
 

 

 

 

 

 

A Megoldás Mozgalom 

ALAPSZABÁLYA 

 

 

A Megoldás Mozgalom Alapszabályának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.), a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiban: Párttv.) és az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény (a továbbiban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően, a Közgyűlés által 2022. szeptember 13. 

napján elfogadott módosításaival egységes szerkezetbe foglalva a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet 

hatályos Alapszabályát (a 2022. szeptember 13. napján elfogadott módosítások dőlt, félkövér betűvel jelölve): 

 

 I. 

A Párt adatai 

 

1. A párt neve: Megoldás Mozgalom 

2. A párt rövidített elnevezése: MEMO  

3. A párt székhelye: 1061 Budapest, Székely Mihály utca 16.  

4. A párt alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi. 

 

II. 

A párt célja, tevékenysége 

 

A Megoldás Mozgalom, mint politikai párt alapvető célja az országgyűlési, a helyi önkormányzati vagy 

európai parlamenti választásokon a politikai szereplőként részvétel, illetve a képviselő-jelöltállítás. Ennek 

keretében célja, hogy a magyar állampolgárok számára vonzó, a mai idők kihívásának megfelelő, 

kormányképes polgári alternatívát nyújtson, működésével ösztönözze a magyar állampolgárok nemzeti és 

kulturális identitásának megerősödését, politikai aktivitását. 

Fő tevékenysége ennek megfelelően közvetlen politikai tevékenység. Párt az alapcél megvalósítása és 

kibontakoztatása érdekében végzett tevékenység körében politikai kérdésekben véleményt nyilvánít, és 

programokat alkot, e programok társadalmi egyeztetésében részt vállal, politikai akciókat szervez. A Párt 

értékrendjével azonosuló személyek helyi és értékközösségeinek megszervezését és működésének 

koordinációját végzi, jelölteket állít és támogat országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, 

illetve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint megválasztott képviselőin 

keresztül részt vesz a helyi önkormányzatok, az Országgyűlés és az Európai Parlament munkájában.  

Fő célja megvalósítása és tevékenysége kifejtése érdekében a Megoldás Mozgalom a magyar állampolgárok 

számára vonzó, a mai idők kihívásának megfelelő, kormányképes polgári alternatívát kíván nyújtani, 

működésével ösztönzni kívánja a magyar állampolgárok nemzeti és kulturális identitásának megerősödését, 

politikai aktivitását.  

Hiszünk abban, hogy a történelmileg híresen találékony magyar állampolgárok tudják a legjobban definiálni 

saját problémáikat és ismerik az arra szolgáló megoldást. Feladatunk ezeket a javaslatokat meghallgatni, 



 

 

 

 

 

 

szintetizálni, és a leghatékonyabb eszközrendszer mentén a megoldást menedzselni és végrehajtani. Hiszünk 

a közszolgálatiságban, hisszük a szolgáltató államot.   

Célunk, hogy a magyar állampolgárok hatékonyan és közvetlenül vehessenek részt sorsuk irányításában, 

jövőjük befolyásolásában és a politikai élet alakításában. Be fogjuk bizonyítani: hatékony állampolgári 

részvétellel Magyarország gazdaságilag tud önfenntartó, és valódi versenytársa lenni az eddig számunkra 

csupán csak példaként szolgáló demokráciáknak. 

Feladatunk olyan összetartó állampolgári közösség létrehozása, ahol mindenki büszkén vállalja nemzeti 

hovatartozását, ugyanakkor elfogadja egymás különbözőségét, helyi és társadalmi szinten egyaránt. 

III. 

A párt működésére vonatkozó általános szabályok 

 

 

1. A Párt határozatlan időre jön létre. 

2. A Párt a Párttv. rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3. Jelen Alapszabály és a Párt Közgyűlésének döntései a Párt valamennyi tagjára és a Támogató tagokra 

nézve kötelezőek.  

4. A Párt, annak szervei, testületei, tagjai és Támogató tagjai közötti bármely értesítés, kommunikáció 

joghatályosan folytatható a Párt nyilvántartásaiban a Tag, Támogató Tag, Párt szerve (munkavállalója) és 

testülete által megjelölt elektronikus levelezési címére írásban küldött elektronikus levél útján. Az 

elküldött elektronikus értesítések a sikeres elküldést követő napon kézbesítettnek tekintendők.  

