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„Hazánkban mindenkinek vagy legalább a
lehető legnagyobb résznek gyomra, feje és
erszénye ne legyen üres.”
gróf Széchenyi István

A KÖZÖS ÉRTÉKEK PÁRTJÁNAK ALAPSZABÁLYA

Bevezetés
A Közös Értékek Pártja a magánautonómiára épülő, szociális elemekkel átszőtt piacgazdaság
társadalmi körülményei között Magyarország szociális közelítésével kívánja megvalósítani az
önmagáért felelős egyes ember szabadságát garantáló, és az egész nemzetet behálózó jóléti
államot. Mérsékelt baloldali pártként képviseli a politikailag józan, életmódbeli mintaadásra
és szolidaritásra kész társadalmi közép azon tagjait, akik felismerik, hogy lelkiismereti
kötelességük és egyben elemi érdekük felszámolni hazánkban a társadalom közös értékeit
folyamatosan relativizáló szegénységet.
A Közös Értékek Pártja demokratikus politikai közösségként az önkormányzati elvek alapján
tevékenykedik. Alapszabálya kötelező előírásaival és egységes szerkezetével szabályozza a
párt:
a) cselekvő politikájának céljait, téziseit,
b) szervezeti felépítését és működési rendjét,
c) tagjainak és testületeinek kötelességeit és jogait.

I. FEJEZET

Alapvető rendelkezések és pártadatok
1.§(1)A Közös Értékek Pártja alapszabályának (továbbiakban Alapszabály) háttérszabályai:
a) Magyarország Alaptörvénye;
b) a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;
c) az 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról;
d) a 2013. évi. V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
e) a 2000. évi. C. törvény a számvitelről;
f) 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
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g) a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.
(2)Az Alapszabály1.§-ban felsorolt törvények megfeleltetésével készült és azok
rendelkezéseit és etikai normáit magára nézve a párt kötelezőnek ismeri el.
(3) A párt neve Közös Értékek Pártja.
(4) A párt rövidített elnevezése KÉP.
(5) A Közös Értékek Pártja jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet.
(6) A párt bejegyzett képviselői: a társelnökök.
(7) A párt képviseleti rendje: a párt két társelnöke együttesen.
(8) A párt székhelye: Budapest XV. Drégelyvár utca 25 4. emelet 14.
(9) A párt levelezési címe: 1605. Budapest. Pf. 145
(10) A párt elektronikus levélcíme: kep2016@ gmail.com
(11)A párt alapértelmezett jelképe: három azonos átmérőjű egymást metsző szimmetrikus
kőr képezte síkmértani alakzat, amelynek közepén a körök - csúcsán álló pajzs alakú közös részében, metszetében, a párt rövidített elnevezése a KÉP felirat található,
Britannie Bold betűkkel.

(12) A párt pecsétje: 32 mm. átmérőjű körbélyegző. Peremének felső egyötöd méretű
körkerület körív alatti körcikkben a Közös Értékek Pártja felirat, a pecsét alsó részében
az alakulás évét jelzi a 2016. dátum látható Britannie Bold betűkkel.

(13) A párt alapértelmezett jelképe CMYK és RGB szín felbontásban, számkód szerint és
betűtípus.
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Belsőkör(Acélkék):

CMYK:100/100/0/0
RGB:46/49/149
Külső kör(Világos kék): CMYK:100/50/0/0
RGB:0/113/188
Szöveg(Kék):
CMYK:88/84/51/71
RGB:17/16/39
Fekete:
CMYK: 0/0/0/100
RGB. 35/31/32
Betűtípus:

Britanic Bold Regular

A párt önmeghatározása, tevékenységének elvi alapjai, társadalompolitikai tézisei
2.§(1) A Közös Értékek Pártja demokratikus, nemzeti elkötelezettségű, a magyar társadalmi
valóságot nemzetközi és globális szempontból is értelmező, integratív közösségelvű
gyűjtőpárt.
Önmeghatározásának centrumába a kultúra politikailag is értelmezhető kategóriáját az
értéket helyezte, mivel a hazai politika értékteremtő képessége a nemzeti minimum
hiánya miatt korlátozott. Megalakulásakor a párt változtatásra váró tényként
tudomásul vette a magyar nemzetet történelmi hagyományként terhelő társadalmi
instabilitást és szerkezet nélküliséget.
A közhatalomért folytatott küzdelmének általános politikai célja ezért kezdettől az
együttműködés hiányt okozó, a kölcsönös kirekesztést és a rendszerszintű konfliktusok
állandósulását generáló tényezők megismerése, közmegegyezéses megszüntetése. Ezt
szolgálja a pártalapítók választotta normatív társadalompolitikai felfogás és a párt
általános politikai irányelveként elfogadott etikai pragmatizmus.
Mindkét valóság-megközelítéssel – egységben az emberi hit és tudás egyetemes és a
magyar nemzet hagyományos értékeivel – alapértéknek tekintik a lelkiismeretet és a
méltányosságot, elsődleges értéknek a párt bel- és külpolitikáját meghatározó
szolidaritást.
(2) A Közös Értékek Pártja:
a) a jó emberi élet és az igazságos társadalom megvalósítására törekedve feltételezi és
figyelembe veszi az emberi természet sajátosságait, a belőlük eredő és politikailag
értelmezhető konkrét vágyakat és cselekedeteket,
b) a társadalom alapegységének az egyént és a társadalmat összekapcsoló családot, az
individuális politikai cselekvés alapmintázatát meghatározó szellemi, lelki és
gazdasági közösséget tekinti,
c) a közhatalom részeseként érdekegyeztetéssel keresi, megállapodásokkal
legitimizálja, hatalmi eszközökkel legalizálja és érvényre juttatja a szolidaritás, a
hatékonyság és a demokrácia közötti folyamatosan változó egyensúlyi helyzetet, a
társadalmi optimumot,
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d) politikai jelenléte és programjai alapján képes a társadalmi kohézió, a nemzeti
értékek önvédelmi erejének és innovációs képességének erősítésére,
e) támogat minden olyan természet és társadalomtudományos elméleti
kezdeményezést, társadalmi párbeszédet,politikai egyeztetést, amely a közpolitika
gyakorlatában nemzetstratégiaként elfogadottan stratégiai ágazatokká formálja a
nemzeti minimum elemeit,
f) a szociális igazságosság elvét követve, a munka és a tőke egyenjogúságát elfogadva,
az ember személyiségéhez közvetlenül kapcsolódó munka elsőbbségét hirdeti,
g) az értékteremtő, társadalomszervező és összetartó munkát tágabban értelmezi a
munkaerőpiac koordinálta foglalkoztatásnál,
h) elismeri a görög-zsidó- keresztény kultúrkör erkölcsi tanításaiban megfogalmazott
értékeket, és ezekre támaszkodva a politikai logika rendszerébe illesztve támogatja
a politikai cinizmus, a hatalmi visszaélések és a kizsákmányolás teljes mértékű
megszüntetését,
i) elkötelezett a polgári erények (a szorgalom, a mértéktartás, a tisztesség, a tehetség
és tudás megbecsülésének) politikai képviseletére,
j) minden rendelkezésre álló eszközével támogatja a jóléti Európai Unió és az újonnan
csatlakozó államok felzárkózását gyorsító szoros regionális együttműködéseket,
k) alapelvként fogalmazza meg, hogy a közpolitikai kérdésekben a hitelesen informált,
képviseleti demokrácia keretei között élő emberek és közösségeik, a gondoskodó,
aktív és racionális államtól támogatottan rendelkeznek azokkal a közös értékekkel,
társadalomlélektani és gazdasági erőforrásokkal, amelyekkel a magyar nemzet saját
helyzetét folyamatosan újraértelmezve sikeres haszonélvezőjévé válhat a
nemzetközi munkamegosztásnak és a globalizációnak,
l) közösségformáló értéknek tekinti magát a politikát, mint az emberi együttélésre
jellemző, mással nem helyettesíthető módszert, a politikai cselekvők politikai
tudását és a köznapi politizálás örömét.
(3) A Közös Értékek Pártjának célja:
a) távlatosan a skandináv típusú jóléti állam megteremtése,
b) középtávon a mélyszegénység, különösen a gyermek, az időskori és a munkavállalói
szegénység felszámolása,
c) közvetlenül a demokratikus politikai versenyben- ezen belül is - kiemelten az
önkormányzati választásokon való sikeres részvétel.
(4) A Közös Értékek Pártjának társadalmi víziója:
a)a gazdag és kulturált, a belső értékeit felismerő, ápoló, a mások értékeire fogékony
Magyarország és nemzeti közösség,
b) egy olyan szolidáris nemzet, amelynek keretei között a legelesettebbek szintjén is
lehet méltósággal emberi életet élni,
c) a közös politikai értékként elfogadott nemzeti politikai etikai egység,
d) a politikai akaratképzés széleskörű társadalmasítása.
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Pártjellemzők
3.§ (1)A párt folyamatos létezését biztosító szervezeti, működési sajátosságok:
a)a mindenkori regisztrált párttagok létszámához kötött szervezeti felépítés és
működési rend,
b) a területi elvet követőpolitikai akaratképzési és szervezeti tagoltság.
(2) A párt minden körülmények közötti jellemzője:
a) az őszinteség,
b) a józan köznapiság,
c) kommunikációjában a tisztázott fogalmakat tartalmazó közérthetőség,
d) a politikai károkozástól való tartózkodás.
(3) A párt átlátható, sikeres és korrekt működését a hatályos jogszabályi környezetet
leképező Alapszabálya és az arra épülő szabályzatainak rendszere garantálja.
(4) A párt működésében meghatározó:
a)a tényszerűség,
b) a politikai józanság és fokozatosság,
c) a politikai etika,
d) az együttműködési készség minden olyan társadalmi tényezővel, politikai
szervezettel és civil mozgalommal, amelyvélelmezi a nemzeti, a nemzetközi európai és a globális politikai kultúrában található közös értékek létét,
e) az, az értékalapú érdekképviseleti erő, amely a széleskörű társadalmi
elfogadottságra törekedve konkrétumokban mutatja fel és politikai munkája során
érvényesíti, védelmezi a hagyományon alapuló, de folyamatosan változó aktuális
tartalmat hordozó, állandóan létező nemzeti minimumot,
f) a nagykoalíció képes pártprogramok meghatározó szerepe,
g) az ország és a nemzet értékalapú érdekvédelme,
h) a pártdemokrácia,a véleményplatformok szabadsága és egysége,
i) a személyes élethelyzetet figyelembe vevő pártszolidaritás,
j) a nyitottság, a nyilvánosság és a diszkréció,
k) a társadalmi párbeszédben való előítélet nélküli részvétel,
l) a kollektív vezetés keretei között érvényesülő emberközpontú vezetői és az irányítói
célközpontú akaratérvényesítés.
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A pártprogramok rendszere
4.§ (1) A pártprogramok egymásra épülő, egymást kiegészítő rendszere a párt politikai
működésének nélkülözhetetlen alapfeltétele.
(2) A pártprogramok típusai:
a) az általános közpolitikai pártprogram,(továbbiakban Pártprogram)
b) a kampányidőszakok beárazható választási programjai, pogramismertetői.
(3) A mindenkor érvényben lévő és irányadó Pártprogramot a párttagság közvetlen
demokratikus közreműködésével,a Pártelnökség felügyeletével,valamint az általa
alakított szakbizottságok,független szakértői csoportok alkotják, szerkesztik és
gondozzák.
(4) A Kongresszus határozatával elfogadott Pártprogram:
a) hiánya esetén a párt pártközi tárgyalásokat nem folytathat,
b) kétszáz napos hiánya esetében a párt korlátozott társadalmi tényezőként semmilyen
formában nem jelenhet meg a közéletben,
c) háromszáz napot meghaladó hiánya esetében a Pártelnökség alkalmatlanság
indokával - újraválasztási tilalom mellett- köteles kollektív lemondását a
Kongresszusnak benyújtani.
(5) A Pártprogram jellemzője:
a) a konszenzuskeresés,
b) a nagykoalíció képesség,.
(6) A választási program kizárólag beárazható formában kerülhet nyilvánosságra.

