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A L A P S Z A B Á L Y  

a pártokról és politikai mozgalmakról szóló 85/2005. sz. törvény értelmében 

 

 

 

1. cikk 

Bevezető rendelkezések 

 

I. Alapvető rendelkezések  

 

1. A párt neve: Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. / Aliancia – Maďari. Národnosti. 

Regióny.  

2. A párt jogi személy, amely a Szlovák Köztársaság jogszabályaival összhangban, saját értékrendjének 

és céljainak megfelelően, a jelen alapszabály és más belső előírások betartásával végzi tevékenységét.  

3. A párt a politikai pártok és mozgalmak Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által vezetett 

nyilvántartásában van bejegyezve. A párt a Szlovák Köztársaság egész területén, országos, regionális 

is helyi szinten fejt ki tevékenységet.  

4. A pártszervek szervezeti és adminisztratív tevékenységének, a párt belső ügyvitelének tárgyalási és 

egyben munkanyelve a magyar nyelv, feltéve, hogy az adott szerv másként nem dönt. A pártszervek 

tárgyalásán minden tag a saját anyanyelvét vagy a hivatalos nyelvet használhatja. A tolmácsolást - ha 

szükséges -, valamint a belső pártdokumentumok és az írásbeli ügymenet fordítását a párt biztosítja. 

5. A párt szervezeti felépítésében figyelembe veszi a regionalizmus elvét. 

 

II. A párt programja és céljai 

 

1. A párt országos, regionális és helyi szinten képviseli a magyar közösséget, és a Szlovákiában élő más 

nemzeti közösségek, valamint az ország déli és keleti régióiban élők érdekeinek képviseletét is 

felvállalja.  

2. Vallja és átülteti a gyakorlatba a demokrácia és a jogállamiság alapelveit. Támogatja a szabad 

versenyen alapuló piacgazdaságot és a zöld szociális piacgazdaságot.  

3. Vallja és átülteti a gyakorlatba minden állampolgár jogát az anyanyelven való tanuláshoz és 

művelődéshez, valamint a korlátok nélküli anyanyelvhasználathoz.  

4. A párt tevékenységének alapelvei: a szerződések és megállapodások betartása, a partnerek 

egyenlősége és egymás tiszteletben tartása, a demokratikus politikai kultúra szabályainak 

érvényesítése, valamint a nyitottság, a hitelesség, a megbízhatóság és a kiszámíthatóság.  

5. Az Alkotmány és a hatályos jogszabályok, az érvényes nemzetközi jogi normák és a polgári jogi 

keretegyezmények (Európai Unió, Európa Tanács, ENSZ), valamint a demokratikus jogállam 

alapelvei a párt tevékenységének alapvető kereteit adják.    

6. Védelmezi az ország jelenlegi irányultságát, európai uniós és NATO-tagságát, ugyanakkor az 

alapvető és legszorosabb partnerséget a V4-ek és az Európai Unió keretei között látja. 

7. Korrekt kapcsolatokra törekszik és nyitott az együttműködésre Szlovákia és Magyarország politikai 

pártjaival és politikusaival. Különösen fontosnak tartja a magyar-magyar és a további határon átnyúló 

kapcsolatok elmélyítését és bővítését. 

8. Nyitott és korrekt kapcsolatokra törekszik a civil társadalom képviselőivel, a szakmai szervezetekkel 

és a médiával.   
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2. cikk 

Platformok 

 

1. A platform a párt tagjainak jogialanyisággal nem rendelkező, hasonló világnézeti és eszmei érdekek 

alapján történő csoportosulása, amely a párt politikai tevékenységének hatékonyságát hivatott 

szolgálni.   

2. A párt három platformmal rendelkezik: MKP Platform, Most-Híd Platform, Összefogás Platform. 

3. Minden párttagnak valamely platformhoz kell csatlakoznia.  A párt tagja egyszerre csak egy 

platformban viselhet tagságot.  Minden párttag dönthet úgy, hogy más platformba kíván átlépni, de a 

fogadó platformnak jóvá kell hagynia az átlépést. Az átlépéssel a tagnak a pártszervekben viselt 

tagsága megszűnik, és a tag 3 hónapon keresztül nem választható a párt szerveibe, és nem indulhat 

választáson a párt jelöltjeként.  

4. A platform tevékenységét a platform elnöke irányítja és a platformot képviseli. A platform a belső 

szervezeti és működési szabályzata alapján végzi tevékenységét, amely szabályzatot minden platform 

önállóan fogad el.     

5. A platformok saját belső szervezeti és működési szabályzatuk alapján, önállóan jelölik és választják 

meg küldöttjeiket a párt szerveibe. 

6. Az egyes platformok jelöltjeinek arányai a párt egyes szerveiben MKP:Most-Híd:Összefogás 

sorrendben a következők: Országos Kongresszus és Országos Tanács 5:3:2, Országos Elnökség: 

9:5:4, Országos Grémium 2:2:2, Járási Elnökség 3:2:1, Járási Grémium 2:2:2, Döntőbizottság 3:3:3, 

Ellenőrző Bizottság 3:3:3. 

7. A párt elnökét az MKP Platform jelöli, az Országos Tanács elnökét a Most-Híd Platform, a párt 

alelnökét az Összefogás Platform jelöli.  

 

 

3. cikk 

A párttagságról 

  

I. A tagsági viszony keletkezése 

 

1. A párt tagjává válhat minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, a Szlovák Köztársaság területén 

állandó lakóhellyel rendelkező szlovák és más európai uniós állampolgár, aki a párt programjaival és 

céljaival, valamint ezen alapszabállyal egyetért.   

