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ALAPSZABÁLY
l. Alapvetések

A

A

párt neve: Magyar KéllarkúKutya Pár1
párt rövidített neve: MKKP

1.1,

I.2. A párt jelképe: ,,a kétfarló kutya"

1.3.

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

emelet 30.

I.4. A párt kinyilvánitja, hogy a pártok működésérőI és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXil.
törvény (a továbbiakban: Ptv,) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2. A

pórt céIja és tevékenysége

2.I. A párt céIja, hogy résá vegyen a közhatalom gyakorláséhan és ennek során a mindenkori
politikai programjában foglaltak szerint minél szélesebb körben érvényrejuttassa a következő
tarsadalmi és politikai elveket, célkitűzéseket:

a) a képviseleti demokrácia éwényre juttatás a, amely szerint a párt képviselői útján minél szélesebb
kÖrben tegye lehetővé az áIlampolgarok és közösségek érdekeinek és célkihízéseinekképviseletét,
b) a társadalmi igazsáeosság érvényrejuttatása az állampolgárokat és közösségeket érintő döntések
meghozatala során,
c) a demokratikus állam felépítésetátmogatása és folyamatos fejlesáésében történő résmétel,a

mindenkori alkotmányos berendezkedés védelme,
d) a humor megjelenítóse a közpolitikában és a közpolitikai résztvevók humor útján is törtónő
befolyásolása apárt által követendőnek furto:tdöntósek meghozatala érdekében.

2.2. Apárta céljai eléréséhezazalábbi tevékenységeket fejti ki:
a) politikai kérdésekbenvéleményt nyilvánít,
b) jogszeni politikai akciókat szervez,
c) közpolitikai programokat alkot,
d) jelölteket állit az országg$ílési képviselők, az elrópai parlamenti képviselők, illetve a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek válaszásán,
e) szervezi apárt tagiai, aktivistái és szimpatizánsaipolitikai tevékenységét.

2.3. A párt tiszteletben tartla Magyarország Alaptörvényét és jogszabáIyait és ezen jogrendszer
keretében tÖrekszik annak az aktuális életviszonyok áttal kikényszerített tökéleteseb-bé tételére,
megváltoztatására.
2.4. A 2.3. Pont nem értelmezhető akként, hogy a párt tagiainak az Alaptörvényt olvasni
kellene vagy hogy a gravitáciőIétezésétne vitathatnák.

3.

A párt tagjai

3.1. A párttaga lehet minden olyan természetes személyo
a) nagykorú és cselekvőképes,

b) az

aki

országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők
polgármesterek v álasztásán vátasztój oggal rendelkezik,

és
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c) legalább hat hónapig a párt tevékenységétszervező munkát végzett,
d) a beléPésinYilatkozatban magára nézve kötelezőnek ismeri el a párt alapelveit és cóljait.

3.2. A beléPésinyllatkozatot az elnökségnek kell benyújtani. A belépésinyilatkozat elfogadásáról
a taggYŰlós dÖnt. A taggyűtés a 3.1. pont c) alpontja alól felmentést adhat. A tagsági jógviszony
a taggYŰl'és dÖntéséveljön létre, A taggyűlés döntéséről a belépni kívánó
írásban
"r"Áeiyí
értesítenikell. (...)
3.3. A párt tagának jogai:
a) szavazati joggal részt vehet apárttaggyúlésén,(...)
b) megvála szthatő a p ár t tiszts é gvi s előj ének,
c) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet apártot érintő bármely kérdésben,
d) a párt rendezv ényein részt vehet.

3.4. A Párt szerveí áIÁl hozott jogszabálysértő vagy az alapszabáIyba ütköző határozat hatályon
kívÜl helYezéséta Párt bármely tagja kérheti a bíróságtól. Nem jogosult perindításru ur, uii u
határozat meghozatalához szavazatávaI hozzájárult kivéve, ha tévedés,me5évesztés vagy

jogellenes fenyegetés mlatt szavazott a határozatmellett. Ahatírozat hatályon kívü1 helye zése
irűt
attől az időPonttól számitott harminc napon belül lehet keresetet indítani a párt ellen, amikor a
jogosult a határozatról tudomást szetzett va1y a ltatározatről tudomást .r.."ih"t"tt volna, azzal,
hogY a határozat meghozatalátŐI számított egyéves, jogvesztő hataridő elteltével per nem injithato.
A határozat hatályon kívül helye zése iránti per meginditásának a határozat végrehajtás éra halasztő
hatálYa nincs, azotűan a bírőság indokolt esetben a felperes kérelmérea uat*ozát végrehajtását
felfiiggesáheti.
3.5, A párttagának kötelességei:
a) aPfut alapszabáIyánakbetartása,

