A POLGÁRI KONZERVATÍV PÁRT ALAPSZABÁLYA
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, amelyet az Országos Közgyűlés
2017. május 6. napján fogadott el.
A Közgyűlés döntésével érintett szövegrészek vastag és dőlt betűvel nyomtatottak.

1.§
A párt neve, székhelye, jogállása, a működését meghatározó jogszabályok
(1) A párt neve: Polgári Konzervatív Párt, rövidített neve: PKP
(2) A párt székhelye: 2040 Budaörs, Fürj u. 9.
(3) A PKP jogi személy
(4) A PKP működési területe: Magyarország egész területe
(5) A PKP a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII.
törvény, a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó paragrafusai, továbbá a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény alapján működik.
2.§
A párt célja
A PKP célja: a polgári konzervatív értékrend és gondolkodásmód megismertetése,
terjesztése és képviselete Magyarországon, az ezen értékrendet elfogadó polgárok
részére részvételi lehetőség biztosítása az európai uniós, az országos és a helyi
döntéshozatalban.
3.§
A párt értékei, tevékenysége
A PKP az alábbi értékek, célkitűzések érvényre juttatásáért, megvalósításáért fejti ki
tevékenységét
(1) a szabadságjogok teljes körű érvényesülését tartósan garantáló politikai
intézményrendszer létrehozása;
(2) a gazdaság nemzetközi folyamatokhoz való sikeres alkalmazkodását
biztosító szabályozási környezet kialakítása;
(3) a teljesítményelvű értékrendszer, és a fenntartható fejlődés eszméjét és
gyakorlását elfogadó közgondolkodás erősítése, a fenntartható fejlődést
szolgáló politikai intézményrendszer kialakítása;
(4) a magántulajdon és a minél szélesebb körű versenyképes magántulajdonon
nyugvó szabad piac védelme, a társadalmi értékteremtést maximalizáló
közhatalmi beavatkozás kereteinek és korlátainak kialakításában való
részvétel;
(5) a természetes, és az önkéntességen alapuló mesterséges társadalmi
kisközösségek védelme, a civil társadalom támogatása az állami
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beavatkozással és a koncentrált tőketulajdonnal szemben;
(6) az uralkodó és gondoskodó állam eszményének elvetése, a szolgáló és
szolgáltató állam eszményének megvalósítása;
(7) az euro-atlanti elkötelezettség erősítése, a nyugatias gondolkodás
népszerűsítése és terjesztése;
(8) a zsidó-keresztény hagyomány és a nemzeti kulturális örökség értékeinek
őrzése, ezen értékek támogatása a nemzeti kultúra védelmében és
megújításában;
(9) a honi kulturális kiegyezés elősegítése, az egymás kölcsönös tiszteletén
alapuló nemzeti összetartozás erősítése, politikai pluralizmusra és toleranciára
nevelés a nyilvánosságban;
(10) a szomszédos országokban élő nemzetrészek jogainak védelme,
érdekérvényesítési képességének erősítése, a személyes, és a területi
autonómia-törekvések támogatása, az Európai Unió irányelveivel
összhangban;
(11) a történelmi Magyarország területén együtt lakó nemzetek közötti, a
kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés erősítése, a közös múlt együttes
feltárásának és értékelésének szorgalmazása, a kölcsönös tisztelet és megértés
elmélyítése;
4.§
A párt tagjai, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése
(1) A párt alapítója és tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki az
országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán választható;
(2) A párt tagja lehet az a természetes személy, aki tizennyolcadik életévét
betöltötte, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt nem áll,
magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, vagy tartózkodási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, a jelen alapszabályt
elfogadja, kijelenti, hogy a párt szervezeti döntéseit magára nézve kötelezőnek
ismeri el, és mindezeket az írásos tagfelvételi kérelem aláírásával igazolja;
(3) Nem lehet a párt tagja, aki:
a) más magyarországi párt tagja;
b) az MSZMP és a KISZ országos s megyei/budapesti irányító
testületeiben tisztséget viselt;
c) munkásőr volt;
d) büntetett előéletű;
e) a BM III. főcsoport bármelyik ügyosztályának állományában
nyilvántartott tartótiszt, vagy hálózati személy volt;
(4) A tagfelvételi kérelmet az Elnökség bírálja el. Az Elnökség írásban közli a
tagjelölttel a várakozási idő lejártának pontos idejét, és határozattal dönt a
tagfelvételi kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról, amelyről írásban
értesíti a tagjelöltet. A párt tagjairól az Elnökség tagnyilvántartást vezet.