2. A párttagság iránt tagfelvételi kérelmet kell benyújtani, ennek tartalmaznia kell a platform nevét, 

amelyben a kérelmező tevékenykedni kíván. A tagfelvételi kérelem tartalmi kérdéseit, a tagfelvétel 

folyamatát és a párttagok nyilvántartásának szabályait a párt Szervezeti és Működési Szabályzata 

rögzíti. A hiánytalan tagfelvételi kérelem benyújtásával a kérelmezőnek alanyi jogon nem keletkezik 

párttagsága. 

3. A párt a párttagok nyilvántartását a törvény és a Szervezeti és Működési Szabályzat által megszabott 

keretek között vezeti. 

4.  A párttag felvételéről az a platform dönt, amelyet a kérelmező a tagfelvételi kérelmen megjelölt.   

 

 

II. A tag jogai és kötelességei  

 

1. Az Alapszabállyal és a párt Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban a párttag jogai 

különösen a következők: 

a. választhat és választható vagy kinevezhető a párt szerveibe,  

b. személyi javaslatokat tehet a párt egyes szerveibe, 

c. aktívan részt vehet a párt tevékenységében, 
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d. együttműködhet a párt dokumentumainak előkészítésében, a párt bármely szervének javaslatokat 

tehet a párt tevékenységét és programját érintően, 

e. a párt tevékenységének bármely kérdéséről tájékoztatást kaphat, és részt vehet a vitákban, 

f. részt vehet a pártszervek ülésén, amennyiben a személyét érintő ügyet tárgyalnak, és szabadon 

kifejtheti véleményét a tárgyalt üggyel kapcsolatban,  

g. az Alapszabályban rögzített módon szüneteltetheti vagy felmondhatja tagságát. 

2. A tag kötelességei a következők: 

a. képviselnie kell a párt céljait és alapelveit, 

b. be kell tartania a párt Alapszabályát, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát 

c. felelősen teljesítenie kell a választott vagy önkéntes tisztségéből eredő, vállalt kötelezettségeit, 

d. be kell tartania az egyes pártszervek döntéseit, 

e. az országos elnökség döntése alapján rendesen és időben fizetnie kell az országos elnökség 

határozatában megszabott összegű tagdíjat,    

f. törekednie kell arra, hogy ne veszélyeztesse tudatosan a párt érdekeit a pártprogram teljesítése 

során, és tartózkodjon az esetleges olyan nyilatkozatoktól, amelyek a párt alapvető programjával 

és értékeivel ellentétesek.  

g. tájékoztassa a pártot a jelen Alapszabály 3. cikk I. pontja szerinti tagfelvételi kérelemben szereplő 

adatai változásáról.   

 

III. A tagság megszüntetése és felfüggesztése 

 

1. A tagsági viszony megszűnik: 

a. a tag halálával; 

b. a pártból való kilépésről szóló írásbeli nyilatkozattal; a tagsági viszony a nyilatkozat pártnak 

történő kézbesítése napjával szűnik meg,   

c. más politikai pártba vagy mozgalomba történő belépéssel; a tagsági viszony a más politikai pártban 

vagy mozgalomban való tagsági viszony létrejöttének napjával szűnik meg, 

d.  ha a tag az ország területén található állandó lakóhelyének megszűnéséről bejelentést tesz  

e. az állampolgárság feltételének elvesztésével, 

f. a cselekvőképesség korlátozásáról szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésével, a tagsági 

viszony a vonatkozó határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg, 

g. ha a tagot bármely bűncselekmény miatt a bíróság jogerősen elítéli, az erről szóló határozat 

jogerőre emelkedésével, 

h. ha a tag írásbeli felszólítás alapján utólagos határidőn belül sem fizeti meg a tagdíjat, 

i. a pártból való kizárással. 

2. A pártból való kizárást a következők indokolhatják: 

a. ha a tag az Alapszabály 3. cikk I pontja szerinti tagfelvételi kérelemben hamis adatokat ad meg, 

b. ha a tag annak a platformnak az érdekeivel ellentétesen cselekszik, amelynek tagja,  

c. ha a tag az Alapszabály 3. cikk II. pontjában feltüntetett kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten 

megsérti, 

d. ha a tag úgy jár el, hogy azzal megsérti a párt és/vagy annak választott képviselőinek, 

tisztségviselőinek jó hírnevét és/vagy az szöges ellentétben áll a párt célkitűzéseivel és 

alapszabályával,   

e. ha a tag más politikai párt, mozgalom, politikai pártok vagy mozgalmak koalíciójának jelöltlistáján 

indul köztisztség betöltése iránt, vagy független jelöltként indul az országos elnökség előzetes 

írásbeli hozzájárulása nélkül.  

f. ha a tag aktívan részt vesz új politikai párt vagy mozgalom alapításában 

3. A tag pártból való kizárásáról és tagságának felfüggesztéséről a Döntőbizottság határoz azon platform 

javaslata alapján, amelynek az érintett a tagja volt. 

4. A kizárásról szóló, a tag számára kézbesítendő határozatnak tartalmaznia kell a kizárás okát, valamint 
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a döntés indokolását. A tag a kizárásról szóló döntés ellen az erről szóló határozat kézhezvételének 

napjától számított tizenöt napon belül fellebbezéssel élhet az országos elnökségnél. A fellebbezésnek 

halasztó hatálya van. Az Országos Elnökség a fellebbezésről annak kézhezvételétől számított harminc 

napon belül dönt.  Az Országos Elnökség döntése végleges, az ellen már fellebbezésnek helye nincs. 

5. A Döntőbizottság, ha a tag kizárását megalapozó ok áll fenn, dönthet a tagsági viszony 

felfüggesztéséről is arra az időre, amíg a kizárásról végleges döntés nem születik.  Az előző mondat 

szerinti, a tag számára kézbesítendő határozatnak tartalmaznia kell a tagsági viszony 

felfüggesztésének okát, indokolását, valamint a felfüggesztés időtartamát. Az első mondat szerinti 

határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.   