II. FEJEZET
A párt tagsága
5.§ (1)A párt tagja lehet, aki:
a)magyar választójoggal rendelkező magyar, vagy magyarországi lakhellyel
rendelkező kettős állampolgárságú személy,
b)a párt alapszabályát és célkitűzéseit elfogadja és ezt a belépési nyilatkozat
aláírásával tanúsítja,
c)vállalja, hogy eleget tesz az alapszabályban meghatározott tagdíjfizetési
előírásoknak,
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d) más pártnak nem tagja.
(2) A párt alapító tagja és tisztségviselője kizárólag büntetlen előéletű személy lehet.

A párttagsági viszony keletkezése
6.§(1) A pártalapítást kezdeményezők a pártjogerőre emelkedett bírósági bejegyzésével egy
időben kérelem és tagfelvételi eljárás mellőzésével alapítópárttagokká válnak.
(2) A tagfelvételi eljárás a pártba belépni kívánó személy akaratnyilvánításával és a
pártokmányként kezelt egységes formátumú belépési nyilatkozat kitöltésével indul,
amelyben a belépő köteles nyilatkozni belépési szándékáról, személyes adatairól ésamennyiben volt – korábbi párttagságáról, megbízatásairól.
(3) A tagfelvételt közvetlenül a Pártelnökségnél lehet kezdeményezni, a kérelemhez
csatolni kell a párt két tagjának írásos ajánlását.
(4) A tagfelvételi kérelem harminc napos elbírálási határidővel, a Pártelnökség
hatáskörébe tartozik.
(5) Az elfogadott tagfelvételi kérelem esetében az elnökségi döntést követően az új tagot
haladéktalanul nyilvántartásba kell venni.
(6) A tagsági viszony létrejöttét a Pártelnökségi döntést követő tizenöt napon belül
kiállított és érvényesített, sorszámozással ellátott tagsági könyv igazolja.

A párttagok kötelezettségei, jogai, felelőssége
7.§(1) A párt tagjai egyenjogúak a pártélet minden területén.
(2) A párttag joga a párt egészét érintő, vagy a saját politikai tevékenységét befolyásoló
tényekről, állásfoglalásokról tájékozódni, a párt vezetőitől közvetlen személyes, vagy
írásbeli megkeresésük után tudomást szerezni.
(3) Minden párttag:
a) aki megfelel a törvényi az Alapszabályban és a szabályzatokban foglalt
előírásoknak választható a párt bármely tisztségének betöltésére,
b) párttisztségekre jelölteket állíthat,
c) negyedévenként legfeljebb két tagjelölt tagfelvételéhez ajánlást tehet,
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d) a párt döntés előkészítő munkájában közvetlenül részt vehet, és szabadon
véleményt alkothat,
e) jogosult megismerni a személyére vonatkozó javaslatokat és azokról
jegyzőkönyvileg rögzítetten véleményt nyilvánítani,
(4)A párt tagja köteles:
a) a párt alapelveivel, céljaival azonos politikai tevékenységet folytatni,
b) a pártszervezet munkájában részt venni,
c)a kongresszus által meghatározott éves tagdíjat fizetni.

(5) A párttag felelőssége:
a) általános politikai értelemben az, hogy önmagát és másokat becsülő racionális
emberként képes legyen értelmes társadalmi cselekvésre, a magyar nemzet
felelősségteljes szolgálatára,
b) pártpolitikai értelemben az, hogy képes legyen a párt közpolitikai küzdelmének
becsületes támogatására,
c) gazdasági értelemben az, hogy a párt által biztosított eszközöket és lehetőségeket
prudens módon használja,
d) etikai értelemben a pártszolidaritás.

A tagdíj
8.§(1) A párt tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat kötelesek fizetni.
(2) A párttagsági díjat a Kongresszus határozza meg.
(3)A párttagsági díj éves mértéke:
a) alapesetben négyezer forint,
b)a gyeden, gyesen, tanulói jogviszonyban lévőknek, nyugdíjasoknak,
munkanélkülieknek, nagycsaládosoknak és a Pártelnökség által elfogadott szociális
indokkal rendelkezőknek évi kétezer forint.
(4) A párttagsági díj évi egy összegben vagy negyedéves részletekben fizethető meg,
amely a választott fizetési időszak első napjával válik esedékessé és befizetése a tag
rendelkezésére bocsájtott postai Készpénz - átutalási megbízással történik.
(5) A párttagsági díj befizetésének végső határideje a tárgyidőszak vége előtti tizenötödik
nap.
(6) A párttagsági díj megfizetését elmulasztó párttagot:
a) igazolható módon, harminc napos határidővel tagdíjhátralékának megfizetésére kell
felszólítani,
b) figyelmeztetni kell a fizetési mulasztás következményére,
c) amennyiben mulasztását a felszólításban jelzett időpontig sem pótolja, tagsági
viszonyát meg kell szüntetni.
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(7) A párttagsági díj korlátozásmentes mérséklésére a Pártelnökség jogosult.

