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ALAPSZABÁLY 
 

1. Alapvetések 

 

1.1. A párt neve: Magyar Kétfarkú Kutya Párt 

A párt rövidített neve: MKKP 

 

1.2. A párt jelképe: „a kétfarkú kutya” 

 

 
 

1.3. A párt székhelye: Budapest, Péterfy Sándor utca 38. II. emelet 30. 1076. 

 

1.4. A párt kinyilvánítja, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Ptv.) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

2. A párt célja és tevékenysége 

 

2.1. A párt célja, hogy részt vegyen a közhatalom gyakorlásában és ennek során a mindenkori 

politikai programjában foglaltak szerint minél szélesebb körben érvényre juttassa a következő 

társadalmi és politikai elveket, célkitűzéseket: 

a) a képviseleti demokrácia érvényre juttatása, amely szerint a párt képviselői útján minél szélesebb 

körben tegye lehetővé az állampolgárok és közösségek érdekeinek és célkitűzéseinek képviseletét, 

b) a társadalmi igazságosság érvényre juttatása az állampolgárokat és közösségeket érintő döntések 

meghozatala során, 

c) a demokratikus állam felépítése támogatása és folyamatos fejlesztésében történő részvétel, a 

mindenkori alkotmányos berendezkedés védelme, 

d) a humor megjelenítése a közpolitikában és a közpolitikai résztvevők humor útján is történő 

befolyásolása a párt által követendőnek tartott döntések meghozatala érdekében. 

 

2.2. A párt a céljai eléréséhez az alábbi tevékenységeket fejti ki: 

a) politikai kérdésekben véleményt nyilvánít, 

b) jogszerű politikai akciókat szervez, 

c) közpolitikai programokat alkot, 

d) jelölteket állít az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, illetve a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. 

 

2.3. A párt tiszteletben tartja Magyarország Alaptörvényét és jogszabályait és ezen jogrendszer 

keretében törekszik annak az aktuális életviszonyok által kikényszerített tökéletesebbé tételére, 

megváltoztatására. 

 

3. A párt tagjai 

 

3.1. A párt tagja lehet minden nagykorú cselekvőképes olyan természetes személy, aki az 

országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán választójoggal rendelkezik, legalább hat hónapig a párt pártoló tagja volt, valamint a 
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belépési nyilatkozatban magára nézve kötelezőnek ismeri el a párt alapelveit és céljait, nem tagja 

1990 után Magyarországon bejegyzett pártnak és párttagságának időtartama alatt más 

Magyarországon bejegyzett párt tagságát nem szerzi meg. Amennyiben más Magyarországon 1990 

után bejegyzett pártnak tagja volt, annak párttagságáról a taggyűlés egyedi elbírálás alapján dönt. A 

hat hónapos pártoló tagsági jogviszony feltétele alól az elnökség felmentést adhat. Más 

Magyarországon bejegyzett párt tagságának elhallgatása, e körben valótlan nyilatkozat adása és a 

párttagsági jogviszony alatt más Magyarországon bejegyzett párt tagságának megszerzése az 

alapszabály megsértését jelenti és a tag kizárását vonja maga után. Ugyancsak nem lehet a párt tagja 

az a személy, akit már a pártból kizártak. 

 

3.2. A belépési nyilatkozatot az elnökségnek kell benyújtani. A belépési nyilatkozat elfogadásáról az 

elnökség kilencven napon belül dönt. A tagsági jogviszony az elnökség döntésével jön létre. Az 

elnökség döntéséről a belépni kívánó személyt írásban értesíteni kell. Ha az elnökség a belépési 

nyilatkozat elfogadását elutasítja, a belépni kívánó személy az értesítéstől számított harminc napon 

belül az elnökséghez beérkező írásbeli fellebbezésében kérheti, hogy a tagfelvétel tárgyában a 

taggyűlés hozzon döntést. A fellebbezésről a következő taggyűlés dönt. Ha a taggyűlés a belépési 

nyilatkozatot elfogadja, a tagsági jogviszony a taggyűlés döntésével jön létre. 