6. A tagsági viszony abban az esetben is felfüggesztésre kerül, ha a tag olyan tisztséget tölt be, amely 

esetében jogszabályi rendelkezés kizárja a politikai pártban vagy mozgalomban viselt tagságot.  Azon 

tag tagsági viszonyát is felfüggesztik, akit hivatalosan bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak 

meg.  A tagsági viszony felfüggesztésének megszüntetéséről - ha az ezt megalapozó ok megszűnt - a 

Döntőbizottság dönt.    

7. A tag kérelmezheti az Országos Elnökségtől tagságának bizonyos időre történő felfüggesztését, akár 

indoklás nélkül is. Ebben az esetben a tagsági viszony felfüggesztésére az erre irányuló kérelem 

párthoz történő beérkezésének napjával kerül sor.  Miután letelt az az idő, amelyre a tag a tagsági 

viszony felfüggesztését kérte, a tagsága automatikusan megújul. A tag a felfüggesztés idejének letelte 

előtt kérheti az Országos Elnökségtől a tagsági viszony megújítását.  

8. A felfüggesztéssel a tagnak a pártszervekben viselt tagsága megszűnik, és a tag ettől kezdve nem 

választható a párt szerveibe és nincs tagdíjfizetési kötelezettsége sem.   

 

 

4. cikk 

A párt szervezeti felépítése 

 

I. A pártszervekkel kapcsolatos általános rendelkezések  

 

1. Csak párttag lehet a párt szervének tagja.  

2. A párt szerve akkor határozatképes, ha az adott szerv összes tagjának több mint fele jelen van.  

3. Ha az Alapszabály másként nem rendelkezik, a pártszervek döntéseiket és határozataikat a jelen levő 

tagok egyszerű többségével (a jelen levő tagok több mint felének szavazatával) fogadja el. A 

minősített többséghez kötött döntés meghozatalához az adott szerv összes tagja többségének 

egyetértő szavazatára van szükség, feltéve, hogy az Alapszabály vagy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat másként nem rendelkezik.   

4. Az egyes pártszervek tagjainak megválasztása és a választáson induló jelöltek megválasztása titkos 

szavazással történik, feltéve, hogy az Alapszabály vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat másként 

nem rendelkezik.  

Ha az Alapszabály vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatmásként nem rendeli, a párt szerveinek 

általános megbízatási ideje négy év. A tag megbízatási idejének letelte előtt az a szerv, amely őt 

megválasztotta, visszahívhatja a tagot a tisztségből és új tagot választhat az adott tisztségébe. Az adott 

szervben betöltött tisztség lemondással is megszűnik. Ha az Alapszabály vagy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat másként nem szabályozza, a szerv tagjának tisztsége az adott szerv új tagjának 

megválasztásával szűnik meg, ez az ügyvezető szervben betöltött tisztségre nem vonatkozik. 

5. A pártszervek tárgyalásával (összehívás, előkészítés, napirend, tárgyalási rend), a szervek 

szavazásával, a tisztségről való lemondással és a tisztség megszűnésével összefüggő 

részletszabályokat a párt Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.    

6. A párt szervei dönthetnek tanácsadó szakbizottságok létrehozásáról, amelyek nem minősülnek 

pártszerveknek.  
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7. Minden szerv tárgyalásáról írásos jegyzőkönyv készül. A döntéseket határozatok formájában kell 

meghozni.  

 

 

II. Szervezeti felépítés 

 

1. A párt szervezeti felépítése helyi szinten a következő: 

a. Taggyűlés  

b. A helyi szervezet elnöksége 

c. A helyi szervezet elnöke 

 

2. A párt szervezeti felépítése járási szinten a következő:  

a. Járási konferencia 

b. Járási elnökség 

c. Járási elnök és alelnökök 

d. Járási grémium 

 

3. A párt szervezeti felépítése megyei szinten a következő:  

Megyei tanács 

 

4. A párt szervezeti felépítése országos szinten a következő:   

a. Országos Kongresszus; 

b. Országos Tanács; 

c. Országos Elnökség; 

d. Elnök és alelnökök;  

e. Országos Grémium; 

f. Döntőbizottság;   

g. Ellenőrző Bizottság. 

 

 

5. cikk 

A párt szervezeti felépítése helyi szinten 

 

I. A helyi szervezetekkel kapcsolatos általános rendelkezések 

 

1. A párttagok rendszerint helyi szervezetekbe tömörülnek, amelyek az önkormányzás elve alapján 

végzik tevékenységüket. A helyi szervezet a párt területi illetékességgel rendelkező, jogalanyiság 

nélküli alapvető szervezeti egysége. A helyi szervezetet legalább öt párttag alkotja. 

2. A helyi szervezeten belül legalább öt tag kell a párt helyi szintű platformjaiban való tevékenységhez.   

3. A helyi szervezet a párt Alapszabályával összhangban helyi jellegű társadalmi, politikai és választási 

ügyekben jogosult a párt nevében eljárni és kötelezettséget vállalni.  A helyi szervezetnek a saját 

nevében nincs joga vagyonra vagy vagyonhoz fűződő jogra szert tenni, sem a párt vagyonával a saját 

számlájára gazdálkodni. Az e bekezdésben foglaltakon túl a helyi szervezetnek nincs joga a párt 

nevében eljárni és a párt számlájára kötelezettségeket vállalni.  

4. A helyi szervezetek alakulásával, megszűnésével, szervezeti felépítésével és jogköreivel kapcsolatos 

részletszabályokat a párt Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  
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II. Taggyűlés 

 

1. A helyi szervezet legfelsőbb szerve a taggyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik. A taggyűlést 

a helyi szervezet elnöke hívja össze szükség szerint. Az elnök köteles a taggyűlést összehívni, ha ezt 

a helyi szervezet tagjainak legalább egyharmada kéri. Ebben az esetben a taggyűlést az elnök az 

összehívásra irányuló kérelem kézhezvételétől számított hét munkanapon belül köteles összehívni.  