 

IV. 

Vagyoni hozzájárulás 

 

1. A párt tagjai és a Támogató tagok vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege havonta 

1.000.- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől 

számított 15 napon belül minden tárgyhó 15. napjáig kell a Párt házipénztárába vagy a párt bankszámlájára 

történő átutalás útján megfizetni. A Támogató tagok tagdíja az Elnökség által évente – minden év január 31. 

napjáig elnökségi határozatban – megállapított összeg, melyet a Támogató tagsági jogviszony létrejöttétől 

számított 15 napon belül kell a Párt házipénztárába vagy a párt bankszámlájára történő átutalás útján 

megfizetni.  

2. A párt megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének hónapjában a tagdíj 

időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 15 napon belül, ezt követően 

legkésőbb minden hónap 15. napjáig köteles a Párt házipénztárába vagy a Párt bankszámlájára történő 

átutalás útján teljesíteni.  

 

V. 

A tagság 

 

1. A Párt tagja vagy Támogató tagja lehet minden olyan cselekvőképes természetes személy, aki az 

országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán választható, a Párt célkitűzéseivel egyetért és a célok megvalósítása érdekében folytatott 

tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az Alapszabály, a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit 

magára nézve kötelezőnek fogadja el, és vállalja a tagdíj fizetését. Ahol az Alapszabály vagy a Párt 

Közgyűlésének, testületeinek szabályzata vagy határozata tagot nevez meg, azalatt a szavazásra jogosult 



 

 

 

 

 

 

(„rendes”) tagot kell érteni.  

2. A Párt tagja vagy Támogató tagja lehet, aki: 

a.) betöltötte a 18. életévét, 

b.) elfogadja a Párt Alapszabályát 

c.) vállalja, hogy eleget tesz az alapszabályban meghatározott tagdíjfizetési előírásoknak, 

d.) a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja 

e.) nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 

3. Nem lehet a Párt tagja vagy Támogató tagja: 

a.) más Magyarországon nyilvántartásba vett Párt tagja, 

b.) Magyarországon nyilvántartásba vett olyan más politikai szervezet tagja, amellyel a Pártnak nincs 

együttműködési megállapodása, 

c.) aki jogerős ítélet alapján cselekvőképességet e tekintetben korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya 

alatt áll, szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt kényszergyógykezelését tölti  

 

VI. 

A tagsági jogviszony keletkezése 

 

1. A párttagság az alapításkor a Párt nyilvántartásba vételével keletkezik. A Párt megalakulását követően a 

tagság és a Támogató tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az 

Elnökséghez kell írásban, vagy elektronikusan benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 

60 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak 

meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, vagy elektronikusan, igazolt módon kell megküldeni 

a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.  

2. A tagfelvételt kérő kitölti a „Felvételi kérelem” elnevezésű nyomtatványt, csatolja a szükséges mellékleteket, 

valamint a Belépési Nyilatkozatot, és azt az Elnökséghez elektronikus formában benyújtja.  

3. Új tag és új Támogató tag felvételéről vagy elutasításáról az Elnökség dönt. 

4. A tagfelvételt az kérheti, aki  

a) a Párt Támogató tagja legalább 12 hónapja, vagy  

b) legalább 3 hónapja a Párt Támogató tagja és a tagfelvételi kérelmét legalább 1 tag ajánlásával 

támogatja, vagy  

c) bármely jelentkező, akinek tagfelvételi kérelmét legalább 2 tag ajánlásával támogatja.  

5. A felvételről vagy annak elutasításáról a felvétel kérőt az Elnökség írásban postai úton agy elektronikusan 

értesíti. 

6. A tagfelvételt kérőnek előre, a „Felvételi kérelem” elnevezésű dokumentum kitöltése során nyilatkoznia kell 

arról, hogy bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerős ítélettel elmarasztalta-e már korábban és 

mentesült -e a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.  

 

VII. 

