai parlamenti es az orsz6ggyul6si k6pviselocsopofi tagjai,
kdpviselocsopoft hi6ny6ban azok a pdrttagok, akik - m6s eur6pai parlamenti vagy
orsz6ggyril6si k6pvisel6csoport tagjakdnt vagy ftiggetlen kdpvisel6kdnt
k6pviselok, illetve azok ap6rftagok, akik kepviselok, de a p6rtszovets6ghez tartozo
m6sik k6pvisel6csoport tagj ai.
a megyei elnokdk,
az OnkorminyzatiTan6cs elnoke,
apArtigyesz,
a Szakdrtoi Tan6cs eln6ke, 6s a Szak6rtoi Tan6cs 6ltal delegdlt tov6bbi kdt

3.
4.
5,
6.
(4)

(5)

tag.

Az Orszitgos V6lasztm6ny elncike az Orszitgos V6lasztm6ny iilds6t sztiksdg szerint hivja
cissze. Az ti16s osszehiv6sira* a 33. $ (2) bekezddse szerinti idopontra - koteles, ha az
Orsz5gos Yiiasztmirny tagjainak egyotode, az Orszitgos Elnoksdg vagy a ptrt elnoke ezt
ir6sban kerr, vagy az Orszdgos Elnbksdg lemond. Amennyiben e koteless6g6nek az
Orszdgos Vdlasztmdny elndke nem tesz eleget, figy az iildst az Orsz6gos Elnokseg,
illetve a pitrt elnoke is osszehfvhatja. Az Orsz6gos Yiiasztmitny alakul6 iildsdt az
Orsz6gos Elnoks6g vagy a p6rt elnoke hivja rissze.

Az Orszdgos Vdlasztmdny rendkfviili illdsdt, soton klviil iissze kett hivni abban az
esetben, ha:

1.
2.

a
a

pdrt elfireltithatdlag nem lesz kdpes a tartoztisokat eseddkessdgkor teljesfteni;
pdrt vagyona az eseddkes tartozrisokat nemfedezi;

vagy

-r.

pdrt cdljainak eldrdse veszilybe kerillt.
Amennyiben a fenti luirom pontban felsoroltak bdrmelyike alapjdn keriit sor oz
Orszdgos Vdlasztmdny rendkitiili iildsdre, figy a kiildi)ttek kdtelesek az dsszehfvdsro
okot add kdrillmdny megsziintetdse drdekdben intdzkeddst foganatositani vogy a pdrt
a

drdl di) nte ni.
V6lasztmdny az orszitggy.dl6si v6laszt6sok eredmdnyeinek ert6kel6se
cdlj6bol az orszitggytil6si v6laszt6sokat koveto 3 (h6rom)_h6napon beli.il mindig tart
me gs ziintetds

(6) Az Orszirgos
rilest.

(7) Az Orszdgos V6lasztm6ny mrikod6s6t az Orszdgos V6lasztm6ny eln6ke, titk6ra 6s
legal6bb tov6bbi 3 (h6rom) elnoks6gi tagja ir6nyitja. Az Orsz6gos V6lasztm6ny
szts6gvisel6it

saj 6t tagj ai kdzi.il v |lasztja.
Orszdgos V6lasztm6ny Elnoks6gdnek hat6skor6t az Orsz6gos V6lasztm6ny
iileseinek elokeszitese, megszervez6se, lebonyolit6s6ban val6 kozremukcid6s kepezi.

ti

(8) Az

Az Or szirgos Vr{lasztm rlny hatds kii re
s7.$

(1)

Az Orszitgos V6lasztmttny kizdrolagos hat6skore:
I

.

2.
J.
4.

a pdrt pro gramj 6nak meghat6r ozhsa, a pdrt politik6j 6nak ir6nyit6sa,
dtint6s a pdrt egyesiil6sdrol 6s feloszl6s6r6l, a manddtummal rendelkezf

tagok

I e g al 6bb h 6r o mn e gy e d 6n ek t 6m o g at 5 s z av az at 6a al,
koalicios 6s p6rtszovets6gi k6rddsek eldcint6se,
a megyei szervezetek testiileteinek 6s tiszts6gviseloinek mrikcidds6t felfiiggesaheti
a 25. $ (4) bekezddse szerint,
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5'

az Alapszab6ly elfogad6sa es m6dosit6sa, a tnanddtummal rendelkez6 tagok
I eg

al 6bb

h dr

omn e gy e d6n ek t 6m o g at 6

s

z

ao a z at da ar,

6. a Fegyelmi ds Etikai szabillyzatelfogad6sa ds m6dosit6sa,
7 . A pdrt Ugyvezeto Ernoksege tagjainik
megv6laszt6sa,
8' az orszitgos Fegyelmi ds Etikai Bizottsdg, az Orszigos

(2)

(3)

pdnziigyi Ellenorzo
Bizotts69 tagj ainak megviilasztiisa,
9. a p6rti.igyesz megv6las zt6sa,
10' az otszitggytildsi kdpviselovdlasztdsokra a pint orsziigos list6j6nak rissze6llitrisa.
1 1. a tagdij mdrtdkdnek megdllapitdsa,
12' dont6s az Orszl'gos Elnoksdg, az Orsziteos Fegyelmi ds Etikai Bizotts6g es az
orsz6gos Pdnztigyi 6s Ellenorzo Bizotts6g besz6moloj6nak elfogad6sa
t6rly6ban,
ezeknek a szerueknek az ellenorz6se.
Az orszitgos V6lasztm6ny hat6skdre a pdrt minden olyan tigydre kiterjed, ami nem
tartozik m6s szerv kiz6rolagos hat6skordbe. A szubszidiaritasLlve alapjan kiterjed
az
Orsz6gos V6lasztm6ny hatdskore a m6s szerv vagy tisztsdgviselo hat6skcir
ebe tartozo
iigyekre is, ha_ azok az orsz6gos Yiiasilminy eljardsfl{ k6rik, illetoleg feladatuk
elldt6s6ra kdptelenek vagy azl nem teljesitik.
Hatitrozatkdptelensdg eseten az Orszitgos Vdlasztm6ny tilesdt a 34.$ (4)
bekezddsdben
foglaltak szerint is ossze lehet hfvni.