2. A taggyűlés a helyi szervezet összes tagjából áll. A taggyűlés hatáskörébe tartozik:   

a. a helyi szervezet elnökének megválasztása és visszahívása; 

b. a helyi szervezet alelnökének vagy alelnökeinek megválasztása és visszahívása az adott platform 

javaslatára, ha a helyi szervezetben több platform alakult; 

c. a helyi szervezet elnökségének létrehozása, a tagok megválasztása és visszahívása;   

d. jelöltek és jelöltlista, valamint választások előtti koalíciók jóváhagyása a helyi önkormányzati 

választásokra,  

e. a párt küldöttjeinek jóváhagyása a szavazóköri és helyi választási bizottságokba. 

3. A 2. bek. szerinti jogkörök gyakorlásának részletszabályait a párt Szervezeti és Működési Szabályzata 

rögzíti. 

4. A helyi szintű platform a járási elnökségnél indokolással ellátott fellebbezéssel élhet a taggyűlés helyi 

önkormányzati választásokra történő jelöléssel, jelöltlistával kapcsolatos döntése ellen. A 

részletszabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. 

 

III.  A helyi szervezet elnöksége 

 

1. Ha a helyi szervezet tagjainak száma több mint 25, a helyi szervezet taggyűlése elnökséget hozhat 

létre.   

2. A helyi szervezet elnöksége legalább 6 tagú.  A helyi szervezet elnökségének tagja a helyi szervezet 

elnöke, alelnöke/alelnökei/ és a helyi szervezet taggyűlése által a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban rögzített feltételek mellett megválasztott további tagjai.   

3. Ha a helyi szervezetben több platform is alakult, minden platform egy alelnököt jelöl a helyi szervezet 

elnökségébe, az elnök személyét jelölő platformot kivéve.  

4. A helyi szervezet elnöksége a helyi szintű végrehajtó szerv, amely a taggyűlés határozatait hatja 

végre. Ha a helyi szervezet elnökségének létrehozására kerül sor, a taggyűlés II. pont 2. bek. e) pontja 

szerinti hatáskörét a helyi szervezet elnöksége gyakorolja.  

5. A helyi szervezet elnökségének ülését a helyi szervezet elnöke vezeti.  A helyi szervezet 

elnökségének ülését a helyi szervezet elnöke hívja össze szükség szerint.  

 

IV.      A helyi szervezet elnöke  

 

1. A helyi szervezet tevékenységét az elnök irányítja.   

2. A helyi szervezet elnöke felel a helyi szervezet tevékenységéért.  

3. Vezeti a helyi szervezeti párttagok nyilvántartását a platformtagságukat is ideértve. 

 

 

6. cikk 

A párt szervezeti felépítése járási és megyei szinten 

 

I. Járási konferencia 

 

1. A járási konferencia a párt legfelsőbb szerve az adott járásban. A járási konferencia platformok által 

jelölt, szavazati joggal rendelkező küldöttjeinek aránya MKP:Most-Híd:Összefogás sorrendben a 
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következő: 3:2:1. A járási konferencia tagjainak számát az Országos Tanács határozza meg. A járási 

konferencia küldöttjeinek névsorát a járási elnökség vezeti.   

2. A járási konferencia kétévente legalább egyszer ülésezik. A járási konferencia ülését a járási elnök 

hívja össze. Az elnök köteles a taggyűlést összehívni, ha ezt az adott járás helyi szervezeteinek 

legalább egyharmada vagy legalább egy platform kéri. Ebben az esetben a taggyűlést az elnök az 

összehívásra irányuló kérelem kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül köteles 

összehívni. 

3. A járási konferencia hatáskörébe az alábbiak tartoznak:  

a. a járási grémium javaslata alapján megválasztja a járási elnököt, visszahívja a járási elnököt, 

b. meghatározza a járási elnökségi tagok számát,  

c. a platformok javaslatára jóváhagyja a járási elnökség tagjait  

d. elfogadja a párt járási választási programját 

e. a járási elnökség javaslata alapján jóváhagyja a jelöltlistát a megyei önkormányzati választásokra 

f. a járási elnökség javaslata alapján jóváhagyja a jelölést a megyei önkormányzat elnöki tisztségére,  

4. A 3. bek. szerinti hatáskörök gyakorlásának részletszabályait a párt Szervezeti és Működési 

Szabályzata rögzíti. 

5. A járási szintű platform a megyei tanácsnál indokolással ellátott fellebbezéssel élhet a járási 

konferencia megyei önkormányzati választásokra történő jelölésekkel, jelöltlistával kapcsolatos 

döntése ellen. A részletszabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. 

 

II. Járási elnökség  

 

1. A párt járási szintű végrehajtó szerve a járási elnökség. A járási elnökség legalább 12, legfeljebb 18 

tagú.  A járási elnökség tagjainak számát a járási konferencia határozza meg. A járási elnökség tagjait 

a platformok az alábbi arányban jelölik MKP:Most-Híd:Összefogás sorrendben: 3:2:1.   

2. A járási elnökség saját soraiból két alelnököt választ, mégpedig úgy, hogy minden platform 

képviselete biztosított legyen elnöki vagy alelnöki tisztségben.  

3. A járási elnökség hatáskörébe tartozik, hogy javaslatot tegyen a megyei választásokra történő 

koalícióra, a járási elnökségek javaslatairól a megyei tanács dönt.   