A tagsági jogviszony megszűnése 

 
1. A tagsági vagy Támogató tagsági jogviszony megszűnik: 

a. a tag vagy Támogató tag kilépésével 



 

 

 

 

 

 

b. a tag vagy Támogató tag halálával 

c. a tag vagy Támogató tag kizárásával 

d. a Párt jogutód nélküli megszűnésével 

2. A tagsági jogviszonyát a tag és a Támogató tag a Párt Elnökségéhez címzett írásbeli vagy elektronikus 

nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az 

Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

3. Az Etikai Bizottság titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Párt tagjai közül azt a tagot vagy 

Támogató tagot, aki  

a. jogszabályt vagy a jelen alapszabály rendelkezéseit, illetve a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy  

b. ismételten sértő magatartást tanúsít 

4. Kizárható a tag akkor is, ha a tagdíj megfizetésével 6 hónapot meghaladó késedelembe esik. A tagdíj 

megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább 6 hónapos mulasztás elteltét 

követően az Elnökség írásban vagy elektronikusan – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz 

a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a 

póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.  

5. A kizárási eljárást bármely tag kezdeményezésére az Etikai Bizottság folytatja le. A kizárási eljárásban az 

eljárás alá vont tagot vagy Támogató tagot az Etikai Bizottság ülésére igazolható módon 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 

kizárással éríntett tagnak vagy Támogató tagnak joga van az Etikai Bizottság ülését megelőzően a kizárási 

indítványt és annak rendelkezésre álló bizonyítékait megismerni.  

6. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. 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. Az Etikai Bizottság a kizárásról szóló 

határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 60 napon belül meghozza és 8 napon belül 

igazolható módon közli az érintett taggal. 

7. A kizárt tag vagy kizárt Támogató tag a kizárást kimondó elsőfokú határozat ellen, a kézbesítéstől számított 

15 napon belül a Párt Elnökségéhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés a kizárásra nézve halasztó hatályú. A 

fellebbezést a beérkezését követően soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül tárgyalja az 

Elnökség. Az Elnökség ülésén biztosítani kell az érintett tag vagy Támogató tag számára a részvételi és a 

védekezési lehetőséget. 

8. Az Elnökség titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Elnökség határozatát annak 

meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

VIII. 

A párttagság szüneteltetése 

 

1. A tagsági jogviszony egyszeri alkalommal, legfeljebb egy évre szüneteltethető. Az szüneteltetheti a tagsági 

viszonyát, aki: 

a. átmenetileg olyan helyzetbe került, hogy nem tudja vállalni a párttagsággal járó kötelezettségeket, 

valamint  

b. nem tud élni a tagságból eredő jogaival. 

2. A szünetelés alatt a tag a jogaival nem élhet és mentesül a tagsággal járó kötelezettségek alól, továbbá a Párt 

taglétszámának megállapításakor nem vehető figyelembe.   

3. Tevékenysége a szüneteltetés alatt sem irányulhat a Párt tevékenysége ellen. 



 

 

 

 

 

 

4. A szüneteltetés alatt a tag Pártban betöltött tisztsége is szünetel. 

5. A szünetelést a tagnak az Elnökséghez írásban vagy elektronikusan intézett, annak okát és várható 

időtartamát tartalmazó nyilatkozatával jön létre. A szünetelés beállta nem függ az Elnökség döntésétől. 

6. A szünetelés bejelentett időtartamának letelte után a tag tagsági jogviszonya automatikusan újraéled. 

7. A tagsági jogviszony helyreállítására irányuló nyilatkozatot szintén az Elnökséghez írásban vagy 

elektronikusan beadvánnyal kell bejelenteni. Amennyiben a szüneteltetés kezdetétől számított 1 éven belül 

a tag nem nyilatkozik a tagsági viszonya helyreállításáról, a tagsági jogviszonya automatikusan megszűnik.  

8. Támogató tagsági jogviszonyt szüneteltetni nem lehet.  

 

 

IX. 

A tagok jogai 

 

1. A Párt tagja jogosult: 

a. a Párt tevékenységében részt venni, 

b. a Párt rendezvényein részt venni, 

c. a Párt Közgyűlésén részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés 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. 

2. A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.  

 

X. 