A párttag etikai – fegyelmi felelőssége
9.§(1) A párttag kötelezettségeinek gondatlan megszegéséért etikai, vétkes megszegéséért
fegyelmi felelősséggel tartozik.
(2)Etikai fegyelmi –szabályt sért az a párttag aki:
a) az alapszabályban meghatározott kötelezettségeit megszegi,
b) a kongresszus /közgyűlés/határozatait súlyosan vagy ismételten sértő magatartást
tanúsít,
c) párt belső normáit, közösségi szabályait, jó hírnevét megsérti,
d) vezetői tisztségével visszaélve szándékosan politikailag releváns információkat
elhallgat, vagy azoknak többértelmű értelmezését teszi lehetővé,
e) a politika vitajellegét megsértve a párttagot véleménynyilvánításában
megakadályozza,
f) vetélytársaival szemben nemtelen eszközöket használ,
g) a választások alatt a pártválasztási stratégiájával, taktikai döntéseivel ellentétesen a
párt jelöltjét nyilvánosan támadja, önkényesen ellenjelöltet indít vagy támogat, a
párt választási érdekeit sértő publikációt, nyilatkozatot ad közre,
h) önkényesen eltér a párthatározatokban rögzített politikai céljaitól,
i) bizalmasnak nyilvánított belső információkat eljuttat, átad a párt politikai
ellenfeleinek, vagy az adott ügy szempontjából hatáskörrel rendelkező testület vagy
tisztségviselő engedélye nélkül nyilvánosságra hoz,
j) az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat kijátssza,
k) szándékosan, vagy figyelmeztetés ellenére gondatlanul megsérti az Alapszabályt,
vagy a pártszabályzatok rendelkezéseit,
l) a tudomására jutott törvénytelenséget elhallgatja.

Az etikai-fegyelmi szabályok megsértésének jogkövetkezményei
10.§ (1) Etikai vétség megállapítása esetén alkalmazható büntetések:
a) figyelmeztetés
b) megrovás
c) sorozatosan elkövetett etikai vétség esetén – a kizárás kivételével –fegyelmi vétség
elkövetése miatt kiszabható büntetés is alkalmazható.
(2) Fegyelmi vétség megállapítása esetén alkalmazható büntetések:
a) megrovás
b) párttisztségtől való maximum 12 hónapra szóló eltiltás
c) aktív párttagság felfüggesztése legfeljebb 6 havi időtartamra
d) a pártból való kizárás
(3)A párttag kizárásához vezető magatartás:
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a) a tagdíjfizetési kötelezettség - felszólítás ellenére történő – 12 hónapot meghaladó
elmulasztása
b) a 9.§.(2) b, d, f, g, i, j, pontjai szerinti vétségek elkövetése.

Az etikai - fegyelmi eljárás szabályai
11.§(1) Etikai - fegyelmi eljárást bármely párttag vagy testület az Ellenőrző Bizottságnál
kezdeményezhet.
(2) A kezdeményezést a testülethez írásban kell eljuttatni.
(3) Az országos testületi tagokat és tisztségviselőket érintő etikai vagy fegyelmi
ügyekben kizárólag az Ellenőrző Bizottság járhat el, a párt más tagjai esetében az
Ellenőrző Bizottság, vagy az általa kijelölt3 tagú fegyelmi tanácsjogosult az eljárás
lefolytatására.
(4) Nem lehet etikai-fegyelmi eljárást indítani, ha a vétségről való tudomásszerzéstől egy
hónap, annak elkövetésétől három hónap már eltelt.
(5) Az etikai - fegyelmi eljárás:
a) elrendeléséről szóló határozatról az érintetteket a tárgyalást megelőzően legalább tíz
munkanapon belül igazolható módon értesíteni kell,
b) csak a tájékoztatás megtörténte után kezdhető meg,
c) kizárólag az elrendelő határozatban meghatározott ügyre terjedhet ki,
d) más az eredeti ügytől eltérő tényeket is feltár, akkor a fegyelmi tanács az Ellenőrző
Bizottságnál az eljárás kiterjesztését kezdeményezi,
e) tárgyában bírósági eljárás folyik, annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel
kell függeszteni,
f) alá vont pártag számára biztosítani kell a teljekörű védekezés lehetőségét.
(6) Az eljárást meg kell szüntetni, ha az eljárásba vont személy a pártból kilépett, vagy
meghalt.
(7) Az ügyben eljáró tanács köteles:
a)az eljárást az alapszabály és a szabályzatok alapján tárgyszerűen, elfogulatlanul és
kulturált formában lefolytatni,
b) meghallgatni az érintett párttagot és az ügy más szereplőit,
c) megállapítani a tényállást,
d) dönteni vagy javaslatot tenni etikai vagy fegyelmi büntetésre, vagy az eljárás
megszüntetésére.
(8)A tag kizárására vonatkozóan a fegyelmi tanácsnak javaslattételi, az Ellenőrző
Bizottságnak döntési joga van, egyéb jogkövetkezmény megállapítására az ügyben
eljáró szerv – EB vagy fegyelmi tanács – jogosult.
(9) A fegyelmi tanácskizárásra vonatkozó javaslatát a tárgyalást követő három napon
belül - a tényállást tartalmazó iratokkal együtt - meg kell küldenie az Ellenőrző
Bizottságnak, amely a kézhezvételtől számított tizenöt munkanapon belül köteles azt
megtárgyalni.
(10) Az Etikai- Fegyelmi tanácselnöke köteles:
12

a) a tárgyalás végeztével a döntést tartalmazó határozatot szóban kihirdetni,
b) a határozatot a tárgyalást követő három munkanapon belül írásba foglalni és azt az
Ellenőrző Bizottságnak hivatali úton, a további érintetteteknek tértivevényes
levélben megküldeni.
(11) Amennyiben a tértivevényes küldeményt az érintett nem veszi át - jegyzőkönyv
felvétele mellett - az etikai – fegyelmi határozatot átvettnek kell tekinteni.
(12) Az etikai - fegyelmi határozatot a döntést hozó szerv – EB vagy fegyelmi tanácselnöke írja alá, a jegyzőkönyvet a bizottság két tagja hitelesíti.
(13) A határozatot alakilag a párt Ügyviteli és adatkezelési szabályzat előírásainak
megfelelően kell elkészíteni és annak tartalmaznia kell:
a) megállapított tényállást,
b) a határozatot,
c) az indoklást,
d) az esetleges kisebbségi véleményeket,
e) a döntést eredményező szavazás eredményét,
f) a fellebbezés lehetőségéről szóló pontos tájékoztatást.
(14) A jogerőre emelkedett etikai - fegyelmi eljárás eredményét a párt nyilvántartásába be
kell vezetni, illetve onnan egy év elteltével törölni kell.
(15)A fegyelmi - etikai eljárást megszüntető határozatot kell hozni, ha az elkövetett
cselekmény nem etikai, fegyelmi vétség vagy a vétség elkövetése nem bizonyítható.
(16) Amennyiben a párttag a pártnak vagy a párt jogi személyiséggel bíró szervezetének
anyagi kárt okoz kártérítési felelősségére a Polgári Törvénykönyv, munkaviszony
esetében a Munkatörvénykönyve irányadó. A párt jogorvoslati kezdeményezésére a
felelősséget kizárólag bírósági eljárás keretében állapíthatják meg.

Az etikai – fegyelmi eljárás jogorvoslati lehetősége
12.§(1) Az elmarasztaló etikai–fegyelmi tanács határozata ellen a határozat kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye.
(2) Fellebbezés esetén az etikai vagy fegyelmi határozatot végrehajtani nem lehet.
(3) A etikai-fegyelmi tanácshatározata ellen fellebbezést az Ellenőrző Bizottsághoz, az
Ellenőrző Bizottság határozata ellen fellebbezést pedig a párt Kongresszusához lehet
benyújtani.
(4) A tag kizárására vonatkozó fegyelmi határozat ellen benyújtott fellebbezés
megtárgyalására a kongresszust a fellebbezés kézhezvételétől számított tíz napon túli,
de harminc naptári napon belüli időpontra össze kell hívni.
(5) Alacsonyabb fokozatú–az Alapszabály 10.§. (2) a. b. és c. pontja szerinti- fegyelmi
elmarasztalás esete elleni fellebbezést pedig a soron következő kongresszuson kell
napirendre venni.
(6) Lezárt etikai vagy fegyelmi ügyben:
a) elbírált tényállás alapján újabb fegyelmi eljárás általános esetben nem indítható,
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b) ha új tények vagy bizonyítékok válnak ismereté az Ellenőrző Bizottság
engedélyezheti új eljárás lefolytatását, vagy azt maga is lefolytathatja.