(5) A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével,
b) a tag törlésével,
c) a tag kizárásával,
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d) a tag halálával,
e) a párt megszűnésével.
(6) A kilépési szándékot írásban, az Elnökségnek kell bejelenteni. A tagsági
viszony a bejelentés átvételének napján, további eljárás nélkül megszűnik.
Írásbeli bejelentésnek minősül a Párt honlapján közzétett hivatalos e-mail
címre megküldött, aláírt Kilépési nyilatkozat is.
(7) Törölheti az Elnökség a tagnyilvántartásból azt:
a) akinél a jelen Alapszabály 4.§ (2) bekezdésében foglalt, a tagságot
megalapozó feltételek megszűntek,
b) aki hat hónapnyi tagdíjtartozást halmozott fel, és tartozását az
SZMSZ-ben meghatározott módon elküldött felszólítás ellenére sem
rendezte, amely felszólításnak kötelezően tartalmaznia kell, hogy a
tagdíjfizetés elmulasztása a kizárás következményeit vonja maga
után.
(8) Fegyelmi eljárás lefolytatása után kizárja az Elnökség azt a tagot, aki
a) a párttagságból következő kötelezettségét szándékosan, ismételten
és/vagy súlyosan megszegi,
b) magatartásával a párt céljainak megvalósítását akadályozza,
veszélyezteti,
c) a pártnak szándékosan vagy súlyos gondatlanságból anyagi,
vagyoni kárt okoz.
(9) Valamely tag kizárására irányuló indítványt a párt bármelyik tagja
kezdeményezhet. Az indokolással ellátott indítványt írásban az Elnökséghez
kell beterjeszteni. Az Elnökség határoz a fegyelmi eljárás megindításáról, vagy
az indítvány elutasításáról. Az elnökség a döntésről az indítványozót és a
fegyelmi eljárás alá vont személyt írásban értesíti. Fegyelmi eljárást az
Elnökség is indítványozhat.
(10) A fegyelmi eljárást az Elnökség az indítvány átvételétől számított 30
napon belül megkezdi. Az eljárás során az Elnökség fegyelmi tárgyalást tart,
amelyről az értesítést legalább 7 nappal a tárgyalás előtt megküldi az érintett
tag részére. A tárgyalás során az érintett tag lehetőséget kap védekezésének
előterjesztésére, az esetleges enyhítő, vagy mentő körülmények bemutatására.
Az eljárás alá vont személyt távollétében fegyelmi döntés akkor hozható, ha a
tárgyalásról szóló értesítést az érintett igazolhatóan átvette és akadályozását
előzetesen nem jelentette be. Az értesítés a hivatalos értesítések átvételi
szabályai szerint akkor is kézbesítettnek tekintendő, ha az érintett az értesítést
nem vette át, de az értesítés a szabályok szerint történt.
(11) A fegyelmi eljárás során az Elnökség a következő büntetéseket
alkalmazhatja:
- figyelmeztetés,
- megrovás,
- a párt tisztségből való visszahívás kezdeményezése,
- kizárás.
(12) Fegyelmi büntetés kiszabása esetén az érintett tag, ill. az eljárás
elutasítása, vagy megszüntetése esetén az eljárás indítványozója a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az Országos
Közgyűléshez. A fellebbezést az Elnökséghez kell beterjeszteni és azt a soron
következő Országos Közgyűlés napirendjére kell tűzni. A fellebbezésnek
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halasztó hatálya van. A fellebbezési eljárás során az Országos Közgyűlés az
érintett tagot meghallgatja és dönt az Elnökség határozatának
helybenhagyásáról, vagy megváltoztatásáról.
(13) Az Országos Közgyűlés fegyelmi ügyben hozott döntését az érintett tag a
tudomására jutástól számított 30 napon belül Bíróság előtt megtámadhatja.