4. A járási elnökség tevékenységéért a járási konferenciának felel és a járási konferencia ülésén jelentést 

tesz a párt járáson belüli tevékenységéről. 

5. A járási elnökség végrehajtja a járási konferencia, az Országos Tanács és az Országos Kongresszus 

határozatait. 

6. A járási elnökség vezeti a járásban működő helyi szervezetek és tagságuk nyilvántartását a 

platformokhoz tartozásukat is ideértve.  Dönt a párt küldöttjeiről a járási választási bizottságokba.  

7. A járási elnökség járási irodát hozhat létre, amely szervezeti, adminisztratív, műszaki és gazdasági 

szempontból biztosítja a párt járáson belüli tevékenységét. A járási irodát a járási titkár vezeti, akit az 

illetékes járási elnök nevez ki és hív vissza.  

   

III. Járási elnök  

 

1. A járási elnökség tevékenységét a járási elnök vezeti és biztosítja. Szükség szerint, azonban 

félévenként legalább egyszer összehívja a járási elnökség ülését.    

2. A járási elnök felel a párt gazdálkodásáért és politikai tevékenységéért az adott járáson belül.  

 

IV. Járási grémium   

 

1. A járási grémium hattagú.  A járási grémium tagjait az adott járáson belüli platformok nevezik ki 

2:2:2 arányban.  
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2. A járási grémium kizárólagos hatáskörébe tartozik, hogy jelöltet állítson a járási elnök személyére.  

A jelöltet a járási grémium legalább 7 naptári nappal a járási konferencia tervezett ülését megelőzően 

a járási elnökség elé terjeszti. Ha ezt nem teszi meg, az országos elnökség tehet javaslatot a járási 

elnök személyére a járási konferencia számára.  

3. A járási grémium határozattal hozza meg döntését az összes tag öthatodának egyetértő szavazatával.      

 

V.        Megyei tanács 

 

1. A megyei tanácsot az MKP:Most-Híd:Összefogás sorrendben 5:3:2 arányban a platformok által jelölt 

tagok alkotják. A megyei tanács tíztagú.   

2. A megyei tanács hatáskörébe különösen az alábbiak tartoznak: 

a. koordinálja az adott megyén belüli járási elnökségek tevékenységét, 

b. jóváhagyja a megyei önkormányzati választások előtti és utáni koalíciókat 

c. dönt független jelölt vagy más párt jelöltjének támogatásáról a megyei elnöki tisztségbe  

d. az adott megyén belüli járási konferenciák által javasolt jelöltek közül jóváhagyja a megyei elnöki 

tisztségbe indítandó jelöltet 

e. a megyei önkormányzat tevékenységéhez kötődően meghatározza a párt megyei programját 

3. A megyei tanács 2. bekezdés b) és c) pontja szerinti hatásköreit - ha a megyei tanács határozata sérti 

a párt alapelveit és irányultságát - az országos elnökség gyakorolja. A részletszabályokat a Szervezeti 

és Működési Szabályzat rögzíti.  

4. A megyei tanács személyi javaslatokat fogadhat el és terjeszthet elő a megye területén működő állami 

szervek tisztségeinek betöltéséhez, és egyben tárgyi javaslatokat tehet a párt egyes szerveinek. 

 

 

7.cikk 

A párt szervezeti felépítése országos szinten 

 

I. Országos Kongresszus 

 

1. Az Országos Kongresszus a párt legfelsőbb szerve. Az Országos Kongresszus 150 tagú.   

2. Az Országos Kongresszus szavazati joggal rendelkező küldöttjei a párt Szervezeti és Működési 

Szabályzata értelmében delegált párttagok. Az Országos Kongresszus tagjait a platformok 

MKP:Most-Híd:Összefogás sorrendben 5:3:2 arányban jelölik.  Az Országos Kongresszus 

küldöttjeinek listáját a titkárság vezeti.   

3. Az Országos Kongresszust a párt Országos Elnöksége szükség szerint, legalább azonban kétévente 

egyszer hívja össze.   

4. Az Országos Elnökség rendkívüli kongresszust köteles összehívni, ha azt a járási elnökségek legalább 

egyharmada vagy egy platform kéri.   

5. Az Országos Kongresszus hatáskörébe az alábbiak tartoznak: 

a. jóváhagyja az alapszabályt és módosításait a párt nevét, rövidített nevét, programját és céljait, 

valamint az alapszabály további kötelező tartalmi elemit is ideértve,  

b. megválasztja és visszahívja a párt elnökét;  

c. megválasztja és visszahívja a párt alelnökét; 

d. megválasztja és visszahívja az Országos Elnökség tagjait, 

e. megválasztja és visszahívja az Országos Tanács elnökét; 

f. megválasztja és visszahívja a Döntőbizottság és az Ellenőrző Bizottság tagjait, 

g. dönt a párt programprioritásairól, 

h. dönt a párt más párttal való egyesüléséről, a párt önkéntes megszüntetéséről és a felszámolóbiztos 

kinevezéséről. 
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6. Az Országos Kongresszus határozatok formájában dönt. Az Országos Kongresszus ülésen kívül (per 

rollam) nem fogadhat el határozatot, kivéve veszélyhelyzet vagy rendkívüli helyzet kihirdetése 

idején.   

7. Az Országos Elnökség tagjainak megválasztását mindig megelőzi az elnök és az alelnök 

megválasztása. Az Országos Elnökség tagjainak megválasztása mindig testületileg (en bloc) történik 

a párt elnöke által benyújtott javaslat alapján. Az elnök az egyes platformok javaslata alapján teszi 

meg javaslatát. A Döntőbizottság és az Ellenőrző Bizottság megválasztása során az Országos 

Kongresszus a választás eredménye alapján legalább három-három póttagot is megválaszt arra az 

esetre, ha az adott szerv valamely tagjának tisztsége a megbízatási idő során más okból, mint 

visszahívás miatt megszűnik.  