 

3.3. A párt tagjának jogai: 

a) részt vehet a párt taggyűlésén, továbbá a határozatok meghozatalában, 

b) választhat, tisztségre választható, 

c) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a pártot érintő bármely kérdésben, 

d) a párt rendezvényein részt vehet, 

 

3.4. A párt szervei által hozott jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütköző határozat hatályon kívül 

helyezését a párt bármely tagja kérheti a bíróságtól. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat 

meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes 

fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az 

időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a párt ellen, amikor a jogosult a 

határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna, azzal, hogy a 

határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. A 

határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó 

hatálya nincs, azonban a bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását 

felfüggesztheti. 

 

3.5. A párt tagjának kötelességei: 

a) a párt alapszabályának betartása, a párt vezető szervei határozatainak végrehajtása, 

b) a tagsági díj fizetése, a tag által önként vállalt vagyoni hozzájárulás megfizetése, 

c) a párt célkitűzéseiben meghatározott tevékenységekben való aktív részvétel. 

 

3.5a. Az éves tagdíj a tárgyév március 31. napjáig esedékes, azonban az a tag döntése szerint havonta 

egyenlő részletekben, a tárgyhónap 12. napjáig is megfizethető. 

 

3.6. A párt tagjairól az elnökség hiteles nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag nevét, lakcímét, 

értesítési címét, telefonszámát, email címét, a taggal összefüggő taggyűlési és elnökségi határozatok 

számát, valamint a tagdíjfizetésre vonatkozó adatokat. A tag köteles az adataiban bekövetkező 

változásokról az elnökséget tizenöt napon belül írásban értesíteni. 

 

3.7. Ha az alapszabály vagy jogszabály a tag írásbeli értesítését kívánja meg, azt a tagnyilvántartás 

szerinti értesítési címre küldött ajánlott postai küldeménnyel vagy a tagnyilvántartás szerinti email 

címre küldött elektronikus levéllel kell közölni. A postai küldemény megérkezésének időpontját a 
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Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:91. § (4) bekezdése 

szerint kell meghatározni. Az elektronikus levelet a címzett elektronikus üzenetben történő 

visszaigazolásának kézhezvételekor, ennek hiányában az elküldéstől számított harmadik napon 

közöltnek kell tekinteni. 

 

3.8. A tagsági jogviszony megszűnik a tag 

a) kilépésével, 

b) kizárásával, 

c) halálával, 

d) az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán való választhatóságának elvesztésével, 

e) egymást követő 3 alkalommal nem vesz részt a taggyűlésen 

 

3.9. A kilépést a tag írásban közli az elnökséggel. A tagsági jogviszony a kilépésről szóló 

nyilatkozatnak az elnökség általi kézhezvételével szűnik meg. 

 

3.10. A taggyűlés az elnökség javaslatára kizárhatja azt a tagot, 

a) akinek bíróság bűncselekmény elkövetése miatt a büntetőjogi felelősségét jogerősen 

megállapította, 

b) aki az alapszabály rendelkezéseit szándékosan megszegte, 

c) aki legalább hathavi tagdíjjal megegyező összegű tagdíj-hátralékot halmozott fel, és azt az elnökség 

írásbeli, az ismételt mulasztás esetére a jogkövetkezményre kifejezetten utaló felszólítása ellenére, az 

abban megjelölt, harminc napnál nem rövidebb határidőn belül nem fizette meg, vagy 

d) aki a taggyűlés vagy az elnökség döntésével szándékosan ellentétes magatartást tanúsított. 

 

3.11. A tagsági jogviszony 3.8. pont d) alpont szerinti okból történő megszűnését a taggyűlés állapítja 

meg. 

 

3.12. Ha a tag a tagdíjtartozását a taggyűlésnek a kizárásról való döntéséig hiánytalanul megfizeti, a 

taggyűlés a tag kizárását mellőzi. 