A tagsági viszony megszűnése
13.§(1) A párttagtagsági viszony megszűnik:
a) kilépéssel,
b) kizárással,
c) a tag halálával.
(2) Párttagsági viszony megszűntét az (1) bekezdés a), b) pontok esetében Pártelnökség
határozatban rögzíti és irattárba helyezi.
(3) A kilépési szándékot a Pártelnökségnél kell bejelenteni.
(4) Kizárásra a fellebbezési lehetőségek kimerítése után jogerőre emelkedett fegyelmi
határozat alapján kerülhet sor.
(5) A kizáró határozatot a taggal a Ptk.3:70.§(2) bekezdése alapján közölni kell.
(6) Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat.
(7)A Pártelnökség köteles kezdeményezni és az Ellenőrző Bizottság pedig köteles a
tagsági viszonyt kizárással megszüntetni, amennyiben a párttag:
a) legalább egyéves, önhibájából eredő tagdíjhátralékát a tagdíjfizetés elmulasztásának
következményére figyelmeztető tértivevényes levélben tett felszólítás ellenére
hatvan napon belül sem rendezi,
b) bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte és a közügyektől
eltiltotta,
c) valamely más párt tagjává vált,
d) olyan köztisztségbe került, amely törvényi rendelkezés alapján párttagsággal
összeférhetetlen és tagságának szüneteltetését nem kérte,
e) országgyűlési képviselői, önkormányzati, polgármesteri vagy bármely más olyan
jelölés vagy választás során, ahol a párt jelöltet állít, e jelölttel szemben önkényesen
más párt, társadalmi szervezet jelöltjeként, vagy független jelöltként elindul,
illetőleg ezt a szándékát nyilvánosan bejelenti,
f) a vele szemben felmerült összeférhetetlenséget felhívás ellenére nem szünteti meg.

A tagsági viszony szüneteltetése
14.§(1) a párttag indoklás nélkül szüneteltetheti a tagsági viszonyát.
(2) A szünetelés ideje alatt a párttag jogaival nem élhet, kötelezettségei teljesítésére nem
köteles,
(3) A szünetelés tartama alatt tettei, nyilatkozatai nem irányulhatnak a párt politikája,
vagy érdekei ellen.
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(4) A szünetelési szándékát a párttagnak a Pártelnökséghez írásban kell tudomásul vétel
céljából megküldeni.
(5) A folyamatos tagsági viszony helyreállítását a párttag írásbeli kérelmére vizsgálat
nélkül a Pártelnökségség határozatilag hagyja jóvá.

Nyilvántartás a párt tagjairól
15.§(1) A belépési nyilatkozat és a tagfelvételt követően kiállított adatlapok alapján tagjairól a
párt az adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően, a bizalmas adatkezelés
szabályait betartva pártnyilvántartást kell vezetni.
(2) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

A párt szervezeti felépítése
16.§(1) A párt megalakulásakor politikai akaratképzési és szervezeti szempontból tagolatlan.

A párt testületei
17.§A párt testületei:
a) a Kongresszus,
b) a Pártelnökség, (továbbiakban Elnökség)
c) az Ellenőrző Bizottság.
Kongresszus
18.§A kongresszus a párt legfelsőbb döntéshozó, irányító szerve, amelyminden olyan
kérdésben jogosult dönteni, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe
utal.
19.§ A kongresszusok ülésezési formája kétszáz fős országos taglétszám alatt a közgyűlés
(taggyűlés)
20.§A Kongresszus szavazati jogú résztvevője kétszáz fős országos taglétszám alatt a párt
valamennyi tagja.
21.§A Kongresszus kizárólagos hatásköre:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása,
b) a Pártprogram elfogadása,
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c) a Párt Elnökségének, tisztségviselőinek, Ellenőrző Bizottságának megválasztása,
d) az Elnökség beszámoltatása,
e) az éves költségvetés, pénzügyi beszámoló és a párt vagyoni helyzetéről szóló
jelentések elfogadása,
f) a párt feloszlatását, szétválását, egyesülését érintő kérdésekben történő döntés,
g) döntés az ülésének a teljes, vagy részleges internetes közvetítése tárgyában,
h) tagsági díj összegének meghatározása,
i) döntés minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály a Kongresszus hatáskörébe
utal.
22.§(1) A kongresszusi ülések:
a) a személyi kérdéseket tárgyaló részek kivételével nyilvánosak, azokon bármely
párttag részt vehet és azokra a párt Elnöksége hozzászólási jogú vendéget és
szakértőt hívhat meg,
b) minden üléséről – a résztvevők tájékoztatása mellett és a regisztráció során aláírt
nyilatkozatban elfogadottan – folyamatos hang- és videofelvétel készül.
(2) A Kongresszus összehívása kötelező:
a) bírósági határozat alapján,
b) évente legalább egyszer az év június 30. napjáig,
c) nyolc napon túli és harminc napon belüli határidővel, amennyiben a párttagok húsz
százaléka ok- és célmeghatározással előterjesztett indítványban fordult az
Elnökséghez,
d) kétszáz fős taglétszámhatár átlépésekor,
e) tisztújító Kongresszus összehívása kötelező, amennyiben a társelnöki tisztség
valamelyike betöltetlenné vált,
f) amennyiben az Ellenőrző Bizottság tagjainak száma nem éri el a három főt, vagy az
Elnökség tagjainak száma az eredeti létszám kétharmada alá csökken.
(3) A Kongresszus összehívására:
a) az Elnökségjogosult,
b) helyét és a gyűlés időpontját az Elnökség határozza meg,
c) lebonyolításáért a párt társelnökei felelősek,
d) időpontja előtt legalább tizenöt nappal visszaigazolható módon, elnöki meghívó
levéllel értesíteni kell a kongresszusi küldötteket és a szavazati jogú résztvevőket
párt tagjait.
(4)A Kongresszus meghívójának a Ptk.3:17. paragrafusa értelmében tartalmaznia kell:
a) az ülés idejének és helyszínének megjelölését,
b) az ülés napirendjét,
c) a tárgyalni kívánt témaköröket, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak
a tárgyalni kívánt témakörökben az álláspontjukat kialakíthassák,
d) továbbá a Ptk.3:75.§ rendelkezése alapján, a napirend kiegészítési kérelem
lehetőségét, miszerint a meghívólevél kézbesítésétől, vagy a kongresszus
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összehívási szándék közzétételét követő három napon belül a tagok és a párt szervei
a párt elnökségétől indoklás mellékelésével a napirend kiegészítését kérhetik.
(5) A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni, amennyiben a
napirend kiegészítésre kerül, akkor az új napirendi pontról a tagokat igazolható módon
értesíteni kell. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt,
vagy azt elutasítja, a Kongresszus a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(6) A napirendről szóló szavazása előtt az ülésvezető köteles szót adni az Elnökség által
elutasított, vagy az általa nem tárgyalt napirend kiegészítést tevőjének.
(7) A meghívóban nem szereplő napirendi pont csak akkor vehető tárgyalásba, ha az
ülésen valamennyi szavazásra jogosult meghívott jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(8) A Kongresszus napirendjét a párttagok nyílt, egyszerű többségű szavazással fogadják
el.
A Kongresszus határozatképességének megállapítása és a kongresszusi ülés
lebonyolítása
23.§(1) A kongresszus:
a) megnyitása előtt a pártokmányként kezelt, három példányban készített,
lebélyegzett, sorszámozott jelenléti ív alapján a kongresszus jegyzőkönyvében
rögzítetten meg kell állapítani a gyűlés határozatképességét,
b) határozatképes amennyiben a szavazati joggal rendelkező meghívottak több mint
fele jelenléti ívvel igazoltan jelen van,
c) határozatképességet a kongresszus teljes időszakában folyamatosan ellenőrizni és
állapotát minden határozathozatal előtt jegyzőkönyvileg rögzíteni kell,
d) szabálytalan összehívása esetében az ülés megtartása abban az esetben törvényes,
amennyiben az ülésen valamennyi szavazásra jogosult jelen van és egyhangú nyílt
szavazással hozzájárul a kongresszus megtartásához.
(2) A Kongresszust a társelnökök egyike, vagy a javaslatukra megválasztott levezető
elnök vezeti.
(3) A Kongresszus üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:
a) az ülésének helyét,
b) idejét,
c) megkezdésének időpontját,
d) az utalást az ülés formájára, típusára,
e) az összehívás módját,
f) a jelenléti ív csatolásával a jelenlévők számát,
g) határozatképesség alakulását,
h) a levezető elnök és jegyzőkönyvvezető, valamint a két jegyzőkönyv hitelesítő
nevét,
i) a tárgyalásra került napirendi pontokat és hozzászólásokat,
j) a hozott határozatokat, azok megszavazásának módját és a szavazás eredményét,
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k) az ülés berekesztésének idejét,
l) a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő aláírását.
(4) A zárt ülésről felvett jegyzőkönyvet, hang és képfelvételeket bizalmas iratként kell
kezelni.
(5) A hitelesített kongresszusi jegyzőkönyv elkészítéséért és harminc naptári napon belül
a Fővárosi Törvényszékhez történő benyújtásáért a társelnökök felelnek.
(6) Indokolt esetben a Kongresszus levezető elnöke zártkörű tanácskozást rendelhet el.
(7) A kongresszusok személyi kérdéseket érintő szakasza minden körülmények között
zártkörű és a szavazás titkos.
(8) Kezdeti vagy munkája alatt bekövetkezett határozatképtelenség esetében a csonka
kongresszuson résztvevő párttagok egyszerű többségi szavazással dönthetnek a még
nem tárgyalt napirendi pontokkal kapcsolatos vita esetleges folytatásáról.
(9) Határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít,
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll,
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(10) Amennyiben a kongresszuson a szavazati joggal rendelkező valamely ügyben nem
szavazhat, akkor a határozatképesség megállapításakor személyét figyelmen kívül kell
hagyni.