(4) Az orszirgos V6lasztmdny a jelenldvo tagjainak 4/5 arinyu tdmogat6sa esetdn az
Alapszab6ly bdrmely eloir6sdt6l jogosult esetileg elterni.
(5) Amennyiben az Orszdgos Vrilasztmtiny kimindja a pdrt feloszldsdr, figy a pdrt
vagyondbdl a mogyarorszdgi demokratikus potitikai ds kulturdtis tevikenyidget
td m og

ot d al ap

Amennyiben

fn d ny t

o

lt o z r tltr e, d s me gv ti I as ztj

blrdsdg

a pdrtot

ai

nna

k k ur a t d r i u mdt,

feloszlatja, megsziinteti vagy megdltap{tja

megszilndsdt, d hitelezdk kieldgitdse utdn
fennmaradd vagyondt az O"iszAggytitOs'dtiat
ldtrehozott alapftvdny tulaidontiba kell adni. Az atapftvdiy rdszletes cAryii'As
vagyon
felhaszndldsttnak mddidt az Orsztiggyiitds tiltat kikiilddfi - az o'rszdgos n tdn
manddtumot szerzett ptirtok egy-egy kdpvisel6jdbdt dlld bizottstig dotgouo kL
-

Az Orszirgos Elniiks6g
;8.S
(1)
(2)

Az Orszitgos Elndkseg a pdrt legf6bb vdgrehajto 6s kdpviseleti szerve, tovdbb6
dijntdshoz6 es feltigyeleti szerve.
Az Orszitgos Elndks6g tagjai:
1. azigyvezet6 Elnoks6g,

2.
3'

apdrttiszteletbelielnoke,
a 20 (hrisz) Megyei Yiiasztmdny 6ltal vdlasztott 1-1 (egy-egy) orsz6gos
elnoks6gi

tug,
a Szakdrtoi Tan6cs 6ltal deleg6lt tag,
az OnkorminyzatiTan6cs atLf aetegahhg,
a Protestiins Mrihely 6ltal deleg6lt tag,
a Kereszt6nyszocidlis Mrihely 6ltal deleg6lt tag,
tandcskozitsi joggal azigyvezeto fotitkar 6s az rigyvezeto titk6rok.

4.
5.
6.
7.
8.
(3) Az
(4)

az Orsz6gos Elnok.eg testiileti munk6j6ban
egyenjogriak, de szavazategyenl6s6g eset6n apirt elnokdnek aizavazata
d,ont.
Az orsz6gos Elnoks6g munk6j66rt a lags6gnak felel6ssdggel tartozik, ezert
munk6j 616l dvente besz6mol az orszitgos v6lasztm6nynak.
Orsz6gos Elnciksdg tagiai
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Az lJ gyv ezet6 Eln iiks6g vflasztris
se.$

(1)

a

Az Orszitgos V6lasztmdny a pilrt elncik6t egy6ni viilaszt6ssal, a pirt alelnokeit list6s

v6lasfi6ssal v6lasztja a 46. $-nak megfeleloen.
Elnokseg tagiainak szemdlydre az Orszitgos Y(iaszlmirny tagjai,
tov6bb6 minden helyi szervezet tehet javaslatot.
Az ajdnllsok alapj6n jeloltlist6t keIl k6sziteni, melyre az a jelolt keri.ilhet fel, akit az
Orsz6gos V6lasztm6ny tagj ainak le galdbb 25o/o- a nyilt szavaz6ssal t6mo gat.
Egyebekben az Ugyezeto Elnoks6g vdlasztitsiia a tiszts6gviselok iegv6laszt6s6r6l
szolo szab 6.1y ok az ir6nyad6 k.

(2) Az lJgyvezeto
(3)
(4)

Az Orszigos Elntiks6g hatrlskiire
60.s
Az Orszitgos Elnokseg hat6skcire:
1.
Az Orszitgos V6lasztmitny hatirozatainak vdgrehajt6sa,
2. Az Orszitgos V6lasztm6ny iildsei kcjzott apirtmrikdddsdnek ir6nyit6sa,
3. napi politikai tigyekben val6 dll6sfoglal6s, ilyen tartalmri hat6rozatok kiad6sa,
4. kapcsolattart6s 6s t6rgyal6s korm6nyzati szervekkel, mds p6rtokkal, kiil{bldi
szervezetekkel; e szervekkel meg6llapod6sok kotdse mindazokban a kdrdesekben.
melyek nem tartoznak az Orsz6gos Yiiasztmitny kizirolagos hatdskordbe,
5. a hivatali szervezet feltigyelete,

6.
7.
8.
9.

apdrt sajt6jdnak feltigyelete,
kapcsolattartds az egyhdzal<kal 6s t6rsadalmi szervezetekkel,
jogtigyletek kdtese minden olyan esetben, mely nem tartozik az Orszttgos V6lasztm6ny
hat6skordbe,

dont6s mindazokban az tigyekben, melyek nem tartoznak az Orsz6gos V6lasztm6ny
kiz616lagos hat6skdr6be,

10. javaslattdtel az Orsziigos V6lasztm6ny iil6s6nek napirendjere, ds az
11

.

12.

