A MI HAZÁNK MOZGALOM
ALAPSZABÁLYA
(egységes szerkezetbe foglalva)
Elhatározva a Mi Hazánk Mozgalom elnevezésű párt létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Ptv.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.)
rendelkezéseinek megfelelve az alábbi tartalommal fogadjuk el a Mi Hazánk Mozgalom (a továbbiakban:
Párt) Alapszabályát.
I. A Párt adatai
1. A Párt neve: Mi Hazánk Mozgalom.
2. A Párt rövid neve: Mi Hazánk.
3. A Párt székhelye: 1141 Budapest, Komócsy utca 5.
4. A Párt alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az Alapszabály 1. számú mellékletét
képezi.
5. A Párt jogi személy.
II. A Párt célja, tevékenysége
1. A Mi Hazánk Mozgalom általános célja, hogy a magyar társadalom közéletben való részvételét és az
állampolgárok politikai tudatosságának kialakítását előmozdítsa. A Párt célja, hogy működése során az
Alapító nyilatkozatában foglalt elvek mentén meghatározza saját politikai stratégiáját, megszervezze a
Párt értékeivel azonosuló állampolgárok érdekközösségének alapjait.
2. A Párt az alapcél szerinti tevékenysége körében politikai kérdésekben véleményt nyilvánít, programot
alkot, politikai akciókat szervez, jelölteket állít és támogat az országgyűlési képviselők, az európai
parlamenti képviselők, illetve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.
III. A Párt működésére vonatkozó általános szabályok
1. A Párt határozatlan időre jön létre.
2. A Párt a Ptv. rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3. A jelen Alapszabály és a Párt Kongresszusának döntései a Párt valamennyi tagjára nézve kötelezőek.
4. A területi és a helyi szervek határozatai azok illetékességi területén a tagokra kötelezőek.
IV. A vagyoni hozzájárulás
1. A Párt tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege havonta 1000 Ft, amelyet a
megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedését követően 15 napon belül,
ezt követően minden hó 15. napjáig kell a Párt központi házipénztárába vagy a Párt bankszámlájára
történő átutalás útján megfizetni.
2. A tagdíjfizetési kötelezettség alól alapos indokkal az Elnökség felmentést adhat akár a teljes tagság
részére.
3. Az európai parlamenti, országgyűlési képviselői, polgármesteri vagy önkormányzati képviselői
választáson a Párt jelöltjeként vagy tagjaként mandátumot szerzett politikusok kötelesek nettó
tiszteletdíjuk 5 százalékát minden hónapban átutalni a Párt központi bankszámlájára.
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V. A tagság
1. A Párt tagja lehet minden olyan cselekvőképes természetes személy, aki az európai parlamenti
választásokon, az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán választható, a Párt célkitűzésével egyetért, és a célok megvalósítása érdekében
tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az Alapszabály rendelkezéseit, a Kongresszus és az
Elnökség döntéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint a tagdíj megfizetését vállalja.
2. Nem lehet a Párt tagja:
a) aki más Magyarországon nyilvántartásba vett párt tagja;
b) aki nem töltötte be a tizenhatodik életévét;
c) aki cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll;
d) aki a Párt szellemiségével össze nem egyeztethető politikai múlttal rendelkezik.
3. Korábban kilépett tag, és akit a Párt tagjai közül töröltek vagy, új tagként akkor vehető fel a Pártba, ha a
törlést és kizárást okozó vétség(ek) orvoslásra kerültek, illetve korábbi tagdíjfizetési és egyéb
kötelezettségeinek eleget tett. A vétségek orvoslásának tényét a kizárást kimondó Etikai és Fegyelmi
Bizottság véleményezi.
4. A tagok az adataikban (különös tekintettel az email-címre és a lakcímre) történő változást 8 napon belül
be kell jelentsék az Országos Hivatalnak.
VI. A tagsági jogviszony keletkezése
1. A tagság a Felvételi kérelem elfogadásával jön létre.
2. A Felvételi kérelmet a pártigazgatóhoz kell benyújtani egy igazolványképpel és egy önéletrajzzal, aki
gondoskodik arról, hogy az Elnökség a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással határozzon a tagfelvételről.
3. A felvételhez két korábbi tag ajánlása szükséges.
4. A tagfelvételt kérőnek előre, írásban kell nyilatkoznia arról, hogy bűncselekmény elkövetése miatt a
bíróság jogerősen elmarasztalta-e már élete során.
5. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság írásos engedélye szükséges annak a jelentkezőnek a felvételéhez, akit
bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elmarasztalt.
6. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan,
igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. Írásbeli igazolt módon történő
kézbesítésnek minősül (a Párt működése során egyéb esetekben is): pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés.
7. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
VII. A tagsági jogviszony megszűnése
1. A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tag halálával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag törlésével;
e) ha a tag az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán való választhatóságát elveszíti.
2. A tagsági jogviszonyát a tag a Párt Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás
nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése
napján szűnik meg.
3. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Párt tagjai közül
azt a tagot, aki jelen Alapszabály rendelkezéseit vagy a Kongresszus határozatát megszegi, vagy a Párt
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érdekeit súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
4. A kizárási eljárást bármely tag kezdeményezésére az Etikai és Fegyelmi Bizottság folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot a Bizottság ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem
akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. A tag kizárását kimondó
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
Bizottság a kizárásról szóló határozatot annak meghozatalától számított 8 napon belül igazolható módon
közli az érintett taggal.
5. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú bizottsági határozat ellen a kézbesítéstől számított 8 napon
belül a Párt Elnökségéhez fellebbezéssel élhet. Az Elnökség a fellebbezés tárgyában egyszerű
szótöbbséggel dönt. Az Elnökség határozatát annak meghozatalától számított 8 napon belül írásban,
igazolható módon is közli az érintett taggal.