 

3.13. A tagsági jogviszony megszűnésének 3.11. pont szerinti megállapításáról, illetve a kizárásról 

hozott döntés előtt lehetőséget kell adni az érintett tagnak, hogy védekezését a taggyűlésen előadja. 

A taggyűlési meghívóhoz csatolni kell a tagsági jogviszony megszűnésének megállapítására, illetve 

a kizárásra vonatkozó indítványt, amely tartalmazza a tagsági jogviszony megszűnését, illetve a 

kizárást megalapozó tényeket, körülményeket, az azokat alátámasztó bizonyítékokat. A taggyűlés 

döntését – amely tartalmazza a tagsági jogviszony megszűnését, illetve a kizárást megalapozó 

tényeket, körülményeket, az azokat alátámasztó bizonyítékokat, valamint a jogorvoslati 

lehetőségekről való tájékoztatást – a taggal írásban kell közölni. 

 

3.14. Ha a tag a 3.10. pont b) vagy d) pontjában meghatározott magatartást tanúsított, a cselekmény 

tárgyi súlya azonban csekély, az elnökség a tagot a 3.13. pontban meghatározott eljárási szabályok 

megfelelő alkalmazásával megrovásban részesítheti. A megrovással az elnökség a tag magatartása 

miatti elmarasztalását fejezi ki; az a tagnak a tagsági jogviszonyát, az abból fakadó jogokat és 

kötelezettségeket egyebekben nem érinti. 

 

3.15. A párt pártoló tagja lehet a párt tevékenységét támogatni kívánó azon nagykorú, cselekvőképes 

természetes személy, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, valamint a pártoló tagsági 

belépési nyilatkozatban magára nézve kötelezőnek ismeri el a párt alapelveit és céljait, továbbá 

vállalja évente legalább a taggyűlés által meghatározott vagyoni hozzájárulás megfizetését. A pártoló 
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tagsági jogviszony keletkezésére megfelelően alkalmazni kell a 3.2. pont rendelkezéseit. A pártoló 

tag részt vehet a párt tevékenységében és rendezvényein, valamint tanácskozási joggal részt vehet a 

taggyűlésen. A pártoló tag legalább évente a taggyűlés által meghatározott összegű vagyoni 

hozzájárulással támogatja a párt működését, valamint terheli a 3.5. pont a) alpontjában meghatározott 

kötelezettség. A pártoló tagra megfelelően alkalmazni kell a 3.6.-3.7. pontok rendelkezéseit. A 

pártoló tagsági jogviszony a 3.8. pont szerinti esetekben, valamit akkor szűnik meg, ha a pártoló tag 

a párt tagjává válik. A pártoló tagsági jogviszony megszűnésére megfelelően alkalmazni kell a 3.9.-

3.12. pont rendelkezéseit, azzal, hogy a 3.5.-3.6. pont és a 3.10. pont c) alpontjának alkalmazása során 

tagdíjon a taggyűlés által meghatározott legalacsonyabb összegű vagyoni hozzájárulást kell érteni, 

továbbá a pártoló tag a pártoló tagsági jogviszonya megszűnésének 3.11. pont szerinti 

megállapításáról, illetve a kizárásáról hozott döntés hatályon kívül helyezését a 3.4. pont szerint 

kérheti a bíróságtól. A pártoló tagra a 3.14. pontjának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

 

4. A taggyűlés 

 

4.1. A párt döntéshozó szerve a taggyűlés. A taggyűlésen minden párttag személyesen, azonos 

szavazati joggal vehet részt. A taggyűlésen a pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt. 