Orsz6gos
Y iiasztminy rendkf vi.il i i.il 6 s 6nek o s szehf v6s 6ra,
a pdrt korm6nyra keriildse eset6n 6ll6sfoglal6s a p6rt 6ltal betciltott orsz6gos tisztsdgekrol
ds a tiszts6gek betolt6inek szem6ly6rol,

elbfr6lja az Orszdgos Fegyelmi es Etikai Bizottsag 6ltal elso fokon hozott dontdsek

elleni j ogorvoslatokat,
a pdrt 6vi koltsdgvetdsdnek 6s a kozponti szervezet dvi kdlts6gvet6sdnek megvitat6sa,
elfogad6sa 6s ellenorzdse,
14. dontds 10 (tiz) millio Ft 6rt6khat6ron feliili jogtigyletekrol, tobbek kozott pdld6ul a p6rt
hitelfelvetel616l, ingatlan ad6sv6teldrol ds vagyondnak megterhel6sdrol,
15' a p6rt hatekony mrikdd6sdt elosegito 6lland6 orsz6gos szakbizotts6gok megalakit6s6nak
j 6 v6hagy6s a, ir 6ny it6sa, muko dd si.ik fel ii gyel ete,
16. a helyi szervezetek testiileteinek 6s tisztsdgviseloinek mrikod6sdt felftiggesztheti a 25.
$
(4) bekezdds szerint,
17. a helyi szervezeteket feloszlathatja a 25. $ (5) bekezdds szerint.

13'

Az Orszflgos Elniiks6g mtiktid6se
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Alapszabdly egys6ges szerkezetbe foglalva
a ttirl6sek megielenft6s6vel is

61.$
(1)
(2)

Az Orszitgos Elndksdg tildseit sztiks6g szerint tartja. Az til6seket az elnok hivja 6ssze.
Orszitgos Elnoksdg iildseire tan6cskoz6si joggal meghivhato a p6ra b6rmely

Az

szervenek k6pviseldje vagy tagia.

(3)

Az

Orszitgos Elnoksdg tildseit az elnok yagy az Orsz6gos Eln6ks6gnek
megbizott tagja vezeti.

az iitala

Az lJ gyv ezet6 Etn iiks6g
62.$

(1)
(2)

(3)

Az Ugyvezeto

Elnoks eg

a pdrt folyamatosan mrikodo vegrehajto

es k6pvisel eti, vezetb
testiileti szerve.
AzIJgyvezet6 Elnoks6g tagjai:
1. apdrtelndke,
2. az Orszitgos V6lasztm6ny elnoke,
3. a pitrt alelnokei,
4. ..apirt orszaggybl6si kdpviselocsoportj6nak vezetoje (frakci6vezeto) - hivatalb6l.
AzlJgyvezeto Elnokseg iildseit sziiksdg szerint tartja.

Az

i

gyv ezet6

Elniiks6g hatdskiire
63.$

Az

rJgyvezeto Elnoksdg hat6skciret az Orsz6gos Elndks6g halaszthatatlan
feladatainak
operativ ell6t6sa kdpezi az Orszigos Elnoksdg ket iil6se k6zott, igy kiil6n6sen:
1.
napi politikai iigyekben val6 6ll6sfoglal6s, ilyen tartalmri hatdrozatokkiadasa,
2.
kapcsolattart6s ds t6rgyal6s kormdnyzati szervekkel, m6s p6rtokkal, kiilf6ldi

3.
4.
5.
6.
7.
8.
f.
10'

szervezetekkel,

apitrthivatali szervezet€nekir6nyit6sa,
a pitrt sajtoj6nak ir6nyit6sa,

szervezi, osszehangolja ds ellenSrzi

a pirt

megyei 6s helyi szervezeteinek

munk6j6t.

irirnyitja,dsszefogja,ellenorzi apirtgazd6lkod6s6t,
elok6sziti az Orszitgos Elnoks6g iil6seit,
ir6nyitja apirtorsz6gos kamp6nyait,
ir6nyitja, cisszefogja a szakbizotts6gokat,

gondoskodik
hatitr o zatainak

az

Orsz6gos V6lasztm6ny

6s az

Orsziigos Elnoksdg

vd grehaj t6s6r6

l,
11. ir6nyitja azigyvezeto fotitk6r 6s a titk6rok munk6jdt,
12. a p6rltal munkaviszonyban A116 szemdlyek felett
gyakorolja.

a munk6ltat6i

jogokat

Az elniik
64.$
(1)
(2)

A pdtt elnoke egyben aztJgyvezeto
Az elnok hat6skore:
1.
politikailag

1141. Budapest
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kdpviseli a pArtot ds a pdrt kozponti szewezetet,
a part Orsz6gos Elndksdge nevdben allirlsij ogot gyakorol,
szervezi ds ir6nyida az Orszitgos Elnoksdg munk6jet,
t6rgyaldsokat folytat, megegyezeseket keszit elo az Orszitgos Elnoks6g

2.
3.

4.
5.

6.
7.
(3)

Alapszab6ly egys6ges szerkezetbe foglalva
a tdrl6sek megielenft6s6vel is

f elhatalmaz6s a

al

apj 6n,

a sajto r6szdre titjekoztatitst ad az Orsz6gos Elndks6g tevekenysdg6rdl,

az Orszdgos V6lasztminy itltal meghatirozott osszeghat6rig utalvdnyoz6si
joggal rendelkezik, az osszeghat6r felett az Orszirgos Elnoks6g jovdhagy6s6val
utalv6nyoz.

Az elndk hat6skore apilrtminden olyan tigydre kiterjed, amely nem tartozik m6s szerv
vagy tisztsdgviselo hat6skcirdbe. A szubszidiarit6s elve alapj6n az elnok hat6sk6re
kiterjed a pdrt politikai testtileti szervei tisztsdgviseloinek tigyeire is, ha azok az eln6k
elj6r6sdt kdrik, illetoleg feladatuk ellltdsdra kdptelenek , vagy a*. nemteljesitik.
Az alelniiktik
6s.$

Az alelnokok hat6skdre:
l. segitik, t6mogatj6k az elnok munk6j6t,
2. az elnokot eseti megbizis alapjin helyettesitik,
3. az llgytezeto Elnoksdg dontdse alapj6n megosztva ir6nyitj6k 6s ellenorzik a p6rt
mrikodds6nek rdsztertileteit.

Az igyvezetil f(ititkir
66.$

(1) Az igyvezeto
(2)

6s a

titkdrok

fotitkdrt ds titk6rokat az elndk javaslat6ra az Orszitgos Elndksdg

vdlasztja.