6. Az Elnökség törléssel szüntetheti meg a párttagsági viszonyt, ha a tag:
a) valamely más, Magyarországon bejegyzett párt, vagy annak ifjúsági szervezetének tagjává vált;
b) a bíróság jogerősen cselekvőképességet kizáró vagy cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá
helyezte;
c) nem tesz eleget Alapszabályban leírt kötelezettségeinek, nevezetesen: nem vesz részt a Párt
kampányaiban, nem vesz részt a Párt rendezvényein, kongresszusain és taggyűlésein;
d) ha a párttag több mint hat hónapon át nem fizet tagdíjat, részére felszólító levelet kell küldeni. Ha a tag
felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki tagdíjtartozását, tagsági
jogviszonya törlésre kerül. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának
jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának
megszüntetésére – figyelmeztetni kell.
7. Az Elnökség jogosult bármely tag tagságát felfüggeszteni, illetve köztörvényes vagy súlyos etikai
vétség vagy annak megalapozott gyanúja esetén a tagot kizárni.
8. A tagsági jogviszony ideiglenes megszűnését jelenti, ha a párttag úgy dönt, hogy szünetelteti tagságát.
A tagság szüneteltethető, ha:
a) időlegesen olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudja vállalni a párttagsággal járó kötelezettségeket;
b) nem tud élni az ebből eredő jogaival.
9. A szünetelés alatt a tag a jogaival nem élhet, és mentesül a tagsággal járó kötelezettségek alól.
Tevékenysége a szünetelés tartama alatt sem irányulhat a Párt politikája ellen, különben kizárható ekkor
is. A szüneteltetés a párttagnak az Országos Hivatalhoz intézett, annak okát és várható időtartamát
tartalmazó nyilatkozatával jön létre.
10. Egy fő egyszerre csak egy szervezet tagja lehet.
VIII. A tagok jogai
1. A Párt tagja jogosult:
a) a Párt tevékenységében részt venni;
b) a Párt rendezvényein részt venni;
c) a Párt Kongresszusán részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Kongresszus rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
d) részt venni a Párt által szervezett politikai akciókban;
e) arra, hogy a Párt tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott
kizáró ok nem áll fenn;
f) jogosult részt venni a párt testületei tagjainak és tisztségviselőinek a megválasztásában;
g) bármely szervezetbe felvételét kérni, ahol tevékenységét kifejtheti, illetve indoklás nélkül elhagyni a
szervezetet, amelyről írásban értesíti a szervezet vezetőjét és az Országos Hivatalt.
2. A Kongresszuson valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
3. Különleges tagsági viszonyok:
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a) A Párt pártoló tagja lehet az a 18. életévét betöltött cselekvőképességgel rendelkező természetes
személy, aki a Párt célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja. A pártoló tagok szavazati joggal nem
rendelkeznek. A pártoló tagsági felvételi kérelemről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. A pártoló
tagokról az Elnökség külön nyilvántartást vezet. A pártoló tagság megszűnik a természetes személy
pártoló tag halálával, kilépéssel valamint a pártoló tagi cím Elnökség általi megvonásával. A pártoló tagi
címet az Elnökség egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal jogosult megvonni abban az esetben, ha
a pártoló tag a vállalt támogatást nem nyújtja határidőben.
b) A Párt Elnöksége a Párt tiszteletbeli tagjává választhatja egyszerű szótöbbséggel azt a 18. életévét
betöltött cselekvőképességgel rendelkező természetes személyt, aki kimagasló tevékenységével a Párt
célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül segítette elő, és erkölcsi támogatásával,
szakmai hozzáértésével továbbra is a Párt rendelkezésére áll. A tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem
rendelkeznek. A tiszteletbeli tagokról a Párt Elnöksége külön nyilvántartást vezet. A tiszteletbeli tagi
címet az Elnökség tagjai egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal jogosultak megvonni abban az
esetben, ha a tiszteletbeli tag a Párt céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze
nem egyeztethető magatartást tanúsít.
4. A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a „tag” kifejezés szerepel,
csupán a Párt rendes tagjait kell érteni, a pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan
tartalmazzák a „pártoló tag”, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan
tartalmazzák a „tiszteletbeli tag” kifejezést.
IX. A tagok kötelezettségei
1. A Párt tagja:
a) köteles elősegíteni a Párt céljainak elérését;
b) nem veszélyeztetheti a Párt céljainak megvalósítását és a Párt tevékenységét;
c) köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni;
d) köteles a Párt Alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak rá vonatkozó előírásait,
rendelkezéseit betartani;
e) köteles a lakcímének vagy elektronikus levelezési címének a megváltozását az azt követő 8 napon az
Országos Hivatalnak bejelenteni;
f) köteles az Elnökségnek jelezni, amennyiben ellene büntetőeljárás indul, vagy ellene indult
büntetőügyben ítélet születik;
g) köteles a tagdíjat megfizetni;
h) tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely sérti a Párt Alapszabályát, egyéb szabályzatait,
testületeinek határozatait, programját, érdekeit, illetve jó hírét;
i) képességei szerint képviselje és népszerűsítse a Párt programját, életvitelével, személyes magatartásával
is növelje a Párt tekintélyét és társadalmi támogatottságát.
2. A pártoló tag havonta 1000 Ft vagyoni felajánlás teljesítésére köteles.
3. A tiszteletbeli tag köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani, a Párt érdekeivel összhangban
tevékenykedni.
X. A Párt vezető szervei
1. A Párt vezető szervei:
a) Kongresszus;
b) Elnökség;
c) Etikai és Fegyelmi Bizottság.
XI. A Kongresszus
1. A Kongresszus a Párt legfőbb döntéshozó szerve.
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2. A Kongresszust összehívhatja:
a) az Elnökség,
c) A kongresszusi tagok 1/3-a, írásban, a napirend pontos megjelölésével.
3. A Kongresszus hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály módosítása;
b) a Párt megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a Párt Elnökségének és az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása;
h) az Elnökség beszámolójának elfogadása;
i) az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke beszámolójának elfogadása;
j) döntés mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal.