A tagok kötelezettségei 

 

1. A Párt tagja: 

a.) köteles elősegíteni a Párt céljainak elérését,  

b.) nem veszélyeztetheti a Párt céljának megvalósítását és a Párt tevékenységét, 

c.) köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni, 

d.) köteles a Párt Alapszabályának, a döntéshozó szerv határozatainak reá vonatkozó előírásait,   

rendelkezéseit betartani. 

e.) köteles a lakcímét, elektronikus levelezési címét annak megváltozását követő 8 napon belül  

az Elnökséghez bejelenteni. 

f.) köteles az Elnökségnek bejelenteni amennyiben ellene büntetőeljárás indul vagy ellene indult  

büntetőügyben ítélet született, vagy az Alapszabály értelmében összeférhetetlenség merült fel személye 

ellen, 

g.) köteles a tagdíjat megfizetni, 

h.) köteles részt venni a Párt választási kampányában, segíteni a Párt képviselőjelöltjét, 

i.) képességei szerint képviselje és népszerűsítse a Párt programját, életvitelével, személyes magatartásával 

is növelje a Párt tekintélyét és széleskörű támogatottságát. 

j.) köteles támogatni a párt által önállóan, vagy választási együttműködésben állított jelöltet az 

országgyűlési képviselői, önkormányzati, polgármesteri választásokon.  

 

X/A 

A Támogató tagság 
 

1) A Párt Támogató tagja lehet bármely cselekvőképes természetes személy, aki a Támogató Tagsági Felvételi 



 

 

 

 

 

 

Kérelemben magára nézve kötelezőnek ismeri el a Párt Alapszabályát és a Párt egyéb szerveinek határozatait, 

valamint vállalja, hogy mind tevékenységével, mind anyagilag támogatja a Pártot.  

 

2) A Támogató tagot az alábbi jogok illetik meg:  

a) a Párt tevékenységében részt vehet, 

b) a Párt rendezvényein részt vehet, 

c) a Párt által szervezett politikai akciókban részt vehet, 

d) a Tagokkal együttműködve, munkájukat segítve a Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó 

javaslatot készíthet elő, véleményezésben részt vehet  

e) Párt alapvető céljainak elérése érdekében javaslatokat tehet  

 

Támogató tag a Párt Közgyűlésén az Elnökség vagy az Elnök személyes jóváhagyásával meghívott 

résztvevőként, kizárólag tanácskozási joggal vehet részt. A Támogató tag szavazati joggal a Közgyűlésen nem 

rendelkezik.  

 

3) A Támogató tag: 

a.) köteles elősegíteni a Párt céljainak elérését,  

b.) nem veszélyeztetheti a Párt céljának megvalósítását és a Párt tevékenységét, 

c.) köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni, 

d.) köteles a Párt Alapszabályának, a döntéshozó szerv határozatainak reá vonatkozó előírásait,   

rendelkezéseit betartani. 

e.) köteles a lakcímét, elektronikus levelezési címét annak megváltozását követő 8 napon belül  

az Elnökséghez bejelenteni. 

f.) köteles az Elnökségnek bejelenteni amennyiben ellene büntetőeljárás indul vagy ellene indult  

büntetőügyben ítélet született,  

g.) köteles részt venni a Párt választási kampányában, segíteni a Párt képviselőjelöltjét, 

h.) képességei szerint képviselje és népszerűsítse a Párt programját, életvitelével, személyes magatartásával 

is növelje a Párt tekintélyét és széleskörű támogatottságát. 

i.) köteles támogatni a párt által önállóan, vagy választási együttműködésben állított jelöltet az 

országgyűlési képviselői, önkormányzati, polgármesteri választásokon 

 

4) A Támogató Tag az Elnökség által évente – minden év január 31. napjáig elnökségi határozatban - 

megállapított éves tagdíjat köteles fizetni a Párt számára. Amennyiben a hivatkozott határozat másképp nem 

rendelkezik az újonnan belépő Támogató tag a tagsági jogviszonya keletkezésének hónapjában, de legkésőbb a 

tagsági jogviszony létesítésétől számított 15 napon belül, köteles a Párt házipénztárába vagy a Párt 

bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni az éves tagdíjat, ezt követően minden év február 20. napjáig az 

éves tagdíjat meg kell fizetnie. 

 

5) A Támogató tagsági jogviszony megszűnik akkor is, ha a Támogató tag a Párt tagjává válik.  