Azigyvezeto fotitkdr 6s titk6rok feladatai:
ellAddk az elnok 6s az Ugyvezeto Elnoksdg 6ltal r6juk bizott feladatokat ds
segitik munk6jukat,
2.
biztositj6k az informitci66ramldst az Orsztrgos Elnoks6g 6s a pirt szervei
kozritt,
3.
v6grehajtj6k az Ugyvezet6 Elnoksdg utasitd.sait.

1.

X. FEJEZET

A p:irt hat6kony mtikiid6s6t el6segit6 szervezetek
67.$

A p6rt Orsz6gos Yitlasztmbnyttt, Orsz6gos Elnoks6g6t, a

megyei v6lasztm6nyokat

munk6jukban szak6rtoi szervek, valamint az Onkorminyzati Tan6cs segiti.

A szak6rt6i szervek
68.$
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Alapszabrily egys6ges szerkezetbe foglalva
a tiirl6sek megielenit6s6vel is

(1) A p6rt szakdrtoi szerveit az azonos szakismeretekkel
(2)
(3)
(4)

rendelkezo pdrttagok alkotj6k,
akik szakbizotts6gokban mrikodnek.
A szakbizolts6gok tagjaik koziil elnokot ds titk6rt v6lasztanak.
Az orszitgos szakbizotts6gok szitmit ds tevdkenysdgi k6rdt az Orsz(tgos V6lasztm6ny,
a megyei szakbizotts6gok sz6m6t ds tev6kenysdgi kor6t a megyei v6lasztm6nyok
6llapitj6k meg.
A szakbizotts6gok az Orszttgos V6lasztmriny, az Orszdgos Elnoks eg, a Megyei
V6lasztm6ny ds a kdpviselocsoportok felker6sere szakmai ds tudom6nyos 5ll6sfogtalast
ds tan6csot adnak, a politikai ddntdseket szakmailag elokeszitik , resrt vesznek a pert

programj6nak, alapelveinek, strat6gi6jdnak kidolgoz6s6ban.
szakbizottsdgok a p6r1 szerveihez 6n6ll6 inditv6ny terjeszthetnek elo ir6sban,
melyrol az erintetl szerv halad6ktalanul koteles d6nt6st hozni, s arr6l 6rtesiteni a
szakbizotts69ot.

(5) A

A Szak6rt6i Tanfcs
6e.$

(1)
(2)
(3)
(4)

A Szakdrtoi Tandcs apdrt legmagasabb szintti szaktan6csad6
A Szak6rtoi Tandcs a szakbizottsdgok elncikeibol 6ll.

szerve.

A Szakdrtoi Tan6cs elnok6t ds titkdrdt a Szak6rt6i Tan6cs javaslatira az Orsz6gos
Elnoks6g v6lasztj a meg.
A Szakdrtoi ran6csnak az orsz6gos Eln<iksdgbe delegdlt tagj6t ds az Orsz6gos
Yiiaszlmitnyba deleg6lt tovdbbi ket tagj6t saj6t tagjai sor6b6l maga viiasaja.
A megyei iinkormf n y zati bizottsdgok
70.$

(1)

A megyei dnkorm6nyzatrbizotts6gok

a p6rt megyei szervezeteiben az onkormdnyzati
kdpviselok ds polg6rmesterek tev6kenysdgdt cisszehangol6 ds segito szervek.

(2) A megyei (fov6rosi) tinkorm6nyzati bizottsdg tagSai a p6rtnak a megye (a fov6ros)

(3)

teniletdn mukcido azontagSai. (p6rtol6 tagjai), akik az cinkorm6nyzatokban
1.
polg6rmester, alpolg6rmester, fdpolg6rmester,
2.
a megyei (fov6rosi) kcizgyril6s elnoke, alelnoke, tagtra,
3'
onkorm6nyzati kdpviselok, szakbizotts6gok deleg6lt tagjai, e mindsdgben
tev6kenykednek, 6s akiket a megyei cinkorm6nyzati bizotts6g tagjai sor6ba felvesz.
A megyei dnkorm6nyzati bizottsdgok tagjaik kciztil eln6kot 6s titk6rt valamint az
..
0nkorm6nyzatiTandcsba kiildcitteket valasztanak Minden megkezdett 10 (tiz) tag ut6n
a. Megyei Onkorm6nyzati Bizolts6g egy krildottet viiasrt, de valam.n ryi Megyei
6nko rm6n y zati Bizotts 69 I e gal 6bb h6rom ktil drjuet j o go sul t v6l as ztani.

Az Onkormdnyzati Tanrics
71.$
(1)

Az Onkorm inyzati Tan6cs a p6rtnak az a szerve. amely cisszehangolja 6s segit i a p(rt
pro gramj 6nak me gval6 s it6s 6t az or szdg 6nkorm6ny zataib an.

(2)

Az

Onkormirnyzati Tan6cs

a megyei onkorm6nyzati bizotts6gok elnokeibol 6s a

Me gye i o nkorm6n y zati Bizotts6g 6ltat vdl asztott ktil dottekb6 I

ll4l.
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(3)

Az Onkorm

Alapszabrily egys6ges szerkezetbe foglalva
a tdrl6sek megielenft6s6vel is

funyzati Tan6cs elncjkdt es titk6r6t az Onkorm

inyzati Tan6cs javaslattra az
inyzati

Orsz6gos Elndks6g v|lasztja, az Orszirgos Elnoksdgbe deleg6lt tagtrat az Onkorm
Tandcs saj6t tagjai koziil maga v6lasztja meg.

A

pirt hivatali szervezete
72.$

(+)

Q)

A p6m szerveinek, ti sztsdgvi seloinek munk6j 6t hivatali szerv ezet se giti.
A hivatali szervezet tagjai munkaviszonyban vagy megbiz6si jogviszonyban l6tj6k el

feladataikat.

€)

A hivatali szervezet azL)gyvezeto Elnoksdg ir6nyit6sa alatt mrikddik.
reszk+ez;

A prirt mozgalmi szervez6d6sei

6s

ifjrisfgi szervezete.