4. A Kongresszus legalább kétévente ülésezik.
5. A Kongresszust az Elnökség hívja össze írásban, igazolható módon, minden tag számára, amennyiben a
tagnyilvántartásba bejegyzett tagok összlétszáma nem haladja meg az 1000 főt. Írásban igazolható módon
történő kézbesítésnek minősül a nyilvántartás szerinti elektronikus levelezési címére történő kézbesítés.
6. 1000 fő alatti taglétszám esetén a Kongresszuson az vehet részt szavazati joggal, aki a meghívás
időpontjától számított 7 naptári napon belül jelzi részvételi szándékát az Országos Hivatal számára.
7. A kongresszusi meghívónak tartalmaznia kell a Kongresszus határozatképtelensége esetére a
megismételt Kongresszus helyszínét és időpontját, valamint az arra történő felhívást, hogy a megismételt
Kongresszus az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes lesz.
8. Ha a Párt tagsága a tagnyilvántartás szerinti meghaladja az 1000 főt, akkor a Kongresszus
küldöttgyűlésként működik, azaz a szervezetek delegálhatnak küldöttet a Kongresszusra.
9. Minden szervezet egy főt delegálhat szervezeti tagjai közül, 10 fő felett pedig megkezdett 10 főnként
plusz egy főt.
10. A szervezeteknek jegyzőkönyvben kell rögzíteni a delegált(ak) személyét, és a jegyzőkönyvet vagy
másolatát el kell juttatni az Országos Hivatal részére a kiírástól számított 14 napon belül.
11. Az elnök köteles a Kongresszust haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha a Párt céljainak elérése veszélybe került.
12. A Kongresszus határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
13. A Kongresszus megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis a
megjelent szavazásra jogosult tagok számát. A Kongresszus a napirendi pontok tárgyalását megelőzően az
Elnökség javaslatára egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét,
továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a legalább
három fős szavazatszámláló bizottságot.
14. A Kongresszusról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyvhitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
15. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg. A Ptk. 3:19. § (2) bekezdése alapján a 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 Pártnak nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
16. A Kongresszus határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Párt Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Párt céljának módosításához és a Párt
megszűnéséről szóló kongresszusi döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
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szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
XII. Elnökség
1. Az Elnökség a Párt hét elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben,
amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Kongresszus kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség
tagjai az elnök, öt alelnök és a pártigazgató, akik a feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
2. Az Elnökség tagjait, a pártigazgató kivételével, a Kongresszus választja 2 év határozott időtartamra. A
megbízás a tisztségnek a megválasztott személy általi elfogadásával jön létre. Az Elnökség tagjává az
országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választható, nagykorú személy választható meg, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Elnökség tagja, akit a vezető tisztségviselői
foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
3. Az Elnökség:
a) a jogszabályok, az Alapszabály és a kongresszusi határozatok keretei között irányítja a Párt működését;
b) megalkotja a politikai-mozgalmi felépítéshez kapcsolódó működéstámogató technikai struktúrát, és
megbízza az általa alkalmasnak ítélt személyeket a feladatok ellátására, felelősségi körök és területek
megállapításával (a technikai személyzet juttatásban is részesülhet);
c) stratégiát alkot a Párt alapértékei mentén a Párt céljainak elérése érdekében;
d) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály a hatáskörébe utal;
e) képviseli a Pártot;
f) jogosult dönteni mindazon, a Pártot érintő kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Kongresszus vagy az
Etikai és Fegyelmi Bizottság hatáskörébe;
g) összehívja a Kongresszust, és meghatározza a Kongresszus hatáskörét;
h) dönt az EP-választási listáról, az országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltek és
polgármesterjelöltek személyéről, valamint a választási listák összetételéről;
i) előkészíti a beszámolókat, és azokat a Kongresszus elé terjeszti;
j) kezeli a Párt vagyonát;
k) választ ad a Párttal kapcsolatos kérdésekre;
l) vezeti a tagság nyilvántartását;
n) megőrzi a Párt működésével kapcsolatos iratokat;
o) jogosult feladatkörében minden országos vagy területi szervtől és testülettől adatokat és egyéb
tájékoztatást kérni;
p) jogosult bármely tag tagságát felfüggeszteni, illetve köztörvényes vagy súlyos etikai vétség vagy annak
megalapozott gyanúja esetén a tagot kizárni;
r) az elnök és az alelnökök kivételével jogosult a Párt bármely tisztségviselőjét visszahívni.
4. Az elnökségi tagjelöltek, beleértve az elnökjelölt(ek)et is, a pártigazgatónak nyújtják be a
szándéknyilatkozatukat, melynek tartalmaznia kell a jelöltnek az adott elnökségi ciklusra szóló
programját. A szervezetek taggyűléseiken jegyzőkönyvbe foglalt jelölést adhatnak le az elnökség tagjaira,
egy elnök és legfeljebb öt alelnök személyére, aminek a Kongresszus kezdési időpontja előtt legkésőbb 48
órával be kell érkeznie az Országos Hivatalba. Az válik hivatalos elnökjelöltté és alelnökjelöltté, és kerül
fel a kongresszusi szavazólapra, aki a beérkezett szervezetjelölések legalább 20 százalékát megszerzi.
5. Az elnök megválasztásánál minden tag egy szavazattal rendelkezik. Az Elnökség további tagjainak
megválasztásánál minden tag annyi szavazattal rendelkezik, ahány tag megválasztására a szavazás irányul.
Ha az elnök megválasztására irányuló szavazáson a legtöbb szavazatot kapott jelölt nem kapta meg a
határozatképesség számításánál figyelembe vett szavazatok több mint felét, a két legtöbb szavazatot
szerzett jelölt részvételével második fordulót kell tartani. Az alelnökök megválasztásánál az első öt
legtöbb szavazatot megszerző alelnökjelölt lesz a Párt alelnöke.
6. Az Elnökség tagjait titkos szavazással kell megválasztani.
7. Az Elnökség tagjának megbízatása megszűnik:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
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b) visszahívással;
c) lemondással;
d) halálával;
e) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
f) vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
g) ha a tagsági jogviszonya megszűnik.