 

4.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik 

a) az alapszabály megállapítása és módosítása, 

b) az elnökség tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, 

c) a tag kizárása, 

d) az elnökség beszámolójának elfogadása, 

e) elfogadja a párt éves költségvetésének és – ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik– a pénzügyi 

kimutatását, 

f) az éves tagdíj összegének és a pártoló tag által fizetendő éves vagyoni hozzájárulás legalacsonyabb 

összegének meghatározása, 

g) a párt más párttal való összeolvadásának, más pártba való beolvadásának, más pártnak a pártból 

történő kiválásnak, a pártnak két vagy több pártra történő különválásának vagy feloszlásának 

kimondása, 

h) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály a taggyűlés hatáskörébe utal. 

i) országgyűlési választások előtt a párt listájának elfogadása 

j) európa parlamenti választások előtt a párt listájának elfogadása 

 

4.3. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer tárgyév május hónap 15. napjáig 

össze kell hívni. A taggyűlést az elnökség hívja össze. Taggyűlést kell összehívni a párttagok 

egyharmadának az ok és cél megjelölése mellett történő kívánságára, vagy ha jogszabály alapján 

kötelező az összehívása. A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli. A taggyűlés 

a párt székhelyétől eltérő budapesti helyszínre is összehívható. 

A taggyűlés összehívása során az elnökség a meghívót írásban úgy küldi meg a tagoknak és a pártoló 

tagoknak, hogy a meghívó közlése legalább nyolc nappal az ülés tervezett időpontját megelőzően 

megtörténjen. A meghívónak tartalmaznia kell a párt nevét és székhelyét, az ülés helyét és időpontját, 

a tagi álláspont kialakításához szükséges részletezettségű napirendet, valamint ahhoz csatolni kell 

egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket, amelynek tartalmaznia kell a 

taggyűlés döntésére vonatkozó szövegszerű javaslatot. 

Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha a taggyűlésen a párt 

tagjainak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. 

Bármely tag a meghívó kézbesítését követő három napon belül, de legkésőbb a taggyűlés tervezett 

időpontja előtti második napon az elnökségnél elektronikus úton kezdeményezheti, hogy a taggyűlés 

napirendjére az előzetesen kiküldött napirenden nem szereplő kérdés is kerüljön fel. A kiegészítésre 

irányuló kezdeményezést az elnökség annak kézhezvételét követően haladéktalanul a tagok és a 
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pártoló tagok részére elektronikus úton megküldi. A napirend kiegészítéséről a taggyűlés 

kérdésenként, a napirend elfogadását megelőzően dönt. A taggyűlésen elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével is részt lehet venni 

 

4.4. A taggyűlés határozatképes, ha azon a párttagok több mint a fele jelen van, azzal, hogy az egyes 

döntések vonatkozásában a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni azt, aki az 

adott döntés során nem szavazhat. A határozatképességnek minden döntés esetében fenn kell állnia. 

Titkos szavazás esetén jelenlévő tagnak azt kell tekinteni, aki a szavazólapot felvette. 

A taggyűlési meghívóban – a taggyűlés határozatképtelensége esetére – megismételt taggyűlés is 

összehívható a határozatképtelen taggyűlést legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő 

időpontra, amely a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti meghívóban 

rögzített napirendi pontok tekintetében, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit a taggyűlési meghívó 

tartalmazza. 

 

4.5. A taggyűlés az ülésének kezdetén nyílt szavazással levezető elnököt, jegyzőkönyv-vezetőt és két 

jegyzőkönyv-hitelesítőt választ. A taggyűlés ezt követően határoz a napirend kiegészítésére irányuló 

javaslatokról, majd a napirend elfogadásáról. 

A taggyűlés az egyes napirendi pontokat az elfogadott napirend szerinti sorrendben tárgyalja meg. A 

napirendi ponthoz érkező hozzászólásokat követően a levezető elnök a napirendi pont vitáját lezárja. 