73.S

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

I.
Apitrtmozgalmiszervez6ddsei:
1.
t6rsadalmi szewezodesek, platformok,
2.
szellemi mrihelyek, korok.
A p6rt tdrsadalmi szervezoddseit, platformjait azonos drdekcsoportu p6rttagok
hozzitkletre.
A szellemi mrihelyek, korok meghatdrozott politikai 6rt6kek kor6 szervezodnek.
A mozgalmi szervezbdeseknek csak p6rttag 6s p6rtolo tag tagjai lehetnek, s
tevdkenysdgilk nem ir6nyulhat apirt egysdge, politik6ja ellen.
A mozgalmi szervezoddsek mrikodds6hez az Orszitgos Elnoks6g elfogad6 hatirozata
szi.iksdges.

Az

Orsz6gos Elndksdg
gsztntetheti.

a pirt

egysdg6t, politik6j6t veszllyeztetl mozgalmi

szerv ez6 dest me

II.
Az,,l{irs6gi Keresztdnydemokrata Szovetsdg" (IKSZ) apdrt ifiris6gi szewezete, amellyel

a

kdzcjs cdl 6rdek6ben szorosan egytittmrikcidik, mrikriddsdt t6mogatj a.
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Alapszab{ly egys6ges szerkezetbe foglalva
a tiirl6sek megjelenit6s6vel is

XI. FEJEZET
Az ellen6rz6s szervei
A Megyei Fegyelmi 6s Etikai Bizottsrig
74.$

A Megyei Fegyelmi

6s Etikai Bizotts6g iigyel arra, hogy a helyi szervezetekben 6s a Megyei
Szervezetben a p6rttagok 6s a tisztsdgviselok kotelezettsdgeiket teljesitsdk; a kotelezettsegek
vetkes megszegdse esetdn elso fokon lefolytatj6k a fegyelmi elj6rdst.

7s.$
(1)
(2)
(3)
(4)

A Megyei Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g 5 (ot) tagl6t a Megyei Yiiasztmirny v6lasztja.
A Megyei Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6gnak nem lehet tagja a pdn v6lasztott

testrilet6nek tagj a, ti sztse gvi seloj e vagy alkalmazottj a.
A Megyei Fegyelmi es Etikai Bizotts6g tagjai kciziil saj6t maga viiasztjameg elnoket.
A Megyei Fegyelmi 6s Etikai Bizottsdg a megye fegyelmi ds etikai helyzeterol, a
lefolytatott fegyelmi es etikai elj6r6sokrol ds tapasztalataikrol dvente besz6mol a Megyei
V6lasztm6nynak.

76.$

(1) A Megyei

Fegyelmi es Etikai Bizottsdg a megye helyi szervezeteitol es a Megyei
Szervezet szerveitol, valamint tiszts6gviseloitol adatokat 6s t6jdkoztat6st kdrhet,
irataikba betekinthet, az iratoltc6l m6solatot ig6nyelhet. Az drinteff. szervezetek, szervek

ds tisztsdgviselok a megkeresdseknek halad6ktalanul kotelesek eleget tenni.

(2) A Megyei Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g a fegyelmi elj6r6sban

elso fokon 3 (h6rom)
tagf tan6csban j6r el; az eljdritsra a Fegyelmi 6s Etikai Szabdlyzat az irinyado.

Az Orszirgos Fegyelmi

6s

Etikai Bizottsdg

77.S

Az Orszirgos Fegyelmi 6s Etikai Bizottsdg i.igyel arra, hogy a ptrt egesz szervezet6ben a
p6rttagok ds a tisztsegviselok, ktildnosen a legfontosabb p6rttisztsdgek viseloi
kotelezettsdgeiket teljesits6k; a kotelezettsegek v6tkes megszegdse eset6n m6sodfokon, illetve
a 79. $ (3) bekezd6s6ben meghattrozott esetekben els6 fokon lefolytada a fegyelmi elj6r6st.

78.$

(1) Az Orszdgos Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g 5 (60 tagj6t az C)rszitgos

V6lasztm6ny

(3)

viiasztja.
Az Otszitgos Fegyelmi ds Etikai Bizotts6gnak nem lehet tagja a pixt v6lasztott
te sttil et6nek tagj a, ti sztsd gvi s el oj e va gy alkalmazottj a.
Az Orszitgos Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g tagjai koztil saj6t maga vflasztja meg

(4)

elnok6t.
Az Orszdgos Fegyelmi 6s Etikai Bizottsdg

(2)

a pdrt fegyelmi 6s etikai helyzeterbl, a
lefolytatott fegyelmi 6s etikai elj6rdsokr6l 6s tapasztalatairol dvente beszfimol az
Orsz6gos V6lasztm6nynak.
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Alapszabrily egys6ges szerkezetbe foglalva
a tdrl6sek megjelenft6s6vel is

7e.s

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Az orszdgos Fegyelmi es Etikai Bizotts6g a pefi bdrmely szervezetetol, szerv6tol ds
tisztsdgviselojdtol adatokat ds t6jekoztat6st kerhet, irataikba betekinthet, azokr6l
m6solatot ig6nyelhet. Az erintett szervezetek, szervek 6s tiszts6gvisel6k a

megkereseseknek haladdktalanul k6telesek eleget tenni.
Az Orszit'gos Fegyelmi es Etikai Bizotts6g a fegyelmi elj6r6sban m6sodfokon, illetve a
(3) bekezddsben meghatdrozotl esetekben elso fokon 3 (hrirom) tagri tan6csban j6r
el; az
eljiir6sra a Fegyelmi ds Etikai Szabitlyzat az irdnyad,o.

Az Orszitgos Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g m6sodfokon j6r el a Megyei Fegyelmi ds
Etikai Bizotts6g, valamint a tag torl6s e tdrgyiban a helyi szervezetek-vezetos6ge dltal
elbir6lt esetekben. Elso fokon j6r el az Orszirgos V6lasztm6ny tagjainak fe-gyehi

flgydben, tov6bb6 azon megydk hat6skordbe tartoz6 iigyekber, uhol teruteti fegyelmi
bizotts6g nem kertilt megv6laszt6sra, vagy nem alakult meg.
Az Otszitgos Fegyelmi es Etikai Bizotts6g jogosult u.ru, hogy a Megyei Fegyelmi es
Etikai Bizotts6g hat6skordb e tartozo b6rmely fegyelmi tigyei elso 6kon elbir6l6sra
magithoz vonjon.
Az Orszitgos Fegyelmi 6s Etikai Bizottsdg 6ltal elso fokon elbir6lt tigyben, fellebbez6s
esetdn, m6sodfokon az orszdgos Elnoks eghozhatirozatot.