aptrtvezető szerveihatátozatainak végrehajtása,
b) a tagdíj fizetése, atag által önként vállaltvagyoni hozzájárulás megfizeiése,
c) apart célkihízéseibenmeghatarozott tevékenységekben való aktiv reszvétel,
d) a taggyűlésen való részvételo

e) amennYiben a párt működésével összefüggésben törvénysértést tapasztal, azt
haladóktalanul írásban jelzi az elnökségnek,
f) a Párt műkÖdésévelÖsszefÜggésben tudomására jutott belső információkat bizalmasan
kezelni, aztilletéktelen harmadik személy tudomására nem hozni.
g) aPárttal ÖsszefÜggő tevékenysége során a konstruktív együttműködésre törekszik
3.5a. Az éves tagdíj a tétrgyévmárcius 31. napjáig esedékes, azonban az
havonta egyenlő részletekbe n, a tárgyhőnap 12. napjáig is megfi zethető,

a

tag döntése szerint

A Párt tagairől az elnökség hiteles nytlvántartást vezet, amely tartalmazza a tag nevét,
lakcímét, értesítésicimét, telefonszámát, email címét,ataggal összefiiggő taggyúlésies Úotsegi
határozatok számát, valamint a tagdíjfizetésre vonatkozó ádutokut. Á-tug föt.l", az adataiban
bekÖvetkező váLtozásokről az elnökséget harminc napon belül írásban értesíieni.
3.6.

Ha az alaPszabály vagy jogszabály a tag irásbeli értesítését kívánla meg, aú. a tagnyllvántartás
szerinti értesítésicímre küldött qánlott postai küldeménnyel vagy a tágnyiliántartás szerinti email
címre ktildÖtt elektronikus levéllel kell közölni. A postai ktildemény Áegétkezésónek időpontját a
Polgári Törvénykönywől szőIő 2013. évi V. törvény (a továbbiakbán: rit.;3:91. (4) bókezdése
§
szerint kell meghatétrozni, Az elektronikus levelet a cimzett elektronikus üzenetben történő
visszaigazolásának kézhezvételekor, ennek hiányában az elkí.ildéstől számitott harmadik napon
közöltnek kell tekinteni.
3.7 .
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3.8,

A

tagsági jogviszony megszírnik a tag

a) kilépésével,

b)Ilzárásával,
c) halálával,

d) aZ
polg

országgYŰlési képviselŐk választásán

árme sterek vál

a s

z

vagy a helyi önkormányzati képviselők

tás án v aIő v áIaszthatős ágának

e

lv

e

és

szté s év e 1.

3.9, A kiléPésta tag Írásban közli az elnökséggel. A tagsági jogviszony a kilépésről szóló
nyllakozatnak az elnökség általi kézhezvételóvel szűnik meg.

A taggyűlés az elnökség javaslatára l<tzárhatja azt a tagot,
bíróság bűncselekmény elkövetése míatt a büntetőjogi felelősségét jogerősen
megállaPitolta, ide nem értve azt az esetet, ha a bűncselekmény tetrahidro_kannabinol
tartalmú szer haszná|atáva| függ össze,
3

. 1

0,

a) akinek

b) aki az alapszabály rendelkezéseit szándékosan megszegte,
c) aki legalább hathavi tagdijjal megegyező összegű tagdíj-hátralékothalmozott fel, és azt az
elnÖkség Írásbeli, az ismételt mulasztás esetére a jogkövetkezményre kifejezetten utaló felszólitása
ellenére, az abban megjelölt, harminc napnál nem rövid-ebb haáridőn belüinem ftzette meg,
d) aki a taggYŰlés vagy az elnökség döntésével szándékosan ellentétes magatartást tanúsítoit,
e) aki három egYmást kÖvető taggyűlésen nem vettrészt és a mulasztását előzetesen vagy a
taggyűIést követő nyolc napon belül írásban nem mentette kio vagy
f) a 3.5 g) pontban foglaltakat megsérti

3:11

A

íagsági jogviszony 3.8, pont d) alpont szerinti okból történő megszűnését a taggyőlés
áIlapitjameg.