A taggyűlés a döntéseit a jelenlévő tagok több mint felének igenlő szavazatával hozza meg, azzal, 

hogy az adott határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akivel szemben a Ptk. 3:19. § (2) 

bekezdése szerinti körülmények állnak fenn. A szavazás – a tisztségviselők megválasztása és 

visszahívása, továbbá a tag kizárása kivételével – nyílt. A nyílt szavazást kézfelemeléssel vagy 

szavazógép alkalmazásával, a titkos szavazást szavazólap vagy szavazógép alkalmazásával kell 

lebonyolítani. A szavazólap alkalmazásával lebonyolított titkos szavazás esetén a szavazatokat a 

jegyzőkönyv vezetője számlálja meg, azzal, hogy ha a jegyzőkönyvvezető a szavazásban érintett, a 

szavazatszámlálót a párt jelenlévő, nem érintett tagjai közül a taggyűlés külön, nyílt szavazással 

választja meg. Szavazógéppel lebonyolított titkos szavazás esetén a leadott szavazatoknak az egyes 

szavazógépekhez való hozzárendelése nem végezhető el. Döntést igénylő napirendi pont esetén a 

taggyűlés először az előterjesztésben szereplő döntési javaslathoz benyújtott, szövegszerű módosító 

javaslatokról szavaz, majd a döntési javaslatnak az elfogadott módosító javaslatokkal egységes 

szerkezetű szövegéről határoz. A szavazások eredményét a levezető elnök szóban hirdeti ki. 

 

4.6. A taggyűlésről a megválasztott jegyzőkönyv-vezető jegyzőkönyvet készít, amelyet a levezető 

elnök, a jegyzőkönyv-vezető és két jegyzőkönyv-hitelesítőt aláírásával lát el. A jegyzőkönyv 

tartalmazza a párt nevét és székhelyét, a taggyűlés helyét és idejét, a napirendjét, az egyes napirendi 

pontokkal összefüggő hozzászólók nevét, a hozzászólás lényegét, a határozatképesség fennállását, a 

taggyűlés döntéseit, valamint az azt támogatók, illetve ellenzők számát. A jegyzőkönyvhöz jelenléti 

ívet kell csatolni, amely tartalmazza a részt vevő tagok nevét, lakcímét, saját kezű aláírását, valamint 

a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető nevét és saját kezű aláírását. Amennyiben a taggyűlés az ott 

jelen nem levő személyeket is érintő döntést hoz, a döntést az érintettekkel három munkanapon belül 

írásban közölni kell. 

 

4.7. Az elnökség elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével lebonyolított taggyűlést is 

összehívhat, feltéve, hogy annak során a tagok azonosítása, valamint közöttük a kölcsönös és 

korlátozásmentes kommunikáció biztosítható. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott 

taggyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is 

ellenőrizhetőek legyenek. Az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével lebonyolított 

taggyűlésen nem hozható olyan döntés, amelyről az alapszabály szerint titkos szavazáson kell 

dönteni. Az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével lebonyolított taggyűlésre egyebekben a 
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4.3.-4.6. pont rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a jelenléti ívet a jegyzőkönyv-vezető készíti 

el, illetve azon a tag saját kezű aláírásának nem kell szerepelnie. 

 

4.8. Az elnökség kezdeményezheti, hogy a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben a tagok írásbeli 

döntéshozatallal határozzanak. Nem kezdeményezhető írásbeli döntéshozatal olyan kérdésben, 

amelyről az alapszabály szerint titkos szavazáson kell dönteni. Az írásbeli döntéshozatalra bocsátott 

döntési javaslatot az elnökség által kijelölt társelnök vagy elnökhelyettes a tagoknak írásban, három 

munkanapnál nem rövidebb válaszadási határidő megjelölésével megküldi. A tagok a szavazatukat 

írásban, a döntési javaslatot kiküldő elnökségi tagnak megküldve adják le. 

Az írásbeli döntéshozatal akkor érvényes, ha a tagok több mint fele a szavazatát határidőben leadta. 

Az elnökség által tett döntési javaslatot akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha az érvényes írásbeli 

döntéshozatal során a szavazatot határidőben leadó tagok több mint fele azt támogatta. 

A válaszadási határidő lejártát, illetve valamennyi tag szavazatának beérkezése esetén az utolsó 

szavazat beérkezését követő három napon belül a beérkezett írásbeli szavazatokat elnökségi ülésen 

kell összesíteni. A szavazatok összesítését végző elnökségi ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell a 

kiküldött döntési javaslatot, a beérkezett szavazatok, valamint a döntési javaslatot támogatók és 

ellenzők számát, továbbá ahhoz a beérkezett szavazatokat csatolni kell. A jegyzőkönyvet az elnökség 

által kijelölt társelnök vagy elnökhelyettes a tagok részére egy napon belül írásban megküldi. 