A Megyei P6nziigyi Ellen6rz6 Bizottsig
80.$

A Megyei Penzi.igyi Ellenorzo Bizottsdg iigyel arra, hogy a helyi szervezetekben 6s a Megyei
Szervezetben a pitrt gazdalkoddsa szab6lyszenien tortdnj6k, a pdrt vagyon6t gondosan-6s
takardkosan kezeljek, a vissza6l6sek lehetosdgdt kikiiszdbdlj6k, u t ottreg;tdseket megtarts6k.
81.$
(1)
(2)

A Megyei P6nziigyi Ellenorzo Bizotts6g 5 (cit) tagjdt a Megyei Yilasztmitny viiasztja.
A Megyei Pdnziigyi Ellenbrzo Bizotts6gnak nem lehet tagja a pdrt v6lasztott

testi.iletdnek tagj a, tiszts6gviseloj e vagy alkalmazottj a.

(3)
(4)

A Megyei Pdnztigyi Ellenorzo Bizotts6g tagjai koztil saj6t maga vb,lasztjameg elnok6t.
A Megyei P6nziigyi Ellenorz6 Bizotts6g a megye p6nztigyi d; gazd6lkod6si
helyzetdrdl, az 6ves terve szerint lefolytatott ellenorzeseirOt ds tapasaataLirOt 6vente

besz6mol a Megyei V6lasztm6nynak.

82.$

(1) A Megyei Pdnziigyi Ellen6rzo Bizotts6g

a megye helyi szervezeteitol 6s a Megyei
Szeruezet szerveitol, valamint tisztsdgviseloitol adatokat es t6j6koztat6st kdrhet,
irataikba betekinthet, az iratol<r6l m6solatot ig6nyelhet. Az erintett szewezetek, szervek

(2)

ll4l.

es tisztsdgvisel6k a megkeres6seknek haladdktalanul kcjtelesek eleget tenni.

A Megyei Penztigyi Ellenorzo Bizotts6g ellenorzese kiterjed ktl6nosen

1.
2.
3.

a koltsdgvet6sek v6grehajt6s6ra,

a gazd|lkod6sra, hitelfelv6telekre, lelt6rakra,
avagyonkezeldsre, ingatlanad6sv6telekre,beruhlzilsokra.
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a ttirl6sek megielenft6s6vel is

(3) A

Megyei Pdnziigyi Ellenorzo Bizottsdg tevdkenysdge, ezen beltil ellenorzdsei
folyam6n a jogszabillyok, kiildndsen a pdrtok gazd,itlkoditsara vonatk ozo jogszab6lyok,
az Alapszab6ly 6s apart gazdalkodilsi szabitlyzatai szerint j6r el.
Az Orszdgos P6nziigyi EIIen6rz6 Bizottsrig
83.$

Az Orszdgos Pdnzi.igyi Ellenorzo Bizotrs6g ligyel ana, hogy a pdrt egdsz szervezetdben,
ktildnosen apdrt kclzponti szewezetdben a piirt gazddlkoddsa szab6iysr"rlr"ntort6njdk,
ap6rt
vagyon6t gondosan 6s takar6kosan kezelj6k, a visszaelesek lehei6seg6t kikriszouotSel,
u
kolts6gvet6seket megtartsdk.
84.S

(1)
(2)
(3)

Az Orszitgos Pdnztigyi Ellenorzo Bizotts6g 5 (o0 tagtrirt az Orszirgos V6lasztm6ny
viiasztja.
Az Otszitgos P6nziigyi Ellen6rzo Bizotts6gnak nem lehet tagja a peft v6lasztott
testtil etenek tagj a, tiszts6gvi seloj e vagy alkalmazottj a.
Az Orszitgos Penziigyi Ellenorzo Bizotts6g tagjai kciziil saj6t maga v6lasztja meg
elndkdt.

(4) Az Orszdgos Pdnzi.igyi

Ellen&zo Bizotts6g a pdrt p6nziigyi es gazd6lkod6si
helyzetdrol, az dves terve szerint lefolytatott ellenorzeseirol ds tipasztalatair6l dvente
beszdmol az Orszirgos V6lasztm6nynak.
8s.$

(1)
(2)
(3)

AzOtszitgos Pdnztigyi Ellenorzo Bizottsdg apirtbdrmely szervezetetol, szerveitol 6s
tisztsdgviseloitol adatokat 6s tdjekoztatdst k6rhet, irataikba betekinthet, az iratokr6l
m6solatot igdnyelhet. Az drintett szervezetek, szervek 6s tisztsdgvisel6k a

megkeresdseknek haladdktalanul kcjtelesek eleget tenni.
Az Orszitgos P6nziigyi Ellenorzo Bizotts6g ellenorzdse kiterjed ki.ilcjnosen

1.
2.
3.

a kcilts6gvetdsek v6grehajtfusira,

a gazdiikod6sra, hitelfelvdtelekre, leltdrakra,
avagyonkezel6sre, ingatlanad6sv6telekre,beruhlzirsokra.
Az Otszigos P6nziigyi Ellenorzo Bizottsdg tev6kenysdge, ezen beli.il ellenorz6sei
folyam6n a jogszabdlyok, ktildndsen a p6rtok gazdillkodds6ia vonatk ozo jogszab6lyok,
az Alapszab6ly 6s apirt gazdillkoddsi szabillyzatai szerintj6r el.