A kongresszusok határozathozatali rendje
24.§(1) Az egyes napirendi pontok vitájában felszólalásra az ülést vezető elnök adja meg a
szót, előnyben részesítve:
a) személyes érintettség miatt szólást kérőket,
b) a napirendhez előzetesen, írásban jelzett hozzászólási igényt benyújtókat.
(2) A felszólaló köteles a rövid, lényegre törő, jegyzőkönyvezhető felszólalásra.
(3) Az ülést vezető elnök:
a) felszólalások időtartamának korlátozására a napirendi pontok tárgyalása előtt,
tárgyalási körönként, jegyzőkönyvileg rögzítetten ügyrendi szavazást kérhet,
b) a felszólalótól a szót megvonhatja, ha a felszólalás előre megállapított időtartama
lejárt, vagy a felszólaló figyelmeztetés ellenére a napirendtől eltér.
(4) A Kongresszuson:
a) a szavazás általános esetekben nyíltan, kézfelemeléssel történik,
b) a párttagok „igen”, „nem” és „tartózkodás” szavazással élhetnek,
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c) személyi kérdésben kizárólag titkos szavazással lehet dönteni, ettől eltérni
semmilyen indokkal nem lehet.
(5) Az érintett párttag a kizárására, vagy választott tisztségéből történő visszahívására
vonatkozó döntésben szavazati jogát nem gyakorolhatja.
(6) Az alapszabály módosításához a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, a párt céljainak, pártjellemzőinek, a
pártprogramok rendszerének (Alapszabály 2., 3., 4. §) módosításához, valamint a párt
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a párt valamennyi szavazati joggal
rendelkező – azaz nem csak a jelenlévő - tagjának háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges, (Ptk.3:76.§) egyéb határozatai a Kongresszusa jelenlévő
tagok több mint felének „igen” szavazatával hozza meg.
(7) A határozatokat a Kongresszus levezető elnöke hirdeti ki.
(8) A kihirdetett határozatnak összhangban kell állnia a korábban hozott határozatokkal.
(9) A kihirdetett határozatokat eredeti és digitalizált formában kihirdetésük időrendjét
követve, sorszámozottan el kell helyezni a párt Határozattárában.
(10) A kongresszusok határozatai a párt minden tagjára és testületére kötelezőek.
A Tisztújító kongresszus
25.§(1) Tisztújító kongresszus alapvető feladata a párt vezető testületeinek és vezető
tisztségviselőinek megválasztása.
(2) A párt megalakuláskor a megválasztott elnökség mandátuma a kétszáz fős országos
taglétszám eléréséig, de legfeljebb két év időtartamra szól.
(3) A tisztújító kongresszus összehívása kötelező:
a) az Alapszabály 21.§ (2) a), d), e), f) pontokban leírt esetekben,
b) a párt vezető testületében személyi összeférhetetlenség kialakulásakor.
(4) A tisztújításról szóló napirendi pont nem tárgyalható az Jelölő Bizottság jelöltállítási
jelentésének ismertetése nélkül.
(5) A Tisztújító kongresszuson helyszíni jelölésre nincs mód.
(6) A Tisztújító kongresszus nem választhat meg olyan párttagot tisztségviselőnek:
a) aki nem tett eleget a párt Választási Szabályzatában előírtaknak,
b) aki nem nyilatkozott arról, hogy megfelel-e a Ptk. 3:22.§.(1),(4),(5),(6)
bekezdésében szabályozott feltételeknek.
(7) Amennyiben a kongresszus napirendjén folyamatban lévő fegyelmi ügyről szóló
döntés is szerepel, annak tárgyalása meg kell, előzze a tisztújításról szóló napirendi
pontot, ha az érintett személy előzetesen írásban nem nyilatkozott, hogy nem akar
indulni vezető párttisztségért.
(8) Ha a kongresszus megrendezésére országgyűlési, önkormányzati, vagy európai
parlamenti választás után kerül sor, köteles napirendjére tűzni a választási
eredményeket értékelő elnöki beszámolót, aminek tárgyalása meg kell, előzze a
tisztújításról szóló napirendi pontot.
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A Rendkívüli tisztújító kongresszus
26.§(1) Kötelezően Rendkívüli tisztújító kongresszust kell összehívni:
a) bírósági határozatalapján,
b)az Alapszabály 23.§(2) a) e) és f) pontjai alapján.
c) amennyiben a választás útján elnyert tisztségek valamelyike betöltetlenné válik,
d) ha az Elnökség tagjainak száma az eredeti létszám kétharmada alá csökkent.
(2) A Rendkívüli tisztújító kongresszuson amennyiben a jogerős bírósági határozat vagy a
megelőző kongresszusi határozat nem teljes körű tisztújítást ír elő, csak a határozatban
megjelölt, illetve a megüresedett párttisztség betöltéséről lehet dönteni.