 

II. Országos Tanács  

 

1. Az Országos Tanács 70 tagú. Az Országos Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai: az Országos 

Elnökség tagjai és a platformok által MKP:Most-Híd:Összefogás sorrendben 5:3:2 arányban delegált 

tagok.  Az Országos Tanács tagjainak jelölése során a platformok igyekeznek biztosítani az egyes 

régiók megfelelő arányú képviseletét.  

2. Az Országos Tanács tevékenységét az Országos Tanács elnöke irányítja, akit az Országos 

Kongresszus választ. Az Országos Tanács elnökének megbízatási ideje négy év.  

3. Az Országos Tanács ülését az elnök szükség szerint hívja össze. Az Országos Tanács elnöke az 

Országos Elnökség kérésére vagy az országos tanácsi tagok legalább kétharmadának kérésre vagy 

egy platform kérésére köteles összehívni, mégpedig az erre irányuló kérelem kézhezvételétől 

számított harminc naptári napon belül.  A részletszabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat 

rögzíti.   

4. Az Országos Tanács üléseit annak elnöke, akadályoztatása esetén az Országos Elnökség által kijelölt 

elnökségi tag vezeti. 

5. Az Országos Tanács: 

a. összehangolja a párt tevékenységét; 

b. ellenőrzi a párt programjának és az Országos Kongresszus határozatainak teljesítését; 

c. politikai nyilatkozatokat hagy jóvá; 

d. kötelező érvényű határozatokat hoz; 

e. jóváhagyja a jelöltlistákat (en bloc) a parlamenti és az európai parlamenti választásokra,  

f. jóváhagyja a más pártokkal kötendő választási és kormánykoalíciót, valamint dönt a koalícióból 

való kilépésről; 

g. elfogadja a párt Szervezeti és Működési Szabályzatát, és jóváhagyja annak módosításait; 

h. dönt további kérdésekről, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik vagy törvény nem rendeli 

azokat a párt más szerveinek hatáskörébe.  

6. Az Országos Tanács határozatokkal dönt, és határozatait ülésen kívül (per rollam) is meghozhatja. 

Az 5. bek. e/ és f/ pont szerinti határozatok elfogadásához minősített többségre van szükség.  

 

III. Országos Elnökség   

 

1. Az Országos Elnökség a párt végrehajtó szerve, amely igazgatja a pártot, és döntéseket hoz a párt 

politikai vezetéséről. Tevékenységéért az Országos Kongresszusnak felel.  

2. Az Országos Elnökségnek 18 tagja van.  Az Országos Elnökség tagjait a platformok MKP:Most-

Híd:Összefogás sorrendben 5:3:2 arányban jelölik. Az Országos Elnökség tagjai:   

a. a párt elnöke, 

b. a párt alelnöke,   

c. az Országos Tanács elnöke 

d. a platformok elnökei  
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e. az Országos Kongresszus által megválasztott további tagok.  

3. Az Országos Elnökség tagjainak megbízatási ideje négy év.  

4. Az Országos Elnökség hatáskörébe az alábbiak tartoznak:  

a. összehívja az Országos Kongresszust,  

b. dönt a párt politikai vezetéséről és a programcélkitűzések teljesítéséhez szükséges stratégiáról,  

c. megbízza az elnökségi tagokat az országos szakmai bizottságok vezetésével,  

d. elfogadja, módosítja, esetleg megszünteti a párt belső előírásait, feltéve, hogy azok elfogadását az 

Alapszabály nem rendeli más pártszervek jogkörébe, 

e. dönt a tagdíjfizetési kötelezettségről és a tagdíj összegéről, 

f. elfogadja a párt adott naptári évre vonatkozó költségvetését, zárszámadását és éves beszámolóját, 

ellenőrzi a párt gazdálkodását, 

g. dönt a Döntőbizottság határozata elleni fellebbezésekről,  

h. végrehajtja az Országos Kongresszus és az Országos Tanács határozatait, 

i. dönt azokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály a hatáskörébe rendelt, 

j. jóváhagyja a párt jelöltjeit a közhatalmi szervek tisztségeibe, 

k. a platformok elnökeinek javaslata alapján jóváhagyja a kiemelt községek listáját, amelyek 

esetében - ha az 5. cikk II. pont 4. bekezdése szerinti fellebbezést nyújtottak be - végső döntést 

hoz a helyi önkormányzati választáson indítandó jelöltről. A részletszabályokat a Szervezeti és 

Működési Szabályzat rögzíti. 

5. Az Országos Elnökség felel a szakmai politikákért és a párt tartalmi tevékenységéért, valamint a párt 

szakmai tevékenységéért, amelyet a párt alelnöke felügyel.   

6. Az Országos Elnökség határozatok formájában dönt. Az Országos Elnökség határozatait ülésen kívül 

(per rollam) is meghozhatja. 

7. Az 4. bek. c/ pontja szerinti határozatok elfogadásához minősített többségre van szükség.  

8. Az Országos Elnökség üléseit a párt elnöke vagy az Országos Elnökség általa megbízott tagja hívja 

össze és vezeti. A párt elnöke hét munkanapon belül köteles összehívni az Országos Elnökség ülését, 

ha azt a tagok egyharmada vagy egy platform kéri. A részletszabályokat a Szervezeti és Működési 

Szabályzat rögzíti. 