 

5. Az elnökség 

 

5.1. A párt ügyvezető szerve az elnökség, amelyet két társelnök, az elnökhelyettes és két további tag 

alkot. 

 

5.2. Az elnökség 

a) a jogszabályoknak, az alapszabálynak és a taggyűlés döntéseinek megfelelően a taggyűlés két ülése 

között irányítja a párt működését, 

b) első fokon dönt a tagfelvétel tárgyában, 

c) elfogadja a párt pénzügyi kimutatását, ha annak elfogadása tárgyában a taggyűlés a tárgyévet 

követő év május 15-ig nem határozott, 

d) jogosult dönteni továbbá mindazon, a pártot érintő kérdésekben, amelyek nem tartoznak a 

taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

5.3. Az elnökség tagjává a párt tagjai közül az 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, 

valamint akivel szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdésében meghatározott 

körülmények. 

 

5.4. A párt társelnöke 

a) önállóan képviseli a pártot, 

b) önállóan jogosult rendelkezni a párt bankszámlája felett, 

c) az elnökség kijelölése alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat a párt munkavállalói felett, 

d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a taggyűlés vagy az elnökség megbízza. 

 

5.5. A párt elnökhelyettese a társelnökök irányítása mellett 

a) önállóan képviseli a pártot, 

b) önállóan jogosult rendelkezni a párt bankszámlája felett, 

c) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnökség megbízza. 
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5.6. A további elnökségi tag segíti a társelnökök és az elnökhelyettes tevékenységét, továbbá ellátja 

mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnökség megbízza. 

 

5.7. A párt társelnökeit, elnökhelyettesét, illetve a további elnökség tagját a taggyűlés titkos 

szavazáson választja meg négy évre. A taggyűlés a megbízatási idő letelte előtt legfeljebb 90 nappal 

megválaszthatja az új társelnököt, elnökhelyettest, illetve további elnökségi tagot, akiknek 

megbízatási idejét a korábbi társelnök, elnökhelyettes vagy további elnökségi tag megbízatási 

idejének megszűnésétől kell számítani. Ha a párt társelnökének, elnökhelyettesének, illetve további 

elnökségi tagjának megbízatása nem a megbízatási időtartam letelte miatt szűnt meg, az új társelnök, 

elnökhelyettes, illetve elnökségi tag megbízatási ideje a korábbi társelnök, elnökhelyettes, illetve 

elnökségi tag megbízatási idejének végéig szól. 

 

5.8. A párt társelnökének, elnökhelyettesének, illetve további elnökségi tagjának megbízatása 

megszűnik, ha 

a) a megbízatási ideje letelik, vagy a megbízatási idő letelte előtt az 5.7. pont szerint a taggyűlés új 

társelnököt, elnökhelyettest, illetve további elnökségi tagot választ, 

b) a párt taggyűlése új társelnök, elnökhelyettes vagy további elnökségi tag haladéktalan 

megválasztása mellett arra tekintettel visszahívja, hogy a tisztségéből származó feladatait nem látja 

el, vagy magatartásával a párt céljainak elérését veszélyezteti, 

c) az elnökséghez címzett írásbeli nyilatkozatával lemond, 

d) a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozzák, 

e) vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be. 

f) meghal, 

azzal, hogy a megbízatásnak a c)-f) alpont szerinti megszűnése esetén az új társelnök, az új 

elnökhelyettes, illetve az új további elnökségi tag megválasztása érdekében a párt taggyűlését hatvan 

napnál nem távolabbi időpontra össze kell hívni. 