(14) Jogerős döntéssel kizárt tag újbóli tagfelvételi kérelmet legkorábban a
kizárás időpontjától számított 3 év elteltével nyújthat be. Kilépett, illetve törölt
tag az új tagokra vonatkozó tagfelvételi eljárás lefolytatásával vehető vissza a
pártba.

5.§
A tag jogai és kötelezettségei
(1) A párt minden tagja – az alapító tagok tagajánlási jogának kivételével –
azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik;
(2) A párt tagja jogosult:
a) részt venni a párt tevékenységében és rendezvényein,
b) részt venni a párt vezető testületeinek és tisztségviselőinek
megválasztásában,
c) részt venni a párt politikai döntéshozatali folyamatában,
d) tájékozódni a párt testületeinek, szervezetinek működéséről,
döntéseiről.
(3) A párt tagja köteles:
a) betartani a párt Alapszabályában és más szabályzataiban
foglaltakat, a párt testületei által hozott határozatokat,
b) tevékenységével, életvitelével, magatartásával a párt céljainak
megvalósulását előmozdítani, támogatni,
c) megbízatásait, vállalásait legjobb tudása szerint teljesíteni,
d) a részére előírt tagdíjat megfizetni,
e) megóvni a párt vagyonát.
6.§
A párt szervezeti felépítése
(1) A párt legfőbb politikai döntéshozó szerve az Országos Közgyűlés, amely a
párt tagjainak összessége.
(2) A párt két Országos Közgyűlés közötti mindennapi tevékenységét az
Elnökség irányítja, amely Elnökből, Alelnökből és egy elnökségi tagból áll. Az
Elnökség végzi a napi ügyviteli feladatokat, gondoskodik a párt
jogszabályoknak megfelelő működéséről.
(3) A párt jogszabályoknak, és a saját szabályzatoknak megfelelő működését a
két tagból és egy felügyelőbizottsági elnökből álló Felügyelőbizottság
ellenőrzi.
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(4) Az egyes országgyűlési választókerületek területén választókerületi
szervezetek működnek.
7.§
Az Országos Közgyűlés
(1) A párt legfőbb politikai döntéshozó szerve az Országos Közgyűlés, amelyet
évente egy alkalommal kötelezően össze kell hívni. Az Elnök döntése, vagy az
Elnökség határozata alapján az Országos Közgyűlés a kötelező összehíváson
túl is összehívható. Össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a
tagok minimum egyharmada írásban, az ok és cél megjelölésével kéri.
(2) Az Országos közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a párt alapszabályának elfogadása, módosítása,
b) a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Pénzügyi és
Gazdálkodási Szabályzat elfogadása, módosítása, tagdíj mértékének
megállapítása.
c) az Elnök és az Alelnök megválasztása, visszahívása,
d) a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása,
visszahívása, közgyűlés jelen lévő tagjainak legalább kétharmados
jóváhagyásával,
e) a párt éves költségvetésének meghatározása,
f) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
g) az éves számviteli beszámoló elfogadása,
h) a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása
i) az Elnökség fegyelmi döntése elleni fellebbezés elbírálása
j) a párt Európa-parlamenti, országgyűlési, önkormányzati választási
programjainak megalkotása,
k) az országos lista és az Európa-parlamenti lista összeállítása,
elfogadása,
n) más párttal való egyesülés eldöntése a párt minden tagjának
legalább kétharmados jóváhagyásával,
o) a párt feloszlatásának kimondása a párt minden tagjának legalább
kétharmados jóváhagyásával
(3) Az Országos Közgyűlést az Elnökség írásban hívja össze. a meghívót az
összes nyilvántartott tagnak úgy kell megküldeni, hogy azt a tervezett időpont
előtt legalább 7 nappal megkaphassa. Az Országos Közgyűlést az Elnök
egyedül akkor is összehívhatja, ha az Elnökség ezen szándékát korábban
leszavazta.