9. Az Országos Elnökség szükség szerint, rendszerint havonta kétszer ülésezik.    

 

IV.     Az elnök, az Országos Tanács elnöke és az alelnök 

 

1. Az elnök a párt képviseleti és irányító szerve.   

2. Az elnök megbízatási ideje négy év.  

3. Az elnök hatáskörébe különösen az alábbiak tartoznak:  

a. összehívja és vezeti az Országos Elnökség üléseit;   

b. politikai és egyéb jelentéseket terjeszt az Országos Elnökség és az Országos Kongresszus elé,  

c. koordinálja az Országos Elnökség tagjainak tevékenységét; 

d. biztosítja a párt belső működését,  

e. gondoskodik a programcélkitűzések és politikai célok megvalósításáról, 

f. képviseli a pártot, koordinálja a párt bel- és külpolitikai aktivitásait, 

g. kinevezi és visszahívja a pártigazgatót, a pártigazgató személyének kinevezésére vonatkozó 

javaslatot az Országos Elnökség hagyja jóvá.  

4. Az Országos Tanács elnöke összehívja és vezeti az Országos Tanács üléseit, felügyeli az Országos 

Tanács határozatainak teljesítését és koordinálja a pártszervek tevékenységét. 

5. A párt alelnöke koordinálja a párt tartalmi tevékenységét és a szakmai think-tank tevékenységét.   

6. A tisztségük ellátásáért az Országos Kongresszusnak felelnek.  
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V. Országos Grémium  

   

1. Az Országos Grémium tagjai: a párt elnöke, az Országos Tanács elnöke, a párt alelnöke és az egyes 

platformok elnökei. Az esetleges helyettesítésről a platform dönt. 

2. Az országos grémium kizárólagos hatáskörébe tartozik, hogy javaslatokat tegyen:  

a. a parlamenti választásokon indítandó jelöltlistára;   

b. a párt költségvetésére, 

c. a közhatalmi szervek tisztségeibe történő jelölésekre, 

d. a párt kormánykoalícióba való belépésére és kormánykoalícióból való kilépésére, 

e. az Alapszabályra és a Szervezeti és Működési Szabályzatra, valamint azok módosításaira. 

3. Az Országos Grémium döntéseit határozatok formájában hozza meg, amelyet az összes tag egyetértő 

szavazatával, egyhangúlag fogad el.   

4. Az Országos Grémium üléseit a párt elnöke, vagy az általa megbízott személy hívja össze és vezeti. 

Javaslatait a 2. bekezdés b) pontja szerinti ügyekben legkésőbb 7 naptári nappal az Országos Elnökség 

tervezett ülése előtt, a 2. bek. e) pontja szerinti ügyekben legkésőbb 7 naptári nappal az Országos 

Kongresszus tervezett ülése előtt terjeszti az Országos Elnökség elé.  

 

VI.  Döntőbizottság  

 

1. A Döntőbizottság a párt döntőbírói és vitarendező szerve. 9 tagja van, akiket az Országos 

Kongresszus a platformok által javasolt jelöltek közül 3:3:3 arányban választ.   
2. A döntőbizottsági tagság összeférhetetlen a pártelnöki tisztséggel, az országos elnökségi tagsággal, a 

pártigazgatói tisztséggel, valamint az ellenőrzőbizottsági tagsággal. 

3. A Döntőbizottság 
a. dönt a pártszervek és a párttagok közötti, a párttagok egymás közötti, valamint a pártszervek 

egymás közötti vitáiban, 

b. az illetékes platform javaslata alapján, legalább 7 tag egyetértő szavazatával dönt a tag kizárásáról, 

a tagsági viszony felfüggesztéséről és megújításáról,  

c. kötelező érvényű alapszabály-értelmezést ad ki, 

d. dönt arról, hogy a pártszervek határozatai összhangban vannak-e a párt belső előírásaival és az 

alapszabállyal. 

4. A Döntőbizottság saját soraiból elnököt és alelnököt választ. A Döntőbizottság szükség szerint 

ülésezik. A bizottság ülését az elnök, esetleg az általa megbízott bizottsági tag hívja össze és vezeti.   

5. A Döntőbizottság tevékenységének és döntéshozásának szabályait a párt Szervezeti és Működési 

Szabályzata rögzíti.  
 

VII. Ellenőrző Bizottság  

 

1. Az Ellenőrző Bizottság a párt a ellenőrző szerve. 9 tagja van, akiket az Országos Kongresszus a 

platformok jelöltjei közül 3:3:3 arányban választ. 

2. Az ellenőrzőbizottsági tagság összeférhetetlen a pártelnöki tisztséggel, az országos elnökségi 

tagsággal, a pártigazgatói tisztséggel, valamint a döntőbizottsági tagsággal. 

3. Az Ellenőrző Bizottság 

a. felügyeli a párt költségvetésének teljesítését, valamint hogy a párt gazdálkodása összhangban van-

e a jogszabályokkal és a párt belső előírásaival, 

b. felülvizsgálja a párt éves jelentését és éves beszámolóját, és erről jelentést tesz az Országos 

Elnökségnek.  

4. Az Ellenőrző Bizottság saját soraiból elnököt és alelnököt választ. Az Ellenőrző Bizottság szükség 

szerint ülésezik.  A bizottság ülését az elnök, esetleg az általa megbízott bizottsági tag hívja össze és 

vezeti.   
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5. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak joga van betekinteni a párt tevékenységével kapcsolatos minden 

számviteli dokumentumba és feljegyzésbe, és ellenőrzi, hogy a számviteli feljegyzések megfelelnek-

e a valóságnak. 

6. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységének és döntéshozásának szabályait a párt Szervezeti és 

Működési Szabályzata rögzíti.  

 

VIII. Titkárság  

 

1. A titkárság a párt tevékenységét szervezeti, adminisztratív, műszaki és gazdasági szempontból 

biztosítja.  

2. A titkárság élén a pártigazgató áll. A pártigazgatót határozatlan időre nevezik ki, feltéve, hogy a párt 

elnöke határozatában másként nem döntött.  