3-I2. Ha a tag atagdijhrtozását a taggyűlésnek al<tzárásról való döntéséig hiánytalanul megftzetí, a
taggyűlés a tag kizánását mellőzi.
3.13, A tagsági jogviszony megsánésének3.11. pont szerinti megáIlapitásáról, illetv e a kizárásrő|
hozoÍt dÖntés elŐtt lehetőséget kell adni az érintett tagnak, hogy vódek ezésétataggyűlésen
előadja.
(...) A taggYŰlés dÖntését - amely tartalmazza atagságijogviszony megszűnésel-ittetve akizárást
megalaPozó ténYeket, kÖrÜlményeket,azazokatalátámasztőbizonyitékokat, valamint a jogorvoslati
lehetőségekről való títlékoztatást - ataggal írásban kell közölni.
3.14 (...)
3.15, (...)
4.

A tagglúIés

4.L A Párt

dÖntéshoző szewe a tagffilés. A taggyűlésen minden párttag személyesen, azonos
szavazatijoggal vehet részt. (...)

4.2, A taggytíléskízárőlagos hatásköréb e tartozk
a) az alapszabály megállapíása és módosítása,
b) az elnöksóg tagj ain ak megv áIasztása, il letve vis szahívása,
c) a tagsági jogviszony létesítése,atagkizárása,
d) a Párt szervezeti és működési szabályzatának megalkotása és módosítása,
e) az éves tagdij összegónek (...) meghatározása,

{***

+,
f

a párt más párttal való összeolvadásának,

más pártb a valő beolvadásának, más pártnak a pfutbőI
tÖrténő kiválásnak, a pártnak két vagy több pártra történő kiilönválás ának vagy feloszlásának
kimondása,
g) dÖntós az országgyűlési képviselők választásán, valamint az európai parlamenti képviselők
választásán a párt listájáróto
h) dÖntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály ataggyűlés hatáskörébe utal.

A taggyűlést sziikség szerínt, de legalább évenkéntegyszff (...) össze kell hívni. A taggyűlést
az elnÖkség hivja össze. Taggyűlést kell összehívni a párttagok egynegyedének az ok és cél

4.3.

megjelölóse mellett történő kívánságétrao v&gy ha jogszabáIy alapjén kötelező az összehívása. A
taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli. A taggyúlés a párt szókhelyétől eltérő
(...) helyszínre is összehívható.
A tagryőlés összehívása során az elnökség a meghívót írásban úgy ktildi meg a tagoknak (...), hogy
a meghívó közlése legalább nyolc nappal az ülós tewezett időpontját megelőzően megtörténjen. A
meghívónak tartaLmaznia keII a párt nevét és székhelyét, az ülés helyét és időpontláí,, a tagi
állásp ont kialakítás ához sztiksó g es r észletezettségű napirendet (. . . ).
Bármely tag a meghívó kézbesítésót követő öt napon belül, de legkésőbb a taggyűlés tervezett
időpontja előtti második napon az elnökségnél elektronikus úton kezdeményezheti, hogy a
taggyűlés napirendjére az előzetesen kikíildött napirenden nem szereplő kérdésis kerüljön fel, A
napirend kiegészítésénektárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése
iránti kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a taggyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napírend kiegészítésének
tárgyában.

A taggyŰlés (ideértve a megismételt taggyűlést is) határozatképes, ha azon a párttagok több
mint a fele jelen van, azzal, hogy az egyes döntések vonatkozáséhan a határozatképesség
számításánál figyelmen kívül kell hagyni azt, aki az adott döntés során nem szavazhat. A
határozatképességnek minden döntés esetében fenn kell íúlnia.Titkos szavazás esetén jelenlévő
4.4.

tagnak aztkell tekinteni, aki a szavazólapot felvette.
Ha a taggyúléstnem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtaríani, ha a taggyűlésen a
párt ágainak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés

megtartásához. (...)