A meghívónak tartalmaznia kell a tervezett napirendi pontokat, valamint az
esetleges határozatképtelenség esetén megismétlendő közgyűlés helyének és
időpontjának pontos megjelölését.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 2 napon
belül a tagok a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó
szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
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elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően szótöbbséggel dönt
(50%+1) a napirend kiegészítésének tárgyában.
(4) Az Országos Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok
50%-a + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Országos
Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes az eredeti
meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalása esetén, amely
határozatképességre a meghívóban előzetesen figyelmeztetni kell a tagokat.
(5) Az Országos Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a
jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza
meg határozatait. Fellebbezési eljárás során az eljárás alá vont személy a
szavazásban nem vehet részt. Az Országos Közgyűlés döntéseit nyílt
szavazáson hozza meg, kivételt a személyekről hozott döntések képeznek,
amely esetekben titkos szavazást kell tartani.
(6) Az Országos Közgyűlés az ülés megkezdésekor – a határozatképesség
megállapítása után – levezető elnököt és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ, és
dönt az ülés nyilvánosságáról.
(7) Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, s a
következő Közgyűlésen kell ismét szavazásra bocsátani.
(8) Az Országos Közgyűlés határozatait a Határozatok Könyvébe be kell
jegyezni úgy, hogy a döntés tartalma, hatálya, időpontja, illetve a döntést
meghozó szavazás számarányai megállapíthatóak legyenek.

8.§
Az Elnökség
(1) A párt két Országos Közgyűlés közötti, illetve a pártot a két Országos
Közgyűlési időszakban az Elnökből, Alelnökből és elnökségi tagból álló
Elnökség irányítja, amelynek tagjait az Országos Közgyűlés két év időtartamra
titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50%+1) választja meg, figyelembe
véve a 8. § (7) pontjában meghatározott esetet, vagyis a két éven belül
történő új Elnök vagy Elnökségi tag megválasztásának időtartama is csak az
eredeti megválasztás időpontjától számított két évig szólhat. Az Elnökség
feladatait az Alapszabály előírásai és a Közgyűlés döntései határozzák meg.
Tevékenységéről évente beszámol az Országos Közgyűlés előtt.
(2) Az Elnökség havonta ülésezik, de szükség szerint gyakrabban is
összehívható. Az ülést az Elnök hívja össze, írásban, az ülésre javasolt
napirendi pontok megjelölésével, a tervezett időpont előtt legalább 5 nappal.
(3) Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon legalább járom Elnökségi
tag jelen van. az Elnökség döntéseit nyílt szavazással hozza meg. Döntés akkor
születik, ha legalább kettő Elnökségi tag egybehangzóan szavaz.
(4) Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az ülésen résztvevő Elnökségi
tagok aláírásukkal hitelesítenek.
(5) Rendkívüli Elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az Elnökség bármelyik
tagja az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi.
(6) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az Országos Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések
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előkészítése,
b) az Országos Közgyűlés határozatainak végrehajtása,
végrehajtatása,
c) a pártnak a célja szerinti működéséhez szükséges feltételek
megteremtése,
d) az Elnökség ügyrendjének és munkatervének meghatározása,
e) tagfelvétel,
f) döntés fegyelmi ügyekben,
g) az éves tagdíj mértékének meghatározására történő javaslattétel,
h) az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló és a számviteli
beszámoló elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése,
i) a rendes és rendkívüli Országos Közgyűlés összehívása,
j) a párt vagyonának kezelése, a tulajdonosi jogkör gyakorlása,
k) a párt tagjaira vonatkozó határozatok hozatala,
l) választókerületi szervezet alakítása, a választókerületi szervezet
vezetőjének megbízása és beszámoltatása, egyéni képviselőjelölt
kiválasztása, helyi választókerületi szövetség megkötése,
m) a párt hivatali szervezetének létrehozása, vezetőjének kinevezése,
n) szakmai munkacsoportok létrehozása,
o) állásfoglalások, nyilatkozatok közzététele, a párt működéséről és
közéleti kérdésekről,
p) döntés az Országos Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem
tartozó ügyekben.
q) a párt által esetlegesen jelölhető közjogi tisztségviselők
személyének kiválasztása, a jelen lévő tagok legalább kétharmados
jóváhagyásával,
r) országgyűlési választási együttműködés, országos és középszintű
önkormányzati koalíciókötés eldöntése, a jelen lévő tagok legalább
kétharmadának jóváhagyásával.