8. Az Elnökség tagja megbízatásáról az Elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat.
9. Az Elnökség tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
10. A Párt vezető tisztségviselői:
A Párt elnöke:
Toroczkai László
A Párt alelnökei:
Apáti István
Dócs Dávid
Dúró Dóra
Novák Előd Attila
Pakusza Zoltán
Pártigazgató:
Szabadi István
A Párt törvényes képviseletét az elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A
képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
11. Az elnökség üléseit szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal tarja.
12. Az elnökségi ülést az elnök elsődlegesen a Párt székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon.
13. Az Elnökség határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem
korlátozott elnökségi tagoknak több mint a fele jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt. A Ptk. 3:19. § (2) bekezdése alapján a 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 Pártnak nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
14. Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és a határozat meghozatalát követő 8
napon belül írásba foglalja.
15. Az elnökségi ülésről az Elnökség által megbízott személy jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a
Párt nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét és idejét, a napirendjét, a jelenlévők személyét, az
Elnökség döntéseit, az azt támogatók, illetve ellenzők számát.
16. Az Elnökség az elnök javaslatára az Elnökség összes tagja több mint felének szavazatával, 2 év
határozott időtartamra kijelöli a pártigazgatót.
XIII. Etikai és Fegyelmi Bizottság
1. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az alábbi feladatokat látja el:
a) lefolytatja az etikai eljárást;
b) dönt a tag és pártoló tag kizárásáról, illetve figyelmeztetést, megrovást, egyéb szankciókat fogalmazhat
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meg;
c) ellátja az összeférhetetlenségi indítványok vizsgálatát.
2. A Bizottság három tagját a Párt tagjai közül a Kongresszus választja meg két éves időtartamra. A
megbízás a tisztségnek a megválasztott személy általi elfogadásával jön létre. A Bizottság tagjai maguk
közül két évre elnököt választanak.
3. Nem lehet a Bizottság tagja:
a) aki a vezető tisztségviselővel szembeni, a Ptk.-ban meghatározott követelményeknek nem felel meg;
b) az Elnökség tagja, vagy az Elnökség tagjának hozzátartozója;
c) a pártigazgató, annak hozzátartozója;
d) a Párt alkalmazottja.
4. A Bizottság tagjának megbízatása megszűnik, ha:
a) a megbízatás ideje letelik;
b) lemond;
c) meghal;
d) a Kongresszus visszahívja;
e) tagsági jogviszonya megszűnik vagy a tagságát a tag felfüggeszti;
f) a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozzák;
g) vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be.
5. A Bizottság tagját a Kongresszus visszahívhatja, ha a tisztségéből származó feladatait nem látja el, vagy
magatartásával a Párt céljainak elérését veszélyezteti.
6. A Bizottság tagja írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat e megbízatásáról. A lemondó
nyilatkozatot a Párt elnöke részére kell megküldeni.
7. A Bizottság elnöke:
Varga Tamás
Tagjai:
Dobó Veronika
Varga Tamás
8. A Bizottság döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül az Elnökséghez lehet
fellebbezni.
XIV. A Párt egyéb szervei és testületei
1. A Párt egyéb szervei és testületei:
a) választókerületi taggyűlések,
b) kabinetek,
c) szervezetek.
XV. Választókerületi és budapesti taggyűlés
1. A választókerületi taggyűlés egy adott választókerület döntéshozó testülete, kivéve Budapestet, ahol
nem választókerületi szinten tarthatnak gyűlést a budapesti tagok, hanem a 18 budapesti választókerület
egy taggyűlésen tudja meghozni választókerületi szintű döntéseket. A budapesti taggyűlésről az
Alapszabály XV./17-23. pontja rendelkezik.
2. Az egy választókerületbe tartozó szervezetek tagjai és a választókerületben lakó, de nem szervezeti
tagok számítanak egy választókerületi taggyűlés küldötteinek.
3. A választókerületi taggyűlés akkor kerülhet kiírásra és akkor ülésezhet, ha a választókerületben a
párttagok létszáma, azaz a szervezeti tagok és a szervezeti tagsággal nem rendelkező tagok összlétszáma
eléri a 15 főt.
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4. A választókerületi taggyűlés a választókerület élére egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással elnököt
választ 2 évre a párttagok közül, oly módon, hogy az Elnökség tesz javaslatot a választókerületi
elnökjelölt(ek) személyére.
5. A választókerületi taggyűlés a párttagok közül gazdasági megbízottat választ 2 évre, egyszerű
szótöbbséggel.
6. A választókerületi taggyűlést összehívhatja:
a) az Elnökség egyszerű többségi szavazattal;
b) a választókerületi elnök;
c) a választókerületi tagok 1/3-a, írásban, a napirend pontos megjelölésével.
7. A választókerületi taggyűlés hatáskörébe tartozik:
a) a választókerület éves költségvetésének elfogadása;
b) az éves beszámoló gazdasági elfogadása;
c) országgyűlési képviselők és önkormányzati képviselők és polgármesterek választására jelölés az
Elnökség részére;
d) a választókerületi elnök titkos szavazással történő megválasztása az Elnökség jelölése után.
8. A választókerületi taggyűlést évente legalább két alkalommal kell összehívni.
9. A választókerületi taggyűlést legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval kell
összehívni írásban: levélben vagy a tagnyilvántartás szerinti elektronikus levélcímre küldött levélben,
amelyet a tag hivatalos kapcsolattartás céljára megadott.
10. A meghívó tartalmazza a Párt nevét, székhelyét, a választókerületi taggyűlés helyét, idejét és a javasolt
napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni,
hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a
választókerületi taggyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt választókerületi taggyűlés
helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt választókerületi taggyűlés az
eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
11. A választókerületi taggyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
12. A választókerületi taggyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok
számát. A választókerületi taggyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két
jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a legalább három fős szavazatszámláló
bizottságot.
13. A választókerületi taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a döntéseket, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számarányát.
14. A választókerületi taggyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
15. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg. A Ptk. 3:19. § (2) bekezdése alapján a 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 Pártnak nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
16. Amennyiben egy szervezet több választókerületben is illetékes, úgy a szervezet minden, az
illetékessége alá tartozó választókerületi taggyűlésen jogosult részt venni.