A Rendkívüli kongresszus
27.§(1) A Ptk.3:81.§(1) bekezdése értelmében Rendkívüli kongresszus összehívása tíz
munkanapon belül kötelező amennyiben:
a) a párt vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
b) a párt előreláthatólag nem lesz képes tartozásit a kölcsön lejárakor kifizetni,
c) a párt céljainak elérése veszélybe került.
(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott kongresszuson a párt tagjai kötelesek az
összehívásra okot adó körülmények megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy
a párt megszüntetéséről dönteni.
Az Ismételtkongresszus
28.§(1) Ismételtkongresszust kötelező összehívni:
a) bírósági határozatalapján,
b) amennyiben, az alapkongresszus rendes ülésezése jogszabályt, párt alapszabályt
sértve formai és/vagy tartalmi hibát vét,
c) amennyiben személyi és/vagy tárgyi feltételek hiánya miatt a korábbi időpontra
összehívott kongresszus meghiúsult, félbeszakadt,
d) létszámhiány okozta határozatképtelenség esetén.
(2) A létszámhiány miatt kialakult kongresszusi határozatképtelenség indokával újból
összehívott kongresszus határozatképes tekintet nélkül a megjelentek számára, ha az új
kongresszust nyolc napon túli, de harminc napon belüli időpontra változatlan
napirenddel hívták össze és az eredeti meghívóban is tájékoztatták a meghívottakat a
távolmaradás következményeiről.
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Az Elnökség
29. §(1) A párt Elnöksége:
a) a párt központi irányító testülete, ügyvezető szerve, konszenzus orientált politikai
testület,
b) politikai akarategységbe tömöríti a pártot,
c) döntéseit megelőzi a befolyásolás nyílt színtere, a véleménykorlátozás nélküli
testületi vita,
d) tagja a testületi döntések meghozatala után a különvéleményének fenntartása
mellett köteles képviselni az elnökségi határozatokat,
e) a nemzet politikai preferenciáinak ismeretében vezeti a párt közpolitikai hatalomért
folytatott küzdelmét,
f) biztosítja a párt társadalmi funkcióinak érvényesülését,
g) politikai testületként közösen és egyetemlegesen felel a párt sikeres szerepléséért a
választásokon,
h) gondoskodik a párt folyamatos, az aktuális társadalmi problémákra reflektáló
eszmei, szervezeti felkészültségéről.
(2) Az Elnökség tagjai kétszáz fős taglétszámig: két társelnök, a pártigazgató és további
két elnökségi tag.
(3)Az Elnökség:
a) a Tisztújító kongresszust követő harminc napon belül meghatározza és a párt
nyilvánossága elé tárja az elnökségi tagok feladatkörét és az elnökség működési
rendjét,
b) szervezi és felügyeli a Kongresszusi határozatok végrehajtását,
c) megbízza a szakpolitikai programok ügyvivőit, kommunikációs igazgatói
megnevezéssel kinevezi az elnökségi üléseken tárgyalási joggal résztvevő
pártszóvivőt,
d) alapítóként kijelöli a pártalapítvány kuratóriumának tagjait és elfogadja a
kuratórium elnökének személyét,
e) gondoskodik a nemzetközi kapcsolatok kiépítéséről, ápolásáról,
f) kapcsolatot tart más pártokkal, kormányzati és önkormányzati szervekkel,
g) nemzetközi kapcsolatait felhasználva, világnézeti egyezéseket keresve,
pártprogramok összehasonlító vizsgálatával javaslatot tesz a Kongresszusnak
nemzetközi pártcsaládhoz való csatlakozásra,
h) az Alapszabály politikai alapvetését követve, határozati formában folyamatosan
állást foglal a napi politikai ügyekben, a pártot érintő kérdésekben,
i) a közérdeklődésre számító ügyekben sajtótájékoztatókat kezdeményez és tart,
j) gondoskodik a párt szakpolitikai terveinek kidolgozásáról,
k) dönt a tagfelvételi kérelmekről azok benyújtásától számított 30 napon belül,
l) kezdeményezheti a soron következő tisztújító Kongresszus összehívását, irányítja a
kongresszusok munkáját előkészítő szervező tevékenységet,
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m) a párt általános politikai irányvonalának és programjának kidolgozásában,
folyamatos korszerűsítésében kezdeményezi az erre vonatkozó feladatok elvégzését
és biztosítja annak feltételeit,
n) kidolgozza a párt (országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati) választási
programját,
o) gyakorolja a párt vagyona feletti tulajdonosi jogokat,
p) javaslatot tesz a Kongresszusnak gazdasági társaság, egyesület vagy bármely más
gazdálkodó szervezet alapítására, megszüntetésére,
r) megvitatja és elfogadja a párt Szervezeti és Működési szabályzatát, Adatkezelési,
Ügyviteli és Gazdálkodási, Fegyelmi és Választási Szabályzatokat,
s) a pártigazgató előterjesztése alapján megvitatja és elfogadja a tárgyévi költségvetési
irányelveket, elkészíti, és jóváhagyásra a Kongresszus elé terjeszti a párt éves
költségvetését, az elmúlt év gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót,
t) kinevezi és felmenti a párt tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek, valamint a
párt intézményeinek, hivatali szervezetének vezetőit.
(4) Az elnökségi ülést a társelnökök hívják össze írásbeli meghívó útján, mely meghívó
tartalmazza az ülés napirendi pontjait.
(5) Az Elnökség ülését tíz munkanapon belül össze kell hívni, ha azt tagjainak
egyharmada a napirend megjelölésével kezdeményezi.
(6) Az elnökségi ülést a társelnökök egyike vezeti.
(7) Az elnökségi ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell
felvenni, melyet két elnökségi tag hitelesít.
(8) Az elnökség köteles munkájáról a tagokat rendszeresen tájékoztatni.
(9) Üléseinek tanácskozási jogú állandó meghívottjai az Ellenőrző Bizottságelnöke és a
párt nem elnökségi tag ügyvivői.
(10) A politikai munka szakmai megalapozottsága érdekében a párt társelnökei
tanácsadókat, illetve tanácsadó testületek képviselőit jogosultak meghívni az Elnökség
ülésére, akik az adott napirendi pont vitájában tanácskozási joggal vesznek részt.
Az Ellenőrző Bizottság
30.§(1)Az Ellenőrző Bizottság (EB):
a) kétszáz fős országos taglétszámig három tagból áll,
b) elnökét és tagjait a Kongresszus választja,
c) mandátuma a mindenkori Elnökség mandátumával megegyező időre szól.
(2) Az Ellenőrző Bizottság tagja:
a) kizárólag nagykorú, cselekvőképes, tevékenysége ellátásában semmilyen
tekintetben nem korlátozott személy lehet,
b) nem lehet az, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll
fennáll, továbbá akinek a hozzátartozója a párt vezető tisztségviselője,
c) nem tölthet be más választott párttisztséget,
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d) nem lehet a párt alkalmazottja,
e) nem lehet a párt intézményének, valamint a párt részvételével működő gazdálkodó
szervezetnek alkalmazottja vagy tagja.
(3) Az Ellenőrző Bizottság:
a) felügyeli azt, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti
az Alapszabály egységes értelmezését,
b) elősegíti, hogy a tagok – különös figyelemmel a tisztségviselőkre és a köztisztséget
betöltőkre – életvitelükben, politikai tevékenységükben kövessék a párt erkölcsi
normáit.
c)eljár minden olyan esetben, amikor bármely szervezet, testület vagy tag
tevékenységében a párt erkölcsi elveit sértő, annak politikai kárt okozó magatartást
vagy mulasztást tapasztal,
d) őrködik a párttagok jogainak érvényesülésén,
e) közreműködik a párton belüli konfliktusok megszüntetésében,
f) alapszabálysértés esetén kötelezi az adott testületet az alapszabály rendelkezéseinek
maradéktalan betartására,
g) megsemmisíti a szervezetek vagy testületek alapszabály ellenes döntéseit,
h) etikai vagy fegyelmi jogkört gyakorol az országos testületi tagok és tisztségviselők
ügyében,
i) elbírálja a fegyelmi tanács döntése ellen benyújtott etikai és fegyelmi
fellebbezéseket,
j) lezárt etikai vagy fegyelmi ügyben új eljárást engedélyezhet,
k) bármely etikai és fegyelmi ügy tárgyalását, az eljárás bármely szakában magához
vonhat,
l) évente legalább egyszer teljes körűen ellenőrzi a párt könyvvezetésének, a
pártvagyon kezelésének és a szervezetek gazdálkodásának szabályszerűségét,
m) az elmúlt év gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolóról véleményezési
jogkörrel rendelkezik,
n) tevékenységéről évi rendszerességgel köteles beszámolni a Kongresszusnak.
(4) Az Ellenőrző Bizottság saját ügyrendjéről, munkatervéről, belső munkamegosztásáról
maga határoz.
(5) Az Ellenőrző Bizottság:
a) határozatképes amennyiben háromtagú bizottság esetén a bizottsági tagok
mindegyike az ülésén jelen van,
b) határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg,
c) szavazategyenlőség estén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és a következő ülésen
ismét szavazásra kell bocsátani,
d) ülései nyilvánosak, kivételt képezhet a fegyelmi és gazdálkodási ügyek tárgyalása,
e) üléseiről jegyzőkönyv készül, melyben a bizottsági tagok kérhetik adott kérdésben
kialakult véleményük és leadott szavazatuk névszerinti rögzítését.
(6) Az Ellenőrző Bizottság tagjai ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem
megfelelő teljesítésével a pártnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért
való felelősség szabályai szerint felelnek a párttal szemben.
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(7)Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása megszűnik amennyiben a bizottság
tagjainak létszáma egy fővel csökken,
A párt vezető tisztségviselői
31.§(1)A párt irányító vezető tisztségviselőinek minősülnek azok a párttagok, akik
párttisztséget töltenek be az arra illetékes kongresszus által történt megválasztásuk
alapján.
(2) Kétszáz fős országos taglétszámig:
a) két társelnök,
b) a pártigazgató,
c) az Ellenőrző Bizottság elnöke.
(3) Az elnökségének tagjai:
társelnökök:
Sárközi Péter 1158 Bp. Drégelyvár u. 25.IV.14.
Jebudánszki István 1158. Bp. Thököly u. 50.
pártigazgató:
Asztalos Lajos 1165. Bp. Csipkés köz 8.
elnökségi tagok: Arold Imre 1106. Bp. Köszméte. út 33.
Seres Tamás 1141. Bp. Cserebogár u.10.
A párt vezető tisztségviselőivel szembeni törvényi követelmények és kizáró okok

32.§(1)A párt irányító vezető tisztségviselője a Ptk. 3:22. § -a értelmében:
a) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták,
b) nem lehet az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült,
c) nem lehet az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely más
foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
d) nem lehet az, akit jogerősen eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig vezető tisztségviselő
(2) Aktív köztisztviselő párt tisztséget nem tölthet be.