A prirtiigy6sz
86.S
(1)

A p6rttigyesz orkddik a pirt mrikrid6sdnek torv6nyess6ge felett; gondoskodik arr6l,
hogy a p6rt szervezetei, szervei ds tisztsdgviselOi Iev6kenysJgtik folyam6n a

torvdnyeknek, egydb jogszabdlyoknak, a pirt Alapszab6ly6nak es egy6"b
szabiiyzatainak
megfeleloen mrikddj enek.
(2)

A

p6rtiigy6sz kciteles megtenni mindazokat az int6zkeddseket, amelyek
az (1)
bekezddsben meghat6rozott megbfzat6s6nak teljesitdsdhez a ptrt celkittiz6seire
6s
mrikcj ddsi elveire tekintettel sztiksdgesek.

I 141. Budapest

XIV. ker. Bazsar6zsa utca

69.

3

I

z/

q,

2018. mdrcius 19.

(l

)

r{

J"4-

Kereszt6nydemokrata N6ppdrt

Alapszabrlly egys6ges szerkezetbe foglalva
a tiirl6sek megjelenitds6vel is

(3)

A p6rttigydsz, mint a pertjogi kdpviseloje elj6r a pafi iitat vagy a pefi ellen inditotr

peres 6s nem peres elj6r6sokban.

87.$

(1)

1.
2.
3'

(2)

Ap6rttigydszahatdskcir6ben
ellen6rzi a pefi mrikddds6ben a jogszabiiyok, az Alapszab6ly 6s egy6b
szab iiy zatok m e gt art6 s ilt,
a pdrt mrikoddsdre vonatkoz6 jogi szabiiyozitst, illetve a jogi szabiiyoztts
modosit6s6t kezdemdnyezi,
fegyelmi-etikai elj6r6st kezdem6nyez a kotelezettsdgek megszegese miatt;
kozremtikodik a fegyelmi-etikai elj6r6sokban a Fegyelmi 6s Eiikai Szabiiyzat
szerint.

1.
2.
3.
4.

Ap6rttigydszkotelezettsdgeinekteljesitdsedrdekdbenjogosult
a pitrt b6rmely testi.iletdnek i.ildsdn megjelenni Zs a torvdnyes mtikod6s
erdekdben felsz6lalni,
a pirt valamennyi szervdtol vagy tisztsdgviselojdtol - 30 (harminc) napon
beltil i v6laszad6si kotelezetts6 ggel felvil69ositrist k6rni,
a pdrt iratait - idedrtve a bizalmas iratokat is - megtekinteni, azokrol
miisolatokat kdszfteni,
mint a p6rt jogi kdpviseldje a peres 6s nem peres elj6r6sokban, valamint a
fegyelmi-etikai elj6r6sokban helyettesit6sdre iigyvdd hivat6sf, illetve jogitsz
vd gzett s d gri p ilrttag r 6szdr e m e ghatalm az6st adni.

XII. FEJET,ET
A pdrt r6szv6tele az illlamszervezet miiktid6s6ben
88.$
(1)

A p|rt a

c6lkitrizdseit fokdnt azdltal torekszik e16rni, hogy orsz6ggy'rildsi
kdpviselocsoportja, megyei (fov6rosi) kdzgyuldsi ds onkorm6nyzatikipviselocsopbrtjai,
az iilami 6s az onkormdnyzati tiszts6geket betolto tagjai tevdkenys6gSvel rdszt vesz az
6llamszervezet mtikod6sdben.

(2)

A p6rtnak az iillamszervezet mrikdd6sdben kozvetleni.il r6sztvev6 tagjait 6s
tiszts6gviseloit a nemzet szolg6lata 6rz6s6nek kell 6thatnia. Tevdkenys6griket a p6rt
c6lkitrizeseire 6s eszmdnyeire tekintettel az az alapelv vezerli, hogy ondrdelkeiket
apirt
drdekeinek, a pitrt drdekeit a nemzet drdekeinek rendelik al6.
A prirt orszdggytil6si k6pvisel6csoportj
8e.$

(l)
(2)

a

A p6rt egydni kdpviselojeldltjeik6nt vagy a p6rt megyei (fov6rosi) 6s orsz6gos
list6j616l mand6tumot szerzett orszdggyiildsi kepvir.lok, tov6bb6 a hozzAjuk

csatlakozott fiiggetlen orsz6ggyuldsi k6pviselok a p6rt o rszitggyiilesi k6pvisel6.ropo.tl6t
alkotj6k.
A p|rt orszdggyfildsi kdpviselocsoportj6nak tagjai a pdrt c6lkitrizeseinek szem elott
tart6s6val lelkiismeretiiknek es az orsz6ggyrilesi kdpviselocsoport szabtiyzatinak
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(3)
(4)
(5)

Alapszabdly egys6ges szerkezetbe foglalva
a ttirl6sek megielenft6s6vel is

megfeleloen teljesitik orsz6ggyrildsi kdpviseloi kotelezettsegtiket,
torekednek
megval6sit ani a p6rt viiasztlsi programj at.
A p6rt orsz6ggyr'ildsi kepviselocsoportj6nak tagja p6rttags6ga eset6n orszaggyuldsi
kdpviseloi tevekenysdge sordn is koteles megtatani az Alipsiabiiyt, ds a p6rt politikai

testtileteinek hatdrozatait, figyelembe venni iz orszdgo. ,rukbirotts6gok
ds a Szakdrtoi
Tan6cs 6116sfo glal6sait.
A pdrt orszdggyiitdsi kdpviselflcsoportia Szervezeti ds Mfikdddsi
Szabdlyzatot alkothat.
A p6rt orsz6ggyrildsi k6pviselocsoportJa megv6lasztj a az orszdggnildsi
kepviselocsoport

vezet6jet (frakci6vezetot)

(6)

6s helyetteserl,e+. tovtibbti o kdpviselfucso ort
frakcidigazgotdjtit.
AzAlapszabdly 89. $ (1) 6s (2) g) bekezdds rendelkezeseit megfeleloen
alkalmazni kell
a pirt megyei (fov6rosi) kozgytildsi 6s onkormdnyzati kdpviselEcsoportjaira
, tovitbbtt az
dllami ds az onkorminyzati tisztsdgeket betolto tagjaira.
Az Alopszabdly 89. $ @ ds (5) bekeuldsdnek rendelkezdseir azzal sz
eltdrdssel kell
alkalmazni a pdrt megyei (fdvdrosi) kdzgyiildsi ds tnkormdnyzati
kdpvisel6csoportiaira, hogy itt csakfrokcirivezetdt ds hiiyetteseket vdlasztanak,

e0.$
Amennyiben a Kereszt6nydemokrata Ndpp6rt szdvetsdgben indul v6laszt6son,
abban az
esetben a jeldlt6llit6s szabiiyai a szovets6get l6trehoz6 szerzoddsben foglaltaknak
megf-eleloen v6ltozhatnak. Az al6irt ds j6v6hagyott szerzoddst haladdktalanul
meg kell kiildeni
a megyei elnokoknek.