A taggyŰlés az ülésénekkezdetén nyíIt szavazássallevezető elnököt, jegyzőkönyv-vezetőt és
jegyzőkönyv-hitelesítőt
két
választ. A taggyúléseá követően határoz a napirend kiegészítésére
irányuló javaslatokról, majd a napirend elfogadásáról.
A taggyÚlés az egyes napirendi pontokat az elfogadott napirend szerinti sorrendben tárgyalla meg,
A napirendi ponthoz érkező hozzászőIásokat követően a levezető elnök a napirendi pont vitájit
Iezála. A napirendi pont lezárásáig a napirendi pont döntési javaslatához bármely jelenlévő
tag szövegszerű módosító javaslatot terjeszthető elő.
A taggytilés 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. r:r-o. 9 1z;
bekezdése szerinti körülmények állnak fenn. A szavazás - a tisztségviselők megváIasztása és
visszahívása, továbbá a tag kízárása kivételével nyílt. (...) Szavazőlap akalmazásával
lebonyolított titkos szavazás esetén a szavazatokat a jegyzőkönyv vezetője számlálja mego azzal,
hogy ha a jegyzőkönywezető a szavazásban érintett, a szavazatszámláIőt apártjelenlévő, nem
érintett tagai kÖzül a taggyűlés kiilön, nyilt szavazással váIasztja meg. (...) Döntóst igénylő
naPirendi pont esetén a taggyúléselőször az előterjesztésben szereplő döntési javaslatioz
benyújtott, szövegszerű módosító javaslatokrőI szavaz, majd a döntési javaslatnak az elfogadott
módosító javaslatokkal egységes szerkezettí szövegérőI határoz. A szavazások eredményéta
Ievezető elnök szőbanhirdeti ki.
4.5,

l

4.6, A taggyŰlésrŐl a megválasztott jegyzőkönyv-vezetőjegyzőkönyvetkészit"
amelyet alevezető
elnÖk, a jegyzőkÖnyv-vezető és két jegyzőkönyv-hitelesítőt aláirásával Iát et. A jegyzőkönyv
tartalmazza a párt nevét és székhelyét,ataggyúlés helyét és idejét, a napirendj ét, az egyesnapirenal
Pontokkal Összefliggő hozzászŐlők nevét, ahozzászőlás lényegét,ahatátozatképességfenná|Iását,a
taggYÚlés dÖntéseit, valamint azazttámogatók, illetve ellenzők számát.Ajegyzőkön|vhözjelenléti
Ívet kell csatolni, amely tartalmazza a részt vevő tagok nevét, lakcimét, sqát kezű áIákását,
valamint alevezető elnök és a jegyzőkönyr,vezető nevét és saját kező alákását. (...)

Az elnökség elektronikus hírközlő eszközök igénybevételévellebonyolított taggyülést is
Összehívhat, feltéve, hogy annak során a tagok azonosítása, valamint közötttik a kölósönös
és
korlátozásmentes kommunikáció biztosítható. Az elektronikus hírközlő eszközközvetítésével tartott
taggyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögziteni, hogy azok utóbb is
ellenőrizhetőek legyenek. (...) Az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételévellebonyolított
taggyűlésre egyebekben a 4.3,-4.6. pont rendelkezéseit kell alkalmazní azzal, hogy a jelenléii ívet a
jegyzőkönyv-vezetőkészíti el, illetve azon atag sqátkezű aláirásának nem kell siérepelnie.
4.7.

4.8. Az elnÖkség kezdeményezheti, hogy a taggyűlés hatáskörébe taríoző kérdósben a tagok írásbeli
dÖntéshozatalla| határozzanak. Nem kezdeményezhető írásbeli döntéshozatal olyan lé.dérb.n,
amelYről az alaPszabály szerint titkos szavazáson kell dönteni, Az írásbeli döntésho zatalrabocsátott
dÖntési javaslatot az elnökség által kijelölt társelnök vagy elnökhelyettes a tagoknak írásban, három
munkanaPnál nem rövidebb válaszadási határidő megielölésével megkiildi. A tagok a szavazatukat
írásban, a döntési javaslatot kiküldő elnökségi tagnak megküldve adják le.
Az irásbeli dÖntéshozatal akkor érvényes,ha atagoktöbb mint fele a szavazatáthatándőbenleadta.
Az elnÖkség áItal tett dÖntési javaslatot akkor kell elfogadottrrak tekinteni, ha az érvényesírásbeli
dÖntóshozatal során a szavazatot határidőben leadó tagok több mint fele azttámogatta.
A válaszadási határídő lejártát, illetve valamennyi tag szavazatának beérkezéseesetén az utolsó
szavazat beérkezésétkÖvető három napon belül a beérkezett írásbeli szavazatokat elnökségi ülésen
kell Összesíteni. A szavazatok összesítésétvégző elnökségi ülés jegyzőkönyvének tartalmiznia kell
a kiktildÖtt dÖntési javaslatot, a beérkezett szavazatok, valamint a döntési javaslatot támogatók és
ellenzők számát, továhbá ahhoz a beérkezett szavazatokat csatolni kell.
A jegyzőkónyvet a
Pártlgazgató vagy az elnökség a tagok részérenyolc napon belül írásban megkiildi.
5.