17. A budapesti taggyűlés küldöttei a tagnyilvántartás szerint a budapesti kerületi szervezetek tagságának,
valamint a Budapesten lakó nem szervezeti tagok összessége.
18. A budapesti taggyűlés akkor kerülhet kiírásra és akkor ülésezhet, ha a budapesti kerületek több, mint
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negyedében alakult szervezet.
19. A budapesti taggyűlés egyszerű szótöbbséggel elnököt és 6 alelnököt választ 2 évre a párttagok közül,
oly módon, hogy az Elnökség javaslatot tesz a budapesti elnökségi tagjelöltek személyére, és a budapesti
taggyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkosan szavaz.
20. Minden egyéb vonatkozásban a budapesti taggyűlés jogköre megegyezik a választókerületi
taggyűlések jogkörével, budapesti illetékességgel.
21. A budapesti elnök jogköre megegyezik a megyei elnökök jogkörével, és a „megyei elnök”
összefoglaló megnevezésbe beleértendő a budapesti elnök is.
22. A budapesti alelnökök jogköre megegyezik a választókerületi elnökök jogkörével, és a
„választókerületi elnök” összefoglaló megnevezésbe beleértendők a budapesti elnök és alelnökök is.
23. A budapesti elnökség maga határozza meg munkarendjét, beleértve a területi és szakmai feladatok
felosztását.
XVI. Szakmai kabinetek
1. Kabineteket az Elnökség hozhat létre.
2. A Kabinetek célja a Párt szakmai munkájának támogatása, a szakmai programok kidolgozása és
egyeztetése.
3. A Kabinetek élére egy elnököt választ és alelnököt vagy alelnököket választhat az Elnökség.
4. A Kabinetek maguk határozzák meg munkarendjüket.
XVII. Mi Hazánk Ifjai
1. A Mi Hazánk Ifjai a Párt részeként működő tagozat,melynek feladata a Párt ifjúságpolitikai céljainak
képviselete, támogatása és megvalósítása.
2. A Mi Hazánk Ifjaiba 14 és 30 éves kor között lehet belépni, de tagja maradhat 35 éves koráig bárki.
3. A Mi Hazánk Ifjai élére egy elnököt választ és alelnököt vagy alelnököket választhat az Elnökség.
4. A Mi Hazánk Ifjai munkarendjét az Elnökség külön szabályzatban határozza meg.
XVIII. Szervezetek
1. A szervezetek önálló, földrajzi, illetve közigazgatási alapon szerveződő egységek, a tagok politikai
tevékenységének, jogaik, kötelességeik gyakorlásának alapvető közössége.
2. Szervezetet létrehozhatnak:
a) települések (településenként legfeljebb egy szervezet, kivéve Budapestet);
b) Budapesten a kerületek (akár több kerület együtt is);
c) egy járásba, egy kistérségbe tartozó, vagy egyéb szempontból összetartozó szomszédos települések egy
megyén belül.
XIX. A szervezet alakítása
1. Szervezet létrehozásáról az Elnökség dönt.
2. A szervezetek illetékességi területében nem lehet átfedés.
3. Szervezetet legalább 3 fő hozhat létre.
4. Szervezet létrehozására javaslatot tehet:
a) elnökségi tag;
b) a pártigazgató;
c) területi igazgató;
d) megyei elnök;
e) megyei szervező;
f) választókerületi elnök;
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g) választókerületi szervező.
2. Szervezet alapító tagja bárki lehet, aki előzetesen meghívást kapott az alakuló ülésre.
3. Szervezetbe lakóhelytől függetlenül bármely párttag beléphet, de a szervezeten belül politikai
tevékenységet csak a helyi alapító nyilatkozatban meghatározott illetékességi területen fejthet ki.
4. A szervezet alakuló ülésén részt kell vennie a pártigazgatónak vagy az általa megbízott elnökségi
tagnak, területi igazgatónak vagy megyei elnöknek. Az alakuló ülésen a szervezetalapító tagok kötelesek
kitölteni a szervezet alapító nyilatkozatát és az ülés jelenléti ívét. Az alakuló ülésről jegyzőkönyvet kell
készíteni. Az alapítás kimondása után akár az alakuló ülésen az alapító tagok maguk közül elnököt
választanak legfeljebb 2 év időtartamra.
5. A szervezet elfogadásáról és nyilvántartásba vételéről vagy annak elutasításáról az Elnökség dönt az
alakuló ülésén készült dokumentumok Országos Hivatalba való beérkezésétől számított 60 napon belül.
Elfogadás esetén az Elnökség Elfogadó Nyilatkozatot ad ki, melynek kézhezvételétől gyakorolhatja a
szervezet a jogait és használhatja a Párt nevét oly módon, hogy a Mi Hazánk név mögé kerül földrajzi
vagy közigazgatási egység nevéből képzett jelző és a Szervezet(e) szó.
6. A szervezet köteles az elfogadó nyilatkozat kézhezvételétől számított 60 napon belül SZMSZ-t alkotni
és elfogadni.
7. Tíz fő feletti létszám esetén a szervezet az elnök mellé legfeljebb két alelnököt választhat.
8. Bármely tag kérheti felvételét bármely szervezetbe a szervezet elnökénél, lakóhelyétől függetlenül. A
szervezet soron következő ülésén, de legkésőbb 60 napon belül határoz az új tag felvételéről vagy
elutasításáról, illetve meghatározhat legfeljebb 6 hónap próbaidőt, amely a teljes jogú szervezeti tagságot
előzi meg. A Párt minden tagja legfeljebb egy szervezet tagja lehet.
9. A szervezet jogai:
a) viselheti a Párt nevét;
b) elnököt választ;
c) 10 fő felett elnökséget választhat;
d) a területi igazgatóval egyeztetve meghatározza saját, helyi programját;
e) helyi rendezvényeket szervezhet;
f) dönt újabb szervezettagok felvételi kérelmének elfogadásáról vagy elutasításáról;
g) részt vesz az európai parlamenti, az országgyűlési és helyi önkormányzati jelöltek választási
kampányában;
h) dönt az Alapszabály által a hatáskörébe utalt kérdésekben;
i) jelölést adhat le a Kongresszuson megválasztandó elnökségi tagok és tisztségviselők személyére.