A párt irányító és vezető tisztségviselők politikusi személyére vonatkozó elvárások
33.§A párttagság bizalmára méltó, a pártélet morális, etikai viszonyait meghatározó irányító,
vezető tisztségviselők számára kötelező:
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a) a magán és a közéletben általánosan elfogadott etikai, magatartási normák betartása,
b) a párt szellemiségéhez méltó szolidaritás, megértés, őszinteség és türelem,
c) párt iránti maradéktalan elkötelezettség,
d) a politikai cinizmus elítélése.
34.§A párt irányító vezető tisztségviselőitől elvárt politikusi képesség:
a) a mozgósításra alkalmas hatalomképző erő,
b) professzionális politikusi attitűd,
c) a személyeskedéstől és sértődéstől mentes vitakészség,
d) a nagy nyilvánosság előtti magabiztos fellépés, elegancia,
e) az udvariasság és a protokoll iránti érzékenység,
f) az írásbeli és szóbeli kifejező- és meggyőzőképesség,
g) idegen nyelvismeret,
h) politikai műveltség és olvasottság,
i) gátolatlan vezetési kapacitás,
j) tanulási képesség és hajlandóság.
A párt vezető tisztségviselői megválasztásának fő szabályai
35.§(1)A párt irányító, vezető tisztségviselőit az Alapszabályban és a párt Választási
Szabályzata által leírt formában és módon,a Kongresszus keretei között kell
megválasztani.
(2)A párt irányító vezető tisztségviselőinek választására vonatkozó alapszabályi előírások
kizárólag a bíróság jogerős jóváhagyása után alkalmazhatók, azaz ugyanazon a
kongresszuson a módosítás alapján vezető tisztségviselőt választani nem lehet.
(3) Vezető tisztségviselői tisztség:
a) kooptálással vagy zártlistás választással tisztség nem tölthető be,
b) választást kötelezően Jelölő Bizottsági jelölés előzi meg.
(4) A minimum háromfős jelölő bizottságot kétszáz fős regisztrált taglétszámig a
Kongresszus választja,
(5) A jelölő bizottság autonóm párttestület:
a) munkáját önállóan végzi,
b) elnökét saját sorából választja,
c) megbízatása két egymást követő soros tisztújító kongresszus közötti időszakra szól.
(6)A jelölt kiválasztás során a jelölő bizottságnak vizsgálnia kell a jelölt jelöltek:
a) személyügyi - jogi, szakmai és szociális – alkalmasságát,
b) egészségügyi megfelelőségét,
c) pszichológiai – mentális, motivációs, személyiségi – adottságait,
d) szakmai, politikai ismereteit, készségeit és képességeit.
(7) A jelölő bizottság munkájához független személyügyi szakértő, pszichológus
közreműködést is igénybe veheti.
36.§(1)A jelöltté válás feltételei:
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a) a párt Választási szabályzatába foglaltak írásbeli nyilatkozattal történő elfogadása
és teljesítése,
b) a nyílt és demokratikus vezetőválasztási folyamat etikai normáinak betartása.
(2) A végleges jelölőlistára az kerül aki:
a) teljesítette a jelöltté válás feltételeit,
b) vállalja illetve elfogadja a jelölést, és két okirati tanú előtt aláírt nyilatkozatot tesz
arról, hogy megfelel a Ptk 3:26.§ (2) bekezdésében szabályozott feltételeknek,
c) nyílt szavazással elnyeri a kongresszus egyharmados támogatását.
(3) A tisztségviselők választásakor a zártlistás jelölés kizárt.
(4) A párt vezető tisztségviselőinek megválasztását tisztségenként, közvetlenül és titkos
szavazással kell lebonyolítani,
a) a választás egy vagy kétfordulós,
b) megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az első választás során a
szavazatok több mint felét megkapta,
c) többes jelölés esetén, ha nincs ilyen személy második fordulót kell tartani, melynek
során azt a jelöltet kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta,
d) a második fordulójába az első fordulóban a két legtöbb szavazatot elnyert jelölt
kerül,
(5) Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság nem tisztségviselő tagjainak választása listás
szavazással történik.
A párt vezető tisztségviselőinek kötelezettsége és felelőssége
37.§A párt társelnökei:
a) a pártélet kezdeti, a kétszáz fős taglétszám alattiidőszakának szervezői, egyenrangú
politikai irányítói,
b) szerződéskötések, pénzügyintézések kivételével önállóan is jogosultak a párt
képviseletére, állami, társadalmi szervezeteknél és a nemzetközi kapcsolatokban,
c) együttesen irányítják az Elnökség tevékenységét,
d) gondoskodnak a párt induló pártprogramjának kidolgozásáról, a párt távlati és
időszerű politikai döntéseinek előkészítéséről, megtervezéséről, és végrehajtásáról,
e) ellenőrzik a Kongresszus és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások
végrehajtását, betartását,
f) szervezik és irányítják az időszerű szakpolitikai döntések megtervezését,
kidolgozását és végrehajtását,
g) biztosítják az Elnökség folyamatos és tervszerű működését, soron kívül összehívják
az Elnökség ülését, ha időszerű politikai kérdésben kell kialakítani a párt
álláspontját,
h) felügyelik a Kongresszus előkészítését, vezetik az elnökség és a Kongresszus
üléseit, és intézkednek a Kongresszus hatáskörébe nem tartozó ügyekben (panasz,
kérelem),
i) kötelesek folyamatosan tájékozódni a párt jelölésével elnyert országos és
önkormányzati köztisztséget betöltők tevékenységéről,
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j) jogosultak továbbá az elnökség tagjainak bármelyikét eseti megbízással saját
feladatkörükbe tartozó ügyben helyettesítésre felkérni,
k) a bankszámla felett a rendelkezési jogosultság a két társelnököt együttesen illeti
meg, a párt pénzeszközeinek kezelése kapcsán a pártigazgató ellenjegyzése mellett
utalványozási jogkört gyakorolnak.
38.§A pártigazgató:
a) a pártépítés elsőszámú irányítója a párt szervezéséért, a működtetés anyagi –tárgyi
feltételiért felelős vezetője,
b) felügyeli alapítványainak, vállalkozásainak gazdálkodási tevékenységét,
c) feladata a párt országos szervezetségének megteremtése, a szervezet állandó
fejlesztése, a tagfelvételi munka segítése és irányítása, a tagfelvétellel kapcsolatos
elnökségi döntések előkészítése, a megfelelő pártnyilvántartási rendszer kialakítása,
az alap- és középszintű szervezetek létrejöttének, működésük beindításának
elősegítése, felügyelete,
d) gondoskodik a párt céljainak megvalósításához szükséges anyagi-, pénzügyi
forrásokról, a támogatások, vagyoni hozzájárulások, alapítványi és pártvállalkozási
bevételek, pénzügyi keretek racionális felhasználásáról,
e) felel a számlavezetés szabályszerűségéért, a párt számláját terhelő utalványozások
során ellenjegyzői jogokat gyakorol,
f) gondoskodik az Elnökségi határozatok végrehajtásának feltételeiről
g) megteremti a párt szervezésének, belső életének feltételeit, biztosítja a párton belüli
információáramlást, a megfelelő nyilvántartási rendszerek létrehozását, az ezekhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
39.§(1) A megválasztott vezető tisztségviselő:
a) feladatainak meghatározásakor garantálni kell a hatáskör és felelősségi kör
egybevágóságát,
b) visszahívására megbízatásának lejártáig csak fegyelmi eljárást követő kongresszusi
döntés alapján van lehetőség,
c) az őt megválasztó testületnek, a Kongresszusnak tartozik beszámolási
kötelezettséggel.
(2) Az irányító, vezető tisztségviselő megbízatása a Ptk. 3:25. § -a értelmében megszűnik:
a) a határozott idejű megbízatásának, mandátumának időbeli lejártával,
b) a Kongresszus általi felmentéssel,
c) lemondással,
d) párttagságának megszűntével, szüneteltetésével,
e) halálával,
f) a közügyektől történő jogerős elmarasztaló bírósági ítélet következtében,
g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő végleges korlátozásával,
h) az vezető tisztségviselővel szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
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3) A párt vezető tisztségviselője megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a párt másik
vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhat.
4) A megszűnt és az új megbízatású vezető tisztségviselők kötelesek feladatkörűkkel
kapcsolatos átadás-vétel tényét, a szükséges dokumentumokat, illetve befejezetlen,
folyamatban lévő ügyeket jegyzőkönyvben rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a megszűnt megbízatású tisztségviselőnek az átadott dokumentumokra vonatkozó
teljességi nyilatkozatát.
5) Az átadás-átvételi eljárást az új megbízatású vezető tisztségviselő megválasztását
követő harminc napon belül le kell folytatni.