Az Elnökség tagját az Országos Közgyűlés kétharmados többséggel
visszahívja,
a) párttagsága megszűnése esetén,
b) abban az esetben, ha a tisztség betöltésével szemben olyan kizáró,
vagy összeférhetetlenségi ok, okok merülnek fel, amelyet vagy
amelyeket a tisztség vállalásáról szóló elfogadó nyilatkozat rögzít.
(7) Az Elnökségi tagság megszűnik a megbízatás idejének leteltével,
lemondással, az Elnökségi tag halálával, továbbá a Közgyűlés általi
visszahívással. Az időközben választott új Elnökségi tag megválasztásának
időtartama a tisztséget megelőzően betöltő Elnökségi tag megválasztása
időtartamának lejártáig szól. Amennyiben az Elnökség létszáma három fő alá
csökken, 30 napon belül rendkívül tisztújító Közgyűlést kell összehívni.
(8) Az Elnökség tagját/tagjait az Országos Közgyűlés úgy hívhatja vissza,
hogy egyidejűleg dönt az új tag/tagok személyéről. A visszahívást a párt
tagjainak legalább egyharmada kezdeményezheti, amelyről az Országos
Közgyűlés jogosult dönteni két harmados többséggel.
(9) Az Elnökségi tagságról való lemondást írásban kell bejelenteni, vagy ha az
Elnökségi ülésen történt, jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az Elnökség által
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hozott határozatokat a határozatok Könyvébe be kell vezetni, az Országos
Közgyűlés határozatainak bevezetésével megegyező módon.
9.§
Az Elnök és az Alelnök
(1) Az Elnök a párt vezetésére választott tisztségviselő, aki önállóan jogosult a
párt képviseletére. Az Elnök helyettesítésére az Alelnök jogosult. Az Alelnök
képviseleti joga is önálló.
(2) Az Elnök hatáskörei és feladatai:
a) a párt képviselete hivatalos eljárásokban, médiában és harmadik
személyek felé, helyi választókörzetekben helyi választási politikai
szövetség megkötése
b) az Országos Közgyűlés és az Elnökség határozatainak
végrehajtása,
c) az Elnökségi ülések előkészítése, levezetése,
d) munkáltatói jogok gyakorlása a párt munkavállalói felé,
e) a párt pénzeszközeinek, vagyonának kezelése, utalványozási jogkör
gyakorlása,
f) a tagnyilvántartás kezelése,
g) a Határozatok Könyvének és a párt irattárának kezelése,
h) az éves Elnökségi beszámoló tervezetének előkészítése,
i) az Országos Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az
érintettekkel történő írásbeli közlése a határozat meghozatalát
követő 15 napon belül, írásbeli közlésnek minősül a tag által
megadott e-mail címen történő megküldés is.
az Alelnök az Elnök akadályoztatása esetén képviseli a pártot, és ellátja az
Elnöki teendőket. Amennyiben az elnök kötelezettségeinek ellátásában
hátráltatva van (betegség, külföldi út, stb.), akkor az alelnök jogosultak a
párt képviseletére, vezetni a közgyűlést, az elnökség üléseit, de nem jogosult
a párt bankszámlája felett rendelkezni.
10.§
Felügyelő bizottság
(1) A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját az Országos Közgyűlés
választja meg két év időtartamra.
(2) A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
(3) Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja a Párt Elnöke, Alelnöke, elnökségi
tagja, míg a Felügyelő Bizottság tagjai nem viselhetnek a Pártban vezető
tisztséget.
(4) A Felügyelő Bizottság:
a) ellenőrzi a párt szervezetinek Alapszabály szerinti működését,
b) ellenőrzi a párt éves költségvetésének végrehajtását,
c) összeállítja és jóváhagyásra az Országos Közgyűlés elé terjeszti a
párt Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatát,
d) ellenőrzi az Alapszabály gazdálkodásra vonatkozó rendelkezései, a
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Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatban foglalt szabályok, továbbá
az általános számviteli szabályok betartását,
e) követi a párt vagyoni helyzetének változásait,
f) figyelemmel kíséri az Országos Közgyűlés határozatainak
végrehatását.