XX. A szervezet megszűnése
1. Megszűnik a szervezet:
a) feloszlatással;
b) törléssel;
c) önfeloszlással;
d) szétválással;
e) egyesüléssel.
2. Amennyiben a szervezet a Párt Alapszabályával, programjával, politikai céljaival ellentétesen működik,
a szervezet feloszlatható.
3. A szervezet törölhető, ha inaktív: kampányokban nem vesz részt, nem fejt ki politikai tevékenységet
sem a nyilvánosság felé, sem a Párton belül.
4. A feloszlatást vagy törlést bármely elnökségi tag kezdeményezheti.
5. A feloszlatásról és törlésről az Elnökség dönt. A feloszlatással vagy törléssel a szervezet, valamint
azokban betöltött tisztségek megszűnnek, a tagok párttagok maradnak, de más szervezetbe kérhetik
felvételüket.
6. A jogutód nélküli önfeloszlást a taggyűlés mondhatja ki az összes szervezeti tag 3/4-es többségével.
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7. A szervezet szétválhat két vagy több, kisebb (legalább 3 fős) szervezetre is, de azok illetékessége nem
fedheti egymást. A szétválásra az Elnökség ad engedélyt, amennyiben azt a szervezet legalább egyszerű
többséggel támogatja. A szétvált szervezeteket a szervezetek alapításánál leírtaknak megfelelően új
szervezetként kell kezelni. A szétválás után az eredeti szervezet jogutód nélkül megszűntnek tekintendő,
és vagyona a Pártra száll.
8. Egyesüléssel szűnik meg a szervezet, ha két vagy több szervezet úgy dönt, hogy egy szervezetként
folytatja a munkát. Egyesülés egy megyében található, területileg szomszédos szervezetek esetében jöhet
létre. Az új szervezet illetékességi területe az előző szervezetek illetékességi területének összessége lesz,
ezért az új szervezet nevét is ennek megfelelően kell megválasztani. Az egyesülő szervezetek valamennyi
választott tisztsége megszűnik, és a két egyesülő szervezet tagsága választja meg az új szervezet
tisztségviselőit.
XXI. A szervezet felfüggesztése
1. Amennyiben valamely szervezet esetében a jelen Alapszabály szerinti okból a fentiek szerinti
megszüntetési eljárások valamelyike indokolt lehet, az Elnökség dönthet a szervezet felfüggesztéséről.
2. A felfüggesztés időtartama alatt a felfüggesztett szervezet jogait nem gyakorolhatja.
3. Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a szervezet megszüntetésének okai megszűnnek, az
Elnökség a felfüggesztést megszünteti.
XXII. A szervezet működése
1. A helyi szervezet köteles évente legalább háromszor taggyűlést tartani.
2. A taggyűlés jegyzőkönyvének másolatát meg kell küldeni az Országos Hivatalnak.
3. A szervezet ügyeinek vitelére legfeljebb kétévi időtartamra elnököt választ tagjainak sorából.
4. 10 fős tagság felett a szervezet ügyeinek vitelére legfeljebb kétévi időtartamra plusz két alelnököt
választhat tagjainak sorából.
5. Ha a szervezet létszáma 10 fő alá kerül, az alelnökök megbízatása azonnali hatállyal megszűnik.
6. A szervezet a Párt Alapszabályának keretei között, a jelenlévő tagok kétharmadának szavazatával
megalkotja, illetve módosítja a szervezet működési szabályzatát. A működési szabályzat elfogadott
szövegét a szervezet elnöke köteles megküldeni az Országos Hivatalnak.
7. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a szervezet tagságának több mint fele jelen van. A Ptk. 3:19. § (2)
bekezdése alapján a határozat meghozatalakor nem szavazhat az,:
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy 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; vagy
f) aki személyesen érdekelt a döntésben.
8. A taggyűlést kötelező összehívni, ha a szervezet tagjainak legalább egyharmada ezt írásban kéri. A
beadványt a szervezet elnökéhez kell benyújtani. Az elnök a beadvány kézhezvételétől számított 15 napon
belül köteles a taggyűlést összehívni.
9. A szervezet taggyűlése a jelenlévők minősített (kétharmados) többségével, de legalább a szervezet
tagjainak felének szavazatával, indoklással törölhet szervezeti tagot, amelyről levélben vagy elektronikus
levélben 8 napon belül tájékoztatást kell küldeni a törölt tag részére, illetve az Országos Hivatalnak. A
törléssel a párttagság nem szűnik meg.
10. A szervezet taggyűlését a szervezet elnöke hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a taggyűlés
határozatképtelensége esetére a megismételt taggyűlés helyszínét és időpontját, valamint az arra történő
felhívást, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz.
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11. Szervezeti taggyűlésen, ha határozathozatalkor szavazategyenlőség alakul ki, a szervezeti elnök
szavazata dönt.
XXIII. Tisztségviselők
1. A Párt tisztségviselői:
a) az elnök, az elnökhelyettes és az alelnökök;
b) a pártigazgató;
c) a területi igazgatók;
d) a választókerületi elnökök;
e) a választókerületi szervezők;
f) a megyei elnökök;
g) a megyei szervezők;
h) a szervezetek elnökei.
XXIV. Az elnök, az elnökhelyettes és az alelnökök
1. A Párt elnöke:
a) önállóan képviseli a Pártot;
b) önállóan jogosult rendelkezni a Párt bankszámlája felett;
c) előkészíti, szervezi és vezeti az Elnökség üléseit;
d) a kinevezés és felmentés kivételével, a pártigazgatóval szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat;
e) felügyeli a Párt tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek és intézmények tevékenységét;
f) gondoskodik az Elnökség határozatainak végrehajtásáról;
g) ellenőrzi és jegyzi a Párt országos terjesztésű kiadványait.