 

6) A Támogató tagokra egyebekben a tagságra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen a megfelelő 

eltérésekkel alkalmazni.  

XI. 

A párt szervei 

 

a./ Közgyűlés 

b./ Elnökség 



 

 

 

 

 

 

c./ Etikai Bizottság  

a.) Közgyűlés 

 

1. A párt döntéshozó szerve a Közgyűlés.  

 

2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály módosítása, 

b) a Párt Elnökének és Alelnökeinek, valamint az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, 

c) a Párt megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, 

d) a tagdíj megállapítása és mértékének módosítása, 

e) az Elnökség beszámolójának elfogadása, 

 

3.       A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:   

          a) az éves beszámoló - ezen belül a Párt vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása, 

b) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

4. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik a székhelyén, de attól eltérő, a meghívóban megjelölt 

helyszínen is megtartható.  

 

5. A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval írásban, vagy 

elektronikusan hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek 

minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 

történő kézbesítés.  

 

A közgyűlési meghívó tartalmazza a Párt nevét, székhelyét, a Közgyűlés 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 Közgyűlés 

határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, 

hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra 

hívják össze. 

 

A közgyűlési meghívót a Párt székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.  

 

Támogató tag a Közgyűlésen az Elnökség vagy az Elnök személyes jóváhagyásával, meghívott résztvevőként 

kizárólag tanácskozási joggal vehet részt.  

 

Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre 

jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

 

6.     A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a bármely tag az Elnökség a 

napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 

2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, 

továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított 

legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 

 

7.     Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok 

szabályszerű kézbesítése nem  állapítható meg, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen 

közölt napirenden nem szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi  részvételre jogosult 

jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
  

8. Az Elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 



 

 

 

 

 

 

a./ a párt vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 

b./ a Párt előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy 

c./ a Párt céljainak elérése veszélybe került. 

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Párt megszüntetéséről dönteni. 

 

9. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra  

jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

 

10. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az  

aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés 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 

két fős szavazatszámláló bizottságot. 

 

11. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő és 

a levezető elnök ír alá és amely tartalmazza 

 a) a Párt nevét és székhelyét; 

 b) a Közgyűlés helyét és idejét; 

 c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét; 

 d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 

 e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól  tartózkodók 

számát, 

f.) a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát.  

 

12.  A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével  

hozzák meg. 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. 

 

13. A Közgyűlés határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű  

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdésről újra kell szavazni. A Párt 

Alapszabályának módosításához, a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. A Párt céljának módosításához és a Párt megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati 

joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

14. A tagok amennyiben a személyes megjelenésük nem biztosított a Közgyűlésen teljes bizonyító erejű  

magánokiratba vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratba foglalt meghatalmazással is képviselethetik 

magukat.     

 

15. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a  

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli.    

 

16.  A Közgyűlés - a tagok személyes részvétele nélkül - elektronikus hírközlő eszközök útján is tarthat ülést 

(elektronikus ülés) vagy biztosíthatja a rendes ülésen részt venni nem tudó tagok számára az elektronikus 
kapcsolattal kialakított részvételi lehetőséget (vegyes ülés). Az elektronikus és a vegyes ülés során olyan 

elektronikus hírközlő eszközt lehet igénybe venni, melynek alkalmazása során a tagok azonosítása, a tagok 



 

 

 

 

 

 

közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított (pl. Skype, Zoom, Messenger stb.) A tagok 

biztonságos azonosítása arcfelismerés, személyes kód, vagy jelszó megadásával történhet. Az elektronikus 

és a vegyes ülés szabályai megegyeznek a rendes ülés szabályaival történhet. Az elektronikus és a vegyes 

ülés szabályai megegyeznek a rendes ülés szabályaival. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével 

tartott ülésen vagy vegyes ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok 

utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a Közgyűlés által hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó 

bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az arra jogosult aláírásával hitelesít. 