(5) Tevékenységéről, megállapításairól évente beszámol az Országos
Közgyűlésnek.
11.§
A választókerületi szervezet
(1) A választókerületi szervezetet az Elnökség hozza létre az egy
választókerület területén lakó tagokból.
(2) A választókerületi szervezet vezetőjét a párt működésének első évében az
Elnökség bízza meg vele a közvetlen napi kapcsolatot a Működtetési Alelnök
tartja. Az első év eltelte után a választókerületi szervezet saját tagjai közül
választ vezetőt.
(3) A választókerületi szervezet működtetési területén képviseli a párt
értékrendjét és politikáját, kapcsolatot épít ki a választópolgárokkal, a
probléma- és feladat térképet készít, megoldási javaslatokat tesz.
(4) Javaslatot tesz az Elnökség részére az Országgyűlési képviselőjelölt és az
Önkormányzati képviselőjelöltek személyéről.
(5) A szervezet vezetője tevékenységéről évente a szervezet tagságával
véleményeztetett beszámolót készít az Elnökség részére.
(6) Amennyiben a választókerületi szervezet működtetése ellentétes a párt
Alapszabályával, és akadályozza a párt politikai célkitűzéseinek
érvényesülését, az Elnökség a választókerületi szervezet működését
meghatározott időre, de legfeljebb három hónapra felfüggesztheti, vagy a
szervezetet feloszlathatja. A felfüggesztés időtartama alatt a szervezet
mindennemű működése szünetel. A feloszlatással a feloszlatott szervezet
tagjainak tagsági viszonya megszűnik.

12.§
A párt működés és gazdálkodása
(1) A párt a nyilvántartásba vételével jön létre. A párt a tevékenységét a
nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
kezdheti meg.
(2) A párt elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat,
ilyen tevékenységet csak kiegészítő jelleggel végez.
(3) A párt költségének fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a
következő gazdálkodó tevékenységeket folytathatja:
a) politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében
kiadványokat jelentethet meg és terjeszthet, pártrendezvényeket
szervezhet, a párt logóját hordozó ajándéktárgyakat árusíthat,
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b) a tulajdonában álló ingatlanokat díj ellenében hasznosíthatja és
elidegenítheti.
(4) A párt vagyonával éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik,
tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok, a tagdíj megfizetésén túl a párt
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(5) A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből
juttatott támogatásból, az állam által a pártok működéséről és gazdálkodásáról
szóló 1989. évi XXXIII. törvény alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, jogi
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és
magánszemélyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján
magánszemélyek hagyatékából, a pártnak a jelen Alapszabályban
meghatározott gazdálkodó tevékenységből, illetőleg a párt által alapított
gazdasági társaság adózott nyereségéből képződik. A párt pénzeszközeit,
részvényvásárlás kivételével, értékpapírba fektetheti.
(6) A párt részére a központi költségvetésből juttatott normatív támogatástól
eltekintve költségvetési szerv, továbbá állami vállalat állami részvétellel
működő gazdasági társaság, közvetlen költségvetési támogatásban, vagy
költségvetés szervi támogatásban részesülő alapítvány vagyoni hozzájárulást
nem adhat, és ezektől a szervezetektől a párt hozzájárulást nem fogadhat el.
Nem fogadhat el vagyoni hozzájárulást más államtól, és névtelen adományt
sem. Amennyiben a vagyoni hozzájárulást más államtól, és névtelen adományt
sem. Amennyiben a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtottak, a párt
köteles annak értékének maghatározásáról gondoskodni.
(7) A tagdíj összegét, esedékességét, valamint befizetésének módját az
Elnökség határozza meg, a tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség, a
tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.
(8) A párt köteles minden év április 30-áig az előző évi gazdálkodásról szóló
beszámolót a Magyar Közlönyben, valamint a saját honlapján is a pártok
működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 1. számú
mellékletében meghatározott minta szerint közzé tenni.