XIII. FEJEZET
Vegyes itmeneti rendelkez6sek
Szervezeti 6s miikiid6si szabdlyzatok

el.$

e)

A

pdrt helyi szervezetei ds meghat6rozott szervei szervezeti es mtikcidd
si szabiiyzatot
jogosultak k6szfteni, melyben az Alapszab6ly rendelkezdseivel
cisszhangban
pontositftad6k 6s reszletezherik a r6juk ir6nyado szervezeti ds mukciddsi
szab6lyJkat,
ennek keret6b en fo gal makat hatir o zhatnak me g.
A politikai testiileti szervek - ha elnoksdgiik erre nem jogosult szabiiyozhatjik az
elnoksdgrik szervezetet ds mtikcjddset is.
A szervezeti ds mrikdddsi szabdlyzatok a torv6nyekkel, m6s jogszab6lyokkal, az
Alapszab6llyal 6s apirt m6s szab6lyzataival nem 6llhatnak ellent6tU*.
a szlrvezeti 6s
mukdd6si szabiilyzatoknak egymdssal <isszhangban kell lennii.ik; ellentdt eseten
az
alacsonyabb szintu szervezet vagy szeru szabillyiatilt m6dositani kell.
Szetvezeti ds mtikdddsi szabiiyzatbanaparttagsdgjogait korldtozni,
ap1rtszerveinek
es tiszts6gviseloinek hat6skcjrdt elvonni vagy inA&Ltattarut sztikitve
6ielmezni nem
lehet.
S zervezeti d s mrikci dd si szab 6ly zatot
[keszi+enek I i o g o s u I t a k k ds zf t e n i :
ia helyi szervezetek,
*
a megyei vdlasam6nyok
+
az Orszirgos V6lasztm6ny,
+
az Orszdgos Elnoks6g,
s
a kcizponti hivatari szervezet rcszere az orszitgos Elnoksdg,
ke+elesek

Q)

€)
g)
€)

I

l4l.
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Alapszabrily egys6ges szerkezetbe foglalva
a t0rl6sek megielenit6s6vel is

a megyei szakbizottsdgok,
az orszilgos szakbizotts iryok,
a Szakdrtoi Tan6cs,
az Onkormdnyzati Taniics,
a mozgalmi szervezod6sek.

Egy6b szabilyzatok
e2.$

Az

Orsz6gos V6lasztm6ny a pirt szelezetdnek
vonatkoz6an m6s szabiiyzatokat is alkothat.

6s mrikodds6nek egyes resztertilet6re

Hatrilybal6p6s
e3.$

Az

Alapszab6ly m6dosit6sa az elfogad6sa napj6n ldp hat6lyb a. Az Alapszab6ly
egysdges
szoveg6t el kell kdszfteni, ds meg kell kiildeni a megyei elnokciknek es a nelyi
ir"*.r.Lt
elnokeinek.

A tisztijititssal

kapcsolatos szab6lyokat csak a megtiresedett helyek tekintet6ben lehet
a
kihirdetdst kovetoen alkalmazni, 6ltal6nos alkalmazisukra a soron kovetkezo
tiszttjit6skor
kertil sor.
6sszef6rhetetlens6g
e4.$.

Amennyiben valakit olyan tisztsegre megv6lasztottak, amely egy6b tiszts6ge, vagy
kdnilmdny
miatt osszef6rhetetlen, a vdlasztitst kcjveto 30 (harminc) napon beliil az or.r.f"ih.tetlensdgi
okot kdteles megsziintetni. Amennyiben ennek a kotelezettsdgdnek a megadott
hat6rid6ben
nem tesz eleget, a megv6laszt6sahat|lytalannd v6lik.
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Alapszabrily egysdges szerkezetbe foglalva
a tiirl6sek megielenit6s6vel is

XIV. FEJEZET
Zdrd rendelkezdsek

A Pdrt Alapszabdlydban
vo

nem

szobt

lyozott kdrddsekben

a Ptk., o Pdrttv. ds az Ectv.

nat kozd re nde I k e zd s e i oz irtiny add a k.

Budapest, 2018. m6rcius 19.

(,
"-u"

t+
-^;l^
s"6i 6n Zsolt

ra

Dr. Latorcai Jiinos
az Orszdgos V6lasztmdny elnoke

elnok

,,Ellenjegyezte"
Budapest, 201 8. m6rcius 1 9.

Vono,tni

c'Zor^osl

l- : 36ot 8,lZl

-.1
DT.

w

SASVARI R6BERI.
ugYved

1073 Bp., Erzs6bet kn. 14. 212'
Tel /Fax: (1) 343-0673

Alulirott, dr. Sosvdri Rdbert iigtvdd (1073 Budapest, Erzs6bet Krt. 14. Ill2), mint a
Keresztdnydemo krata Ndppdrt jogi k6pvisel6je igazolom, hogy a jelen l6tesit6 okirat
egys6ges szerkezetbe foglalt sziivege megfelel

a l6tesit6 okirat-m6dositisok

alapjrin

hatilyos tartalomnak.
Budapest, 2018. mdrcius 19.
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SASVARI R6BERT

1c73 Bp,,
kri.14.2t2
=,ig'u"r""l
Tel /Fax:
(t) 343-0673
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