 

17.  A Közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat határozatokat (elektronikus szavazás), melyet az Elnök a határozat 

tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményez. A tagok számára a tervezet 

kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék 

az Elnök részére. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek 

az Elnök részére, amennyi tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A 

szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt 

megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az 

Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő 

utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Az 

ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a tagok szavazatukat elektronikus úton is megküldhetik, a Párt 

Tagnyilvántartásában hivatalosan rögzített elektronikus levélcímükről. Az elektronikus úton megküldött 

szavazat akkor érvényes, ha az a felhívást követően, az itt rögzített hivatalos elérhetőségről oly módon 

érkezik, hogy az eredetiben aláírt szavazólap szkennelt másolatát is tartalmazza.  
 

b.) Elnökség 

 

1. Az Elnökség a Párt 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet 

jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

Az Elnökség tagjai az Elnök és 2 Alelnök, akik feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

 

2. Az Elnökség tagjait közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.    

 

A megbízás a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre. Az Elnökség tagjaivá 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 Elnökségi tag, akit a vezetőtisztségviselői foglalkozástól 

jogerősen eltiltottak. Az Elnökség tagjainak legfeljebb egyharmada választható a Párt tagjain kívüli 

személyekből is. 
 

3. Az Elnökség: 

a.) a jogszabályok, az Alapszabály és a közgyűlési határozatok keretei között irányítja a Párt működését, 

b.) stratégiát alkot a Párt alapértékei mentén a Párt céljainak elérése érdekében, 

c.) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály a hatáskörébe utal, 

d.) képviseli a Pártot, 

e.) jogosult dönteni mindazon, a Pártot érintő kérdésben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe. 

 

4. Az Elnökségi jelöltek szándéknyilatkozatukat 15 nappal a választás előtt a tagok számára közzéteszik. A 

szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a jelölt életrajzát, motivációs levelét és az adott elnökségi ciklusra 

vonatkozó programját. 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

6. A Párt Elnöke: 

a.) önállóan képviseli a pártot, 

b.) irányítja a Párt működését 

c.) önállóan jogosult rendelkezni a Párt bakszámlája felett, 

d.) előkészíti és vezeti az Elnökség üléseit.  

 

7. Az Elnökség tagjainak megbízása megszűnik: 

a.) a megbízás időtartamának lejártával, 

b.) visszahívással, 

c.) lemondással, 

d.) halál esetén, 

e.) a tag cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, 

f.) vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 

 

8. Az Elnökség tagja megbízásáról az Elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Párt 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új Elnökségi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek 

hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. Az Elnöknek a lemondó 

nyilatkozatát az Elnökséghez kell címeznie. 

 

9. Nem lehet az Elnökség tagja az: 

a.) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült  

b.) aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bekezdés i) pont. 

c.) akit foglalkozástól jogerősen eltiltottak 

d.) akit a vezetőtisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltotta 

e.) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

10. A Párt vezető tisztségviselői: 

  

A Párt Elnöke:  Név: Huszár Viktor Dénes  

 

A Párt Alelnökei:  Név: dr. Bajusz Krisztina Ilona   

    

 

    Név: Dr. Bogó Dániel László 

      

 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme valamennyi elnökségi tag tekintetében általános. 

 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: 

 

- Huszár Viktor Dénes Elnöknek önálló 

- Dr. Bajusz Krisztina Ilona Alelnöknek önálló 

- Dr. Bogó Dániel László Alelnöknek együttes (egy másik elnökségi taggal közösen) 

 

11. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a.) a Párt napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, 

b.) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése, 

c.) az éves költségvetés elkészítése és elfogadása 

d.) a Párt vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe 
nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

e.) az országgyűlési képviselők választásán, önkormányzati választásokon, az európai parlamenti képviselők 



 

 

 

 

 

 

választásán a Párt egyéni jelöltjeinek kiválasztása, országos lista állítása;  

f.) a Párt Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása  

g.) a Közgyűlés összehívása, 

h.) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, 

i.) Részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Párttal kapcsolatos kérdésekre, 

j.) a tagság nyilvántartása, 

k.) a Párt határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 

l.) a Párt működésével kapcsolatos iratok megőrzés 

m.) a Pártot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a 

törvényben előirt intézkedések megtétele és 

n.) döntés mindazon kérdésben, amelyet a jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

Az Elnökség egyes hatásköreit munkaszervezetén keresztül gyakorolja.   

 

12. Az Elnökség az üléseit szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal tartja.  Az Elnökségi ülést az Elnök 

legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Párt székhelyére hívja össze 

írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 

tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés.   