 

5.9. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülést tart. Az elnökség ülését a párt 

társelnöke vagy elnökhelyettese írásbeli meghívó megküldésével hívja össze olyan módon, hogy a 

meghívó közlése legalább három nappal az ülés tervezett időpontját megelőzően megtörténjen. A 

meghívónak tartalmaznia kell a párt nevét és székhelyét, az ülés helyét és időpontját, továbbá a 

napirendi javaslatot. Ha az elnökségi ülést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen az elnökség valamennyi tagja jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az 

ülés megtartásához. A napirend kiegészítését az elnökség bármely tagja kezdeményezheti, amelyről 

az elnökség kérdésenként, a napirend elfogadását megelőzően dönt. 

 

5.10. Az elnökség határozatképes, ha azon a tagjainak több mint a fele jelen van, azzal, hogy az egyes 

döntések vonatkozásában a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni azt, aki az 

adott döntés során nem szavazhat. A határozatképességnek minden döntés esetében fenn kell állnia. 

Titkos szavazás esetén jelenlévő tagnak azt kell tekinteni, aki a szavazólapot felvette. 

Az elnökség a döntéseit a jelenlévő elnökségi tagok több mint felének igenlő szavazatával hozza meg, 

azzal, hogy az adott határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akivel szemben a Ptk. 3:19. § (2) 

bekezdése szerinti körülmények állnak fenn. A szavazás – a választási eljárásról szóló törvény hatálya 

alá tartozó választáson való jelöltállítás kivételével – nyílt. A titkos szavazáson a leadott szavazatokat 

az elnökség által kijelölt elnökségi tag számlálja meg. 

 

5.11. Az elnökség üléséről az elnökhelyettes, távolléte esetén az elnökség által kijelölt elnökségi tag 

jegyzőkönyvet készít, amelyet az elnökség jelenlévő tagjai aláírásukkal látnak el. A jegyzőkönyv 

tartalmazza a párt nevét és székhelyét, az elnökségi ülés helyét és idejét, a napirendjét, a 

határozatképesség fennállását, az elnökség döntéseit, valamint az azt támogatók, illetve ellenzők 

számát. Az elnökség bármely tagjának kérésére a napirendi ponthoz tett hozzászólását vagy annak 
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lényegét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Amennyiben az elnökség az ülésen jelen nem levő 

személyeket is érintő döntést hoz, a döntést az érintettekkel három munkanapon belül írásban közölni 

kell. 

 

5.12. Az elnökség ülése elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lebonyolítható, illetve az 

elnökség írásbeli döntéshozatallal is határozat, amelyre megfelelően alkalmazni kell a 4.7.-4.8. pont 

rendelkezéseit. 

 

6. A párt gazdálkodása 

 

6.1. A párt bevételeit képezik 

a) a párt tagjai által fizetett tagdíj, a pártoló tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás, 

b) a központi költségvetésből juttatott támogatás, 

c) a magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásai, azzal, hogy ha azt nem 

pénzben nyújtották, köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) a párt gondoskodni, 

d) végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatéka, 

e) a párt gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel, 

f) a párt befektetési tevékenységéből származó bevétel, 

g) a párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyeresége. 

 

6.2. A párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdasági-

vállalkozási tevékenységeket folytathatja: 

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

terjeszthet, a pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú tárgyakat árusíthat, és 

pártrendezvényeket szervezhet, 

b) a tulajdonában álló ingatlanokat és ingókat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti, 

c) egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, más gazdasági társaságban azonban 

részesedést nem szerezhet, és 

d) a pénzeszközeit - részvényvásárlás kivételével - értékpapírba fektetheti. 

 

6.3. A párt részére – a 6.1. pontban meghatározott kivételektől eltekintve – 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. 

 

6.4. 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. 

 

6.5. A párt névtelen adományt nem fogadhat el, az ilyen adományt be kell fizetni az Országgyűlés 

által létrehozott, a Ptv. szerinti alapítvány céljaira. 

 

6.6. A párt egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, más gazdasági társaságban 

azonban részesedést nem szerezhet. 