A párt működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet
végző alapítványok, intézmények létesítése
40.§(1) A párt egésze, testületei és irányítói, vezetői felelősséget érezve a demokratikus
hagyományokat nélkülöző nemzeti önismeret és magyar politikai kultúra mindenkori
állapotáért az Országos Elnökség köteles:
a) a magyar politikai kultúra fejlesztése, innovációs képességének erősítése érdekében
a hazai és a nemzetközi politikai kapcsolatokat szolgáló tudományos,
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási alapítványokat, intézményeket létesíteni,
b) segíteni a pártagok, közösségeik, és a pártintézmények sikeres részvételt a hazai és
a nemzetközi pályázatokon,
c) a párttagság igényeinek megfelelő politikai továbbképzést biztosítani,
d) a cselekvő pártpolitika számára hasznosítható tudományos műhelyeredményeket a
pártnyilvánosság elé tárni,
e) tiszteletben tartani az alkotói szabadságot és a szerzői jogokat.
(2) A pártmegrendelésre készült és pártintézmény által készített tanulmányok szerzői joga
a pártot illetik.
(3) A pártalapítványok kuratóriumi elnöke és tagjai, valamint intézményi vezetők
kizárólag párttagok, munkacsoportok vezetői és tagjai pártonkívüliek is lehetnek.
A párt vagyona és gazdasági tevékenysége
41.§(1) A párt éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A költségvetést és az elmúlt év gazdálkodásáról szóló jelentést az Elnökség
előterjesztésére a Kongresszus fogadja el, hagyja jóvá.
(3) A párt gazdálkodásával kapcsolatos jogosítványokat kizárólagosan az Elnökség
gyakorolja.
(4) A párt gazdálkodására alapesetben az egyesületek gazdálkodására vonatkozó általános
szabályokat kell alkalmazni.
(5) A párt:
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a) köteles minden év május 31–ig pénzügyi kimutatást megjelentetni a Magyar
Közlönyben és saját honlapján közzétenni, amelyben az egy naptári év alatt adott,
ötszázezer forintot meghaladó hozzájárulásokat – a hozzájárulást adó
megnevezésével és az összeg megjelölésével –külön kell feltüntetni,
b) pénzintézeti számlát köteles nyitni és vezetni,
c) egészére egyetemlegesen érvényes párt Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzata,
d) pénzeszközeit – részvényvásárlás kivételével – értékpapírba fektetheti,
e) egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, azonban más gazdasági
társaságban részesedést nem szerezhet,
f) által alapított gazdasági szervezetek, alapítványok vezetője kizárólag párttag lehet.
(6) A pártvagyon forrása:
a) a tagok által fizetett tagdíj,
b) a magyar állam központi költségvetésből juttatott támogatás,
c) az állam által a Ptk. 5. § alapján ingyenesen átadott ingatlan,
d) magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásai,
e) a magyar állampolgár végintézkedése alapján természetes személyek hagyatéka,
f) a pártnak a Ptk.6. -ban meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenysége,
g) a párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyeresége.
(7) A párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében, a Ptv.6.§ (1)
bekezdése alapján következő gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytathatja:
a) a párt céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat
jelentethet meg és terjeszthet, a pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú
tárgyakat árusíthat és pártrendezvényeket rendezhet,
b) a tulajdonában álló ingatlanokat és ingóságokat díj ellenében hasznosíthatja,
elidegenítheti.
(8) A párt részére a Ptv.4.§ (1) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve, jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetvagyoni hozzájárulást nem adhat, a párt
jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni
hozzájárulást nem fogadhat el.
(9) A párt vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el más államtól, külföldi szervezettől –
jogi státuszától függetlenül – és nem magyar állampolgár természetes személytől.
(10) A párt ugyancsak nem fogadhat el névtelen adományt, az ilyen adományt tizennégy
munkanapon belül az Országgyűlés által létrehozott alapítvány tulajdonába köteles
adni.
(11) Ha a párt más párttal összeolvad, más pártba beolvad, vagy több pártra válik,
vagyona a jogutód párt tulajdonába kerül. Szétválás esetén a vagyon megosztásának
arányát és módját szétválási tervben kell meghatározni.
(12) Amennyiben a párt kimondja feloszlását, vagy a bíróság feloszlatja, megszünteti,
vagy megállapítja megszűnését, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát az
Országgyűlés által létrehozott alapítvány tulajdonába kell adni.
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(13) A párttámogatások elfogadása politikai-gazdasági függőséget, politikai irányváltási
kényszert nem okozhatnak.
(14)A párt gazdálkodásakor:
a) ingatlan, ingó vagyonnal, álló- és forgóeszközökkel rendelkezhet,
b) vagyonáról és használatában lévő vagyontárgyairól köteles részletes nyilvántartást
vezetni,
c) évente vagyontárgyait teljes leltárral ellenőrzi és azt követően vagyonértékelést
végezni,
d) bevételeivel önállóan rendelkezik,
e) bevételeinek tíz százalékát, összesített vagyona azonnali eladási értékének két
százalékát meghaladó kölcsönfelvétel tiltott.
A párt és vezető tisztségviselőinek anyagi felelőssége
42.§(1) A Közös Értékek Pártja jogi személy, ezért a Ptk. 3:2.§(1) alapján kötelezettségeiért
saját vagyonával köteles helytállni, jogi személy tagjai vagy alapítója a jogi személy
tartozásaiért nem felelnek.
(2) Ha a párt valamelyik tagja, vagy alapítója a korlátolt felelősségével visszaélt és emiatt
a párt jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen követelések maradtak fenn, e
tartozásokért a tag vagy alapító korlátlanul köteles helytállni.
(3) Amennyiben a párt irányító, vezető tisztségviselője szerződésszegéssel, bármely
kötelezettségszegéssel:
a) ügyvezetési tevékenysége során a pártnak kárt okozott, a kárért Ptk.3:24. § alapján
a felelősség szabályai szerint felel a párttal szemben,
b) másik félnek kárt okoz a Ptk. 6:142.§-ban foglaltaknak megfelelően köteles azt
megtéríteni.
(4) Az irányító vezető tisztségviselő szerződésszegéssel, bármely kötelezettség
megszegésével okozott károk térítési felelőssége alól mentesül, amennyiben
bizonyítja, hogy a kárt ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában
előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt
elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
A párt megszűnése
43.§(1) A párt jogutóddal szűnik meg, amennyiben:
a) más párttal összeolvad,
b) más pártba beolvad, vagy
c) több pártra válik külön.
(2)A pártból való kiválás esetén jogutód csak párt lehet.
(3) A párt jogutód nélkül szűnik meg, ha:
a) feloszlik,
b) bíróság feloszlatja,
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c) a bíróság megszünteti, vagy
d) a bíróság megállapítja megszűnését, és a párt vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárást követően a bíróság a pártot a nyilvántartásból törli
(4) A bíróság az ügyészség indítványára:
a) megállapítja a párt megszűnését, ha az tevékenységével felhagy, és vagyonáról nem
rendelkezik,
b) a párt egyesületként való további működésének érintetlenül hagyásával megállapítja
a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános
országgyűlési választáson nem állít jelöltet.
(5) A párt feloszlása esetén a párt bejegyzett képviselői közleményt kötelesek
megjelentetni a Magyar Közlönyben annak megjelölésére, hogy a hitelezők a
közlemény megjelenésétől számított kilencven napon belül hol jelenthetik be
követeléseiket, továbbá, hogy a párt kíván-e alapítványt létrehozni.

Vegyes rendelkezések
44.§(1)Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásukról, valamint az 1989. évi XXXIII. törvény a
pártok működéséről és gazdálkodásáról rendelkezései az irányadók.
(2) Alulírottak igazolják, hogy jelen Alapszabály szövege megfelel a Közös Értékek
Pártja alakuló kongresszusán elfogadott, majd 2016. június 23-án és augusztus 23-án
több pontban módosított és egységes szerkezetbe foglalt tartalomnak.
Budapest, 2016. augusztus 23.

társelnök

társelnök

Okirati tanúk:
Lásd a Fővárosi Törvényszék 77. Pk.286/2016/8. sz. végzésével
bejegyzésre került Közös Értékek Pártjának eredeti Alapszabályában.
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