 

13. Az Elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a Párt nevét, székhelyét, az Elnökségi ülés helyét, idejét és a 

javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, 

hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

 

14. Az Elnökség határozatát - az Alapszabály, vagy a törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem 

korlátozott elnökségi tagok közül legalább 2 jelen van. Szavazategyenlőség esetén a kérdésről újra kell 

szavazni. 

 

15. 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. Az Elnökségi ülésről az Elnökség által kijelölt elnökségi tag jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a Párt 

nevét, székhelyét, az Elnökségi ülés helyét, idejét, a napirendjét, a jellévők személyét, az Elnökség döntéseit, az 

azt támogatók, illetve ellenzők számát.   

 

17. Az Elnökség – az Elnökségi tagok személyes részvétele nélkül – elektronikus hírközlő eszközök útján is 

megtarthatja ülését (elektronikus elnökségi ülés) vagy biztosíthatja a rendes ülésen részt venni nem tudó 

Elnökségi tagok számára az elektronikus kapcsolattal kialakított részvételi lehetőséget (vegyes elnökségi ülés). 

Az elektronikus elnökségi ülés és a vegyes elnökségi ülés során olyan elektronikus hírközlő eszközt lehet 

igénybe venni, melynek alkalmazása során a tagok azonosítása, a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 

kommunikáció biztosított (pl. Skype, Zoom, Messenger stb.) Az elnökségi tagok biztonságos azonosítása 

arcfelismerés, személyes kód, vagy jelszó megadásával történhet. Az elektronikus és a vegyes ülés szabályai 

egyebekben megegyeznek a rendes ülés szabályaival. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott 

ülésen vagy vegyes ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is 

ellenőrizhetőek legyenek.  

 



 

 

 

 

 

 

18. Az Elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatokat (elektronikus szavazás), melyet az Elnök a határozat 

tervezetének a tagok részére történő írásbeli, elektronikus úton történő megküldésével kezdeményez. Az 

Elnökségi tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább ötnapos határidőt kell biztosítani arra, 

hogy szavazatukat megküldjék az Elnök részére. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább 

annyi szavazatot megküldenek az Elnök részére, amennyi elnökségi tag jelenléte a határozatképességéhez 

szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül 

– ha valamennyi Elnökségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 

napjától számított három napon belül – az Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és közli az Elnökségi 

tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban 

beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén az 

Elnökségi tagok szavazatukat elektronikus úton is megküldhetik, a Párt Tagnyilvántartásában hivatalosan 

rögzített elektronikus levélcímükről. Az elektronikus úton megküldött szavazat akkor érvényes, ha az a felhívást 

követően, az itt rögzített hivatalos elérhetőségről oly módon érkezik, hogy az eredetiben aláírt szavazólap 

szkennelt másolatát is tartalmazza.  

 

 

c./ Etikai Bizottság  

 

1. Az Etikai Bizottság a Párt etikai ügyekben eljáró országos hatáskörű független testülete, amely döntéseinek 

meghozatala során kizárólag a jogszabályok, a párt Alapszabálya és más szabályzatai rendelkezéseinek van 

alávetve.  

 

2. Az Etikai Bizottság legalább 3, legfeljebb 5 tagból áll. Az Etikai Bizottság elnöke és tagja nem tölthet be más 

választott párttisztséget, nem lehet a Párt alkalmazottja vagy a Párt intézményének, valamint a párt részvételével 

működő gazdálkodó szervezetnek alkalmazottja vagy tagja.  

 

3. Az Etikai Bizottság legfontosabb feladatai:  

a)  eljár minden olyan esetben, amikor a Párt tagja, Támogató tagja, továbbá a Párt bármely szervezete vagy 

testülete tevékenységében a Párt alapértékeit, erkölcsi elveit sértő, továbbá politikai vagy erkölcsi kárt 

okozó magatartást vagy mulasztást tapasztal  

b)  őrködik a párttagok jogainak érvényesülésén 

c) első fokon eljár és dönt a tagkizárási eljárásban  

d) első fokon eljár és dönt a fegyelmi eljárásban  

e) etikai jogkört gyakorol az Elnökség tagjai, valamint a párt európai parlamenti és országgyűlési képviselői 

(a továbbiakban együtt: tisztségviselők) ügyeiben.  