(9) A pénzügyi kimutatásban az egy naptári év alatt adott, ötszáz-ezer forintot
meghaladó hozzájárulásokat, illetve a száz-ezer forintnak megfelelő értéket
meghaladó külföldről származó hozzájárulásokat, a hozzájárulást adó
megnevezésével és az összeg megjelölésével külön fel kell tüntetni.
(10) A párt gazdálkodásra egyebekben az egyesületek gazdálkodásra
vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.
(11) A párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami
Számvevőszék jogosult.
13.§
A párt képviselete
(1) A pártot az Elnök és az Alelnök önállóan képviseli.
(2) A párt bankszámlája felett az Elnök és az Elnök önállóan jogosult
rendelkezni, a másik folyamatos tájékoztatása mellett. További rendelkezési
jog a kettőjük közös, írásbeli meghatalmazásával adható, a meghatalmazás
bármikor visszavonható szintén az Elnök és az Alelnök közös, írásbeli
rendelkezésével.
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14.§
A párt Szervezeti és Működési Szabályzata
(1) A párt működését az Elnökség, a választókerületi szervezetek, a szakmai
munkacsoportok feladatait érintő, az Alapszabályban részletesen nem rögzített
szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban SzMSz)
kell meghatározni.
(2) Az SzMSz-t az Elnökség állítja össze, majd jóváhagyásra a soron
következő Országos Közgyűlés elé terjeszti.
(3) Az SzMSz-nek összhangban kell lennie a párt Alapszabályával.
15.§
A párt megszűnése
(1) A párt megszűnhet:
a) más párttal való egyesüléssel,
b) két vagy több pártra való szétválással,
c) a feloszlás kimondásával,
d) a Bíróság által való feloszlatással,
e) megszűnésének megállapításával.
(2) A Bíróság az Ügyészség indítványára megállapítja a párt megszűnését, ha
az tevékenységével felhagy és vagyonáról nem rendelkezik. A Bíróság az
Ügyészség indítványára a párt Egyesületként való további működésének
érintetlenül hagyásával megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a
párt két egymást követő általános Országgyűlési Képviselő-választáson nem
állít jelöltet.
(3) A bíróság a párt feloszlatása esetén a nyilvántartásból a pártot akkor törli,
ha a párt a gazdálkodásra vonatkozó iratait átadta, igazolja a hitelezők
kielégítését, vagy azt a tényt, hogy a hitelezők kielégítése után vagyona nem
maradt, vagy, hogy fennmaradó vagyonát az Országgyűlés által erre a célra
létrehozott alapítvány tulajdonába adta.
(4) Ha a párt a jelen § (1) a) vagy b) pontjában foglaltaknak megfelelően
szűnik meg, vagyona a jogutód párt tulajdonába kerül. Szétválás esetén a
vagyon megosztásának arányát és módját a párt határozza meg.

16.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a hatályos Polgári
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Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a pártok működéséről és
gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény, illetőleg a további
vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
(2) A párt szervei által hozott jog- vagy alapszabály sértő határozat
megsemmisítése iránt bármely tag a határozat tudomására jutásától számított
30 napos jogvesztő határidőn belül pert indíthat. A per indítás a határozat
végrehajtását nem gátolja, azonban a Bíróság a tag kérelmére indokolt esetben
a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per Törvényszék hatáskörébe
tartozik. A párt tagja a párt szervei által hozott határozat ellen csak a jelen §
(1)-ben tételesen felsorolt törvények megsértése esetén indíthat pert.
(3) A párt törvénysértése esetén az Ügyész keresetet indít a párt ellen.
(4) A párt jelen Alapszabályát tagok a 2017. május hó 6. napján Budapesten
tartott Országos Közgyűlés 2017/0……. sz. határozatával jóváhagyták.
(5) A párt Alapszabályát az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és
a szükséges mellékletekkel együtt a Budapest Környéki Törvényszéknek
benyújtja.
Kelt: Budapesten 2017. május hó 6. napján

___________________________
Béndek Péter
Pártelnök
______________________________
______________________________
………………….név
Hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2017. május 6. napján:

Dr. Szedlár Anna Ügyvédi Iroda
Dr. Szedlár Anna ügyvéd
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……………..név
Hitelesítő