3. A pártigazgató felel azért, hogy a titkárság az alapszabály, a párt belső dokumentumai és az egyes 

pártszervek döntései alapján folytassa működését és teljesítse feladatait.  

4. A pártigazgató vagy az általa megbízott személy tanácskozási joggal részt vehet a párt bármely 

szervének ülésén.  

5. A pártigazgató tevékenységéért a párt elnökének felel. 

6. A titkárság belső felépítését, az egyes munkatársak munkaköri leírását, jogosultságait és kötelességeit 

a párt Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.  

 

 

8. cikk 

A párt képviseleti szerve és annak eljárása a párt nevében 

 

1. A párt képviseleti szerve a pártelnök. Az elnök a párt nevében minden egyes ügyben önállóan jár el 

és ír alá úgy, hogy a párt leírt vagy kinyomtatott neve mellé, tisztsége feltüntetésével csatolja saját 

kezű aláírását.  

2. A párt képviseleti szerve felel a párt gazdálkodásáért, eljár a párt nevében, aláírja a jogügyleteket és 

jognyilatkozatokat, és a párt nevében gyakorolja a munkáltatói jogokat.   

3. A párt elnöke az országos elnökség jóváhagyása alapján jogosult külön meghatalmazás alapján más 

személyt megbízni, hogy a meghatalmazásban rögzített keretek között a párt nevében eljárjon.   

4. Ha az elnök igazoltan hosszútávon nem tudja ellátni tisztségét, az elnököt teljes jogkörrel az Országos 

Tanács elnöke helyettesíti. 

 

 

9. cikk 

A párt gazdálkodása, megszüntetése és megszűnése 

 

I. A gazdálkodás alapelvei 

 

1. A párt az Országos Elnökség által elfogadott költségvetés alapján a jogszabályokkal, az 

alapszabállyal és a párt belső előírásaival összhangban folytatja gazdálkodását.  Költségvetést naptári 

évre vonatkozóan állítják össze és fogadják el. 

2. A párt a vonatkozó jogszabályok értelmében kettős könyvelést vezet.  

3. A párt kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. A párt tagjai nem felelnek és nem vállalnak 

kezességet a párt kötelezettségeiért.  

4. A párt bevételi forrásai:  

a. a tagdíjakból származó bevételek, 

b. ajándékozásból és egyéb, ellenérték nélküli teljesítésekből származó bevételek 

c. örökségből származó bevételek 
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d. ingó- és ingatlanvagyon eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek 

e. banki betétek kamatokból származó bevételek 

f. kölcsönökből és hitelekből származó bevételek 

g. állami költségvetésből származó bevételek 

h. jogviszonyokból és külön jogszabály szerinti kötelességek teljesítéséből származó egyéb 

bevételek 

5. A párt a törvény által előírt nyilvántartásokat köteles vezetni. A belső előírások a törvénnyel és az 

alapszabállyal összhangban részletesen szabályozzák az előírt nyilvántartások vezetésének 

szabályait, eljárásait és feltételeit, a különböző bevételek elfogadásának feltételeit is ideértve.  A párt 

minden szerve köteles gondoskodni arról, hogy a párt vagyonát minél gazdaságosabban, a 

jogszabályokkal és az alapszabállyal összhangban használja.  

6.  A párt gazdálkodásával kapcsolatos részletszabályokat az országos elnökség által jóváhagyott, „A 

párt gazdálkodásának alapelvei” c. dokumentum rögzíti.  

 

 

II. A párt megszüntetése és megszűnése; a megszűnés után fennmaradó vagyon kezelése.     

 

1. A párt azzal a nappal szűnik meg, amikor a minisztérium törli a pártok nyilvántartásából. A párt 

megszűnését megelőzi a párt megszüntetése felszámolással vagy felszámolás nélkül.   

2. A párt az alábbi módokon szüntethető meg:   

a. önkéntes megszüntetéssel 

b. más párttal való összeolvadással  

c. csődeljárás kihirdetésével vagy a csődeljárás megindítása iránti kérelem vagyonhiány miatti 

elutasításával 

d. a párt feloszlatásáról szóló jogerős közigazgatási bírósági ítélettel 

e. törvény szerinti egyéb okokból  

3. A párt megszüntetését követően azok a szervek, amelyek jogkörei nem szálltak át a jogutódra vagy a 

felszámolóbiztosra, csak a párt megszüntetésével összefüggően gyakorolhatják jogköreiket. 

4. A párt felszámolás nélküli megszüntetésére és esetleges felszámolására a törvény vonatkozó 

rendelkezései az irányadók.  

5. A párt felszámolással történő megszüntetése esetén az országos kongresszusnak a párt felszámolással 

történő megszüntetéséről szóló határozata egyebek között tartalmaznia kell a felszámolóbiztos 

megnevezését és díját is.  A vagyon felszámolása és a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó 

vagyont a kongresszus egy általa meghatározott nonprofit szervezetre vagy szervezetekre ruházza át.   

 

 

10. cikk 

Záró és átmeneti rendelkezések 

 

1. Az Alapszabályban nem szabályozott jogviszonyokra a pártokról és politikai mozgalmakról szóló 

85/2005. sz. törvény rendelkezései az irányadók. 

2. Az Alapszabály kizárólag az Országos Kongresszus határozata alapján módosítható és egészíthető ki. 

3. A 2019.10.22-én SVS-OVR1-2019/032394 nyilvántartási szám alatt nyilvántartásba vett párt ezen új 

Alapszabálya a 2019.10.22-én nyilvántartásba vett párt alapszabálya és a 2019.11.22-én 

nyilvántartásba vett 1. sz. módosítása helyébe lép. 

4. A jelen Alapszabály az Országos Kongresszus általi elfogadásával lép érvénybe, és a minisztérium 

általi nyilvántartásba vétel napjával válik hatályossá.   

 