Az Etikai Bizottság elnöke és tagjai felett etikai jogkört első fokon az Elnökség, másodfokon a Közgyűlés 

gyakorol az Etikai Bizottság szabályzatában és az Elnökség szervezeti-és működési szabályzatában foglalt 

eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával. 

 

4. Etikai vétségnek minősül bármely, a Párt Alapszabályába vagy a Párt testületeinek határozataiba, a Tag Párttal 

kötött megállapodásába vagy az általános erkölcsi normákba ütköző magatartás tanúsítása, melyből származó 

hátrány a Tag kizárását önmagában nem indokolja.  

 

5. Az Etikai Bizottság a fegyelmi eljárásban az eljárás alá vont Taggal vagy Támogató Taggal szemben az alábbi 

szankciókat alkalmazza:  

a) figyelmeztetés  

b) megrovás 

A figyelmeztetés enyhébb súlyú, a megrovás közepesen súlyos – azonban a kizárási eljárást még meg nem 

alapozó súlyú – etikai vétség esetén szabható ki.  
 

6. Az Etikai Bizottság a fegyelmi eljárásban egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással hozott határozattal dönt. 

Az Etikai Bizottság indokolással ellátott határozatát annak meghozatalától számított 8 napon belül köteles 



 

 

 

 

 

 

írásban, igazolható módon megküldeni az eljárás alá vont Tagnak vagy Támogató Tagnak, az 

Indítványozónak, valamint az Elnökségnek a határozat Párt iratainak nyilvántartásba vétele érdekében. Az 

Etikai Bizottság fegyelmi eljárásban hozott határozatával szemben jogorvoslatnak nincs helye. A fegyelmi 

eljárásra egyebekben a tagkizárásra vonatkozó eljárási szabályokat kell a Párt mindenkori szabályzataival 

összhangban alkalmazni.  

Az Etikai Bizottság a tevékenységéről a Közgyűlésnek évente beszámol. A bizottság működésének és 

eljárásának részletes szabályait az Etikai szabályzat tartalmazza. 

 

 

XIII. 

A Párt gazdálkodásának szabályai 

 

1.  A Párt bevételeit képezi: 

a.) a tagok és Támogató tagok által fizetett tagdíj, 

b.) a magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásai, 

c.) végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatéka, 

d.) a központi költségvetésből juttatott támogatás, 

e.) a Párt gazdasági vállalkozási tevékenységévből származó bevétel. 

 

2. A Párt részére – az 1. bekezdés e.) pontjában 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 külföldi 

szervezettől – jogi státusától függetlenül – és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni 

hozzájárulást nem fogadhat el. A Párt névtelen adományt nem fogadhat el. 

 

3.    A Párt költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdasági vállalkozási     

   tevékenységet folytathat: 

a.) politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat jelentethet meg és 

terjeszthet, a Párt jelvényét és más ilyen célú tárgyakat árulhat, 

b.) tulajdonában lévő ingatlanokat és ingóságokat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti, 

c.) pénzeszközeit -részvényvásárlás kivételével – értékpapírba fektetheti. 

 

4.    A Párt gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott alapcél 

szerinti tevékenységre fordíthatja. 

 

5. A Párt köteles minden év május 31.-ig a Párttv. 1. számú melléklete szerint pénzügyi kimutatást a Magyar 

Közlönyben, valamint a 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.    

 

Záró rendelkezések 

 

 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiban: Párttv.)  rendelkezései az irányadóak. 

 

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 13. napján 

 
          Huszár Viktor Dénes   

             Elnök      



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel a létesítő okirat módosítások 

alapján hatályos tartalmának, melyet a Közgyűlés 2022. szeptember 13. napján kelt határozatával fogadott el. Az 

egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály annak elfogadásától érvényes és hatályos.  

 

 

 

Készítettem és Ellenjegyzem Budapesten 2022. szeptember 13. napján 

Dr. Bíró Norbert Tibor egyéni ügyvéd 

(székhely: 1124 Budapest, Vércse u. 43., Kamarai Azonosító Száma (KASZ): 36072673) 

 

 

 