2. A Párt elnöke jogosult a Párt alelnökei közül egy főt elnökhelyettesként megjelölni, aki az elnök
akadályoztatása esetén teljes joggal képviseli a Pártot.
3. A Párt elnöke, öt alelnöke és a pártigazgató alkotja az Elnökséget.
XXV. A pártigazgató
1. A pártigazgatót az Elnökség nevezi ki két év időtartamra, illetve menti fel.
2. A pártigazgató:
a) kialakítja és vezeti a Párt munkaszervezetét;
b) a Párt önálló képviseletére jogosult a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó eljárások
kivételével;
c) önállóan jogosult rendelkezni a Párt bankszámlája felett;
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Párt munkavállalói felett;
e) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály hatáskörébe utal, illetve amelyekkel az Elnökség
vagy a Párt elnöke megbízza;
f) beszámol a Kongresszusnak a munkájáról;
g) vezeti és személyében képviseli a Párt Országos Hivatalát, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Párt
alkalmazottai fölött;
h) szavazati joggal részt vesz az Elnökség ülésein;
i) irányítása alatt zajlik a Párt szervezése, szervezetek alakítása;
j) megteremti a Párt belső élete szervezésének feltételeit, biztosítja a Párton belüli információáramlást, a
megfelelő nyilvántartási rendszerek létrehozását, az ügyviteli szabályzatok kidolgozását és működését, az
ezekhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
k) gondoskodik az Elnökség határozatai végrehajtásának feltételeiről, együttműködik az országos, megyei
és választókerületi szervekkel és testületekkel, szervezetekkel, kabinetekkel;
l) javaslatot tesz a megyék régiós elosztására és a területi igazgatók számára az Elnökség részére;
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m) javaslatot tesz a szervezési tisztségviselők személyére.
3. A pártigazgató jogosult feladatkörében minden országos vagy területi szervtől és testülettől adatokat és
egyéb tájékoztatást kérni.
4. A pártigazgató választókerületi vagy szervezeti taggyűlést hívhat össze.
5. Ha a pártigazgató a tevékenységét munkaviszony keretében látja el, felette a munkáltatói jogokat az
Elnökség gyakorolja. A pártigazgatót e tisztségéből az elnök javaslatára az Elnökség összes tagja több
mint felének szavazatával, új pártigazgató kijelölésével egyidejűleg bármikor visszahívhatja. A
pártigazgató a megbízatásáról bármikor, az Elnökséghez címzett írásbeli nyilatkozattal lemondhat.
XXVI. Területi igazgatók
1. A területi igazgatókat a pártigazgató javaslata alapján az Elnökség nevezi ki legfeljebb 1 év időtartamra.
2. A megyék területi elosztásáról és a területi igazgatók számáról a pártigazgató javaslata alapján az
Elnökség dönt.
3. A területi igazgató:
a) segíti a folyamatos információáramlást a régiójához tartozó szervezetek, a választókerületi elnökök, a
választókerületi szervezők és az Elnökség, a pártigazgató és a Párt képviselői között;
b) segíti és ellenőrzi a régiójához tartozó szervezeteknél, megyei és választókerületi elnököknél és
szervezőknél az Elnökség és a pártigazgató által kiadott központi feladatok végrehajtását;
c) részt vesz és segít a régiójához tartozó megyékben a szervezeti vagy személyi problémák
megoldásában;
d) személyes munkatapasztalatai alapján rendszeresen és folyamatosan beszámol az Elnökségnek a
régiójához tartozó szervezeti egységek és személyek munkájáról, eredményeiről, hiányosságairól
különösen ezen testületek, személyek mandátumidejének lejártakor;
e) a régiójához tartozó választókerületi taggyűléseken, valamint a megyei elnökségek ülésein állandó
meghívottként tanácskozási joggal részt vehet;
f) meghívást kaphat az Elnökség ülésére, ha azt az adott ülés napirendje indokolja;
g) munkájával segíti és összefogja a Párt régiós politikájának és programjának a kidolgozását;
h) figyelemmel kíséri, segíti és a központi politikai irányvonalnak, szakmai utasításoknak megfelelően
ellenőrzi a Pártnak az adott régióban képviselethez jutott önkormányzati képviselőit, polgármestereit,
alpolgármestereit, külsős és felügyelő bizottsági tagjait;
i) összehívhatja az adott régióban működő szervezet taggyűlését.
XXVII. A választókerületi elnökök
1. A választókerületi elnökjelölt(ek) személyére Elnökség tesz javaslatot, és a Választókerületi Taggyűlés
választja meg.
2. A választókerületi elnök:
a) megjeleníti és képviseli a nyilvánosság előtt a Párt politikáját az adott választókerület lakossága és
médiumai előtt;
b) folyamatos és szoros munkakapcsolatban van választókerületének szervezőjével, segíti a pártszervezés
folyamatát a választókerületben;
c) összehívja a Választókerületi Taggyűlést;
d) részt vesz és segít a választókerületében jelentkező szervezeti vagy személyi problémák megoldásában;
e) szakembereket toboroz a Párt Kabinetjei számára, a választókerületében dolgozik a Párt értelmiségi
holdudvarának és támogatói körének kiépítésén és megerősítésén;
f) összehívhatja az adott választókerületben működő szervezet taggyűlését;
g) részt vehet a szervezetek taggyűlésén;
h) figyelemmel kíséri, segíti a Pártnak a választókerületben képviselethez jutott önkormányzati
képviselőit, polgármestereit, külsős és felügyelő bizottsági tagjait;
i) megbeszélésre hívhatja a szervezetek elnökeit és tisztségviselőit;
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j) eljár mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály és a választókerületi taggyűlési szervezeti és
működési szabályzat a választókerületi elnök hatáskörébe utal.
3. Budapest területén a hét fővárosi elnökségi tag tölti be a választókerületi elnökök szerepét, melynek
részletes szabályozását lásd az Alapszabály XV./17-23. pontjainál.