 

6.7. A párt a pénzeszközeit – részvényvásárlás kivételével – értékpapírba fektetheti. 

 

6.8. A párt a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott 

alapcél szerinti tevékenységére fordítja. 

 

6.9. A párt a pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít ennek elfogadása a 

taggyűlés hatásköre. Amennyiben a taggyűlés a párttörvény szerinti határidőben a pénzügyi kimutatás 
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elfogadásáról nem határoz,annak elfogadására a párt törvényes működésének biztosítása érdekében 

az elnökség jogosult. 

 

6.10. A párt köteles minden év május 31-ig a Ptv. 1. számú melléklete szerinti 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. 

 

7. A párt megszűnése 

 

7.1. A párt megszűnik 

a) jogutóddal, ha 

aa) más párttal összeolvad, 

ab) más pártba beolvad, vagy 

ac) több pártra válik külön. 

b) jogutód nélkül, ha 

ba) feloszlik, 

bb) a bíróság feloszlatja, 

bc) a bíróság megszünteti, vagy 

bd) a bíróság megállapítja megszűnését, 

és a párt vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság 

a pártot a nyilvántartásból törli. 

 

7.2. A bíróság az ügyészség indítványára megállapítja a párt megszűnését, ha az tevékenységével 

felhagy, és vagyonáról nem rendelkezik. 

 

7.3. A bíróság az ügyészség indítványára – a párt egyesületként való további működésének 

érintetlenül hagyásával – akkor is megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást 

követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet. Az egyesület 

megszűnésének vagyoni következményeire a Ptv. rendelkezései az irányadóak. 

 

7.4. A párt feloszlása esetén a párt bejegyzett képviselője a következő tartalmú közleményt köteles 

megjelentetni a Magyar Közlönyben: 

a) annak megjelölését, hogy a hitelezők a közlemény megjelenésétől számított 90 napon belül hol 

jelenthetik be követeléseiket, és 

b) annak kinyilvánítását, hogy a párt kíván-e olyan alapítványt létrehozni, amelynek a megszűnéskor 

a vagyonát átadja. 

 

7.5. Ha a párt kimondja feloszlását vagy a bíróság feloszlatja, megszünteti vagy megállapítja 

megszűnését, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát az Országgyűlés által létrehozott 

alapítvány tulajdonába kell adni. Ha a párt a feloszlásának kimondásával szűnik meg, a vagyonának 

az Országgyűlés által létrehozott alapítvány tulajdonába való adása helyett arra alapítványt hozhat 

létre, vagy a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát már működő alapítvány javára 

felajánlhatja. 

 

7.6. A bíróság a párt feloszlása esetén a nyilvántartásból a pártot akkor törli, ha a párt a gazdálkodásra 

vonatkozó iratait átadta, igazolja a hitelezők kielégítését és 

a) az alapítvány nyilvántartásba vételét, vagy 

b) azt a tényt, hogy a hitelezők kielégítése után vagyona nem maradt, vagy 

c) hogy fennmaradó vagyonát a Ptv. 8. § (1) bekezdése szerinti alapítvány tulajdonába adta. 
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8. Záró rendelkezések 

 

8.1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Ptv. és az egyesülési jogról, a 

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

CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

8.2. A párt taggyűlése a pártoló tagok által fizetendő vagyoni hozzájárulás legalacsonyabb összegét 

azokra a pártoló tagokra nézve határozza meg, akiknek a pártoló tagsági jogviszonya 2017. 

szeptember 26. napját követően keletkezett. 

 

Budapest, 2022.05.06. 

 

 

 

 

……………………………… 

Kovács Gergely, társelnök 

 

Ellenjegyzem, valamint tanúsítom, hogy a jelen dokumentum az egyesület alapszabályának 

valamennyi elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét hitelesen tartalmazza. 

 

Budapest, 2022.05.06. 

 

 

 

 

………………………………………… 

dr. Tordai Csaba ügyvéd 

kamarai azonosító szám: 36070290 

ügyszám: 36070290-Ü-2021-„    ” 