XXVIII. A választókerületi szervezők
1. A választókerületi szervezőt az Elnökség nevezi ki legfeljebb 1 év időtartamra.
2. A választókerületi szervező:
a) javaslatot tesz a választókerületben alakuló új szervezetek alakítására, azok nevére, egyesítésére,
szétválására, feloszlatására az Elnökség felé, és előkészíti azokat, segít a toborzásban, és részt vesz az
előzetes ellenőrzésben;
b) a választókerülethez tartozó településeken és térségekben megszervezi a Párt szervezeteit, tartja velük a
kapcsolatot, feladatokat ad ki nekik, beszámoltatja őket, és bevonja őket az információáramlásba;
c) részt vehet a szervezetek taggyűlésén;
d) bevezeti a megalakult szervezeteket a Párt szervezeti és adminisztrációs működésébe;
e) szervezi az új tagjelentkezőkkel az első kapcsolatfelvételt;
f) megszervezi a választókerületéhez tartozó településeken működő helyi sajtó vonatkozásában a
választókerületi elnök vagy más országos előadó számára a sajtótájékoztatókat és médiamegjelenéseket;
g) rendszeresen ellátja információval az internetes hozzáféréssel nem rendelkező szervezetek vezetőit;
h) választókerületi szinten megszervezi és koordinálja a mozgósítást a Párt rendezvényeire;
i) szakembereket toboroz a Párt Kabinetjei számára, a választókerületében dolgozik a Párt helyi
értelmiségi holdudvarának és támogatói körének kiépítésén és megerősítésén;
j) segíti a szervezeteket a helyi rendezvények, lakossági fórumok szervezésében akár országos előadó
szerzésben, akár más szervezési ügyekben;
k) folyamatos és szoros munkakapcsolatban van választókerületének elnökével, segíti a Párt politikájának
a választókerület nyilvánossága előtti megjelenítését.
3. Budapest területére tetszőleges számú, de 18-nál nem több, azaz választókerületenként egy
választókerületi szervező választható, amely létszámáról és területi illetékességéről a budapesti elnökség
határoz.
XXIX. A megyei elnökök
1. Egy adott megyében a választókerületek megválasztott elnökei alkotják a megyei elnökséget.
2. A megyei elnököt a megyei elnökség saját tagjai közül választja 2 évre.
3. Azokban a megyékben állhat fel a megyei elnökség, ahol a választókerületek több mint a fele már
Választókerületi Taggyűlésen megválasztotta a választókerületi elnököt.
4. A megyei elnökség alakuló ülését a pártigazgató hívja össze, a további üléseket a megyei elnök hívja
össze és vezeti.
5. A megyei elnök képviseli megyei szinten a Pártot a média és a nyilvánosság számára.
6. A megyei elnök alapvető feladata a megyei munka koordinálása, a feladatok elosztásának elősegítése és
ellenőrzése, elsősorban a választókerületi elnökök vonatkozásában.
7. Budapest területén a budapesti elnök tölti be a megyei elnök szerepét, amely részletes szabályozását
lásd az Alapszabály XV./17-23. pontjainál.
XXX. A megyei szervezők
1. A megyei szervezőt az Elnökség nevezheti ki legfeljebb 1 év időtartamra.
2. A megyei szervező feladata alapvetően a megyei elnök munkájának segítése.
3. A megyei szervező feladata különösen, ha egy választókerületben nincs kinevezett szervező, vagy tartós
akadályoztatás áll fenn, akkor teljes joggal helyettesítse és lássa el a választókerületi szervezői feladatokat.
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4. Budapest területére kinevezhető budapesti szintű szervező, akinek a jogköre egyebekben teljesen
megegyezik a megyei szervezőkével.
XXXI. A szervezetek elnökei
1. A szervezet elnöke irányítja a szervezet és a helyi elnökség munkáját.
2. Ennek keretében:
a) előkészíti és összehívja a szervezet elnökségének üléseit, gondoskodik azok lebonyolításáról;
b) összehívja a szervezet taggyűlését;
c) a szervezet elnöksége által meghatározott körben képviseli a szervezetet;
d) eljár mindazon ügyekben, amelyeket a szervezet a működési szabályzata alapján a hatáskörébe utal.
3. A szervezet elnökét a szervezet tagjai választják egyszerű szótöbbséggel 2 évre.
XXXII. A Párt gazdálkodásának szabályai
1. A Párt bevételét képezik:
a) a tagok által fizetett tagdíj;
b) a pártoló tagok által teljesített vagyoni hozzájárulás;
c) a magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásai;
d) végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatéka;
e) a központi költségvetésből juttatott támogatás;
f) a Párt gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
g) a Párt befektetési tevékenységéből származó bevétel.
2. A tagdíj összegét a Kongresszus állapítja meg.
3. A Párt részére – az 1. bekezdés e)-g) alpontjaiban meghatározott kivétellel – jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a Párt jogi személytől, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A Párt vagyoni
hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A Párt külföldi szervezettől – jogi státusától függetlenül – és
nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A Párt névtelen
adományt nem fogadhat el.
4. A Párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdaságivállalkozási tevékenységet folytathatja:
a) politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat jelentethet meg és
terjeszthet, a Pártot szimbolizáló jelvényeket és más, ilyen célú tárgyakat árusíthat;
b) a tulajdonában álló ingatlanokat és ingókat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti;
c) a pénzeszközeit – részvényvásárlás kivételével – értékpapírba fektetheti.
5. A Párt a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
alapcél szerinti tevékenységére fordítja.
6. A Párt köteles minden év május 31-ig a Ptv. 1. számú melléklete szerint a pénzügyi kimutatást a
Magyar Közlönyben, valamint honlapján közzétenni. A pénzügyi kimutatásban az egy naptári év alatt
adott, ötszázezer forintot meghaladó hozzájárulásokat – a hozzájárulást adó megnevezésével és az összeg
megjelölésével – külön kell feltüntetni.
XXXIII. Záró rendelkezések
1. A Párt megszűnésére a Ptv. III. fejezetének rendelkezései az irányadók.
2. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Ptv. és az Ectv. rendelkezései az irányadóak.
Kelt: Budapest
Toroczkai László, elnök
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