5.1,

A Párt Ügyvezető szerve az elnökség, amelyet két társelnök, az elnökhelyettes

alkot.
5.2,

Az elnókség
és kót további tag

Az elnökség

a) a jogszabálYoknak, az alapszabálynak és a taggyűlós döntéseinek megfelelően a taggyűlés két

ülése között

fu

ányitja a párt működését,

b) gYakorolja a munkáltatói jogokat a párt munkavállalói felett, egyes munkáltatói jogok
gyako rlás át a p ártigazgatőr a átrlházhatja,
c) elfogadja a pátrt (...) pénnigyi 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 tagáváapárttagaiközül
azazorczággrilésiképviselők választásánvagyahelyi
ÖnkormánYzati képviselők és polgármesterek váIasztásán váIaszthatő. nagykoru - szemeiy
váIaszthatő meg, akinek cselekvőképességéta tevékenységeellátásához szükséges körben neÁ
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korlátozták valamint akivel szemben nem állnak fenn

me ghatár o zott körülmények.

a Ptk.

3:22. § (4)-(6) bekezdésében

5.4, A párt társelnöke
a) önállóan képviseli apártot,

b) önállóan jogosult rendelkezni apárt bankszámlája felett,
c) (...)
d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a taggyűlés vagy az elnökség megbizza.
5.5. A párt elnökhelyettese a társelnökökirányitása
mellett
a) önállóan képviseli apártot,
b) önállóan jogosult rendelkezni a párt bankszáml é4a fe\eít,
c) elláíja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnök sé g me gbízza,

5.6. A további elnökségi tag segíti a társelnökök és az elnökhelyettes tevékenységét,továbbá ellátja
mtndazokat a feladatokat, amelyeLrkel az elnökség megbizza.

A párt társelnökeit, elnökhelyettesét, illetve a továbbí elnökség tagát a taggyűlés titkos
szavazáson váIasztja meg négy évre. A tagg$ílésamegbízatási idő letelte előtt legfeljebb 90 nappal
megválaszthatja az tj társelnököt, elnökhelyettest, illetve további elnökségi tagot, akiknek
megbizatási idejét a korábbi társelnök, elnökhelyettes vagy további elnökségi tag megbízatási
idejének megsánésétől kell számitaní. Ha a párt társelnökének, elnökhelyettesének, illetve további
elnökségi tagának megbízatása nem a megbízatási időtartam letelte miatt szűnt meg, az íj
társelrrök, elnökhelyettes, illetve elnökségi tagmegbizatási ideje a korábbi társelnök, elnökhelyettes,
illetve elnökségi tagmegbízatási idejének végéigszól.
5.7.

5.8. A párt társelnökének, elnökhelyettesének, illetve további elnökségi tagának megbízatása
megszűnik, ha
a) a megbízatási ideje letelik,vagy amegbízatási idő letelte előttaz5.7,porúszerintataggyűlósúj
társ elnököt, elnökhelyette st, illetve tovább i elnöks é gi tagot v áIaszt,
b) a párt taggyűlése új társelnök, elnökhelyettes vagy további elnökségi tag haladéktalan
megválasztása mellett arra tekintettel visszahívja, hogy a tisztségébőI származő feladataitnem látja
el, vagy magatartásával, a párt céIjainak elérésétveszéIyezteti,
c) az elnökséghez cimzett írásbeli nyllatkozaíával lemond,
d) a cselekvőképességéta tevékenysége ellátásához sziikséges körben korlátozzák,
e) vele szemben kizárő vagy összeférhetetlenségi ok következik be.
f) meghal,
azzal, hogy a megbizatásnak a c)-f) alpont szerinti megszűnése esetén az i| tirselnök, az il1
elnökhelyettes, illetve az űj további elnökségi tag megválasztása érdekébena párt taggyűlését
hatvan napnáI nem távolabbi időpontra össze kell hívni.
5.9, Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülést taft. Az elnökség ülésétapárt
társelnöke vagy elnökhelyettese írásbeli meghívó megküldésévelhívja össze olyan módon, hogy a
meghívó közlése legalább egy nappal az ülés tervezett időpontját megelőzően megtörténjen, A
meghívónak taríalmaznia kell a párt nevét és székhelyét,az ülés helyét és időpontját,továbbá a
napirendi javaslatot. Ha az elnökségi ülést nem szabályszenien hívták össze, azt akkor lehet
megtartani,ha az ülésen az elnökség valamennyi tagajelen van, és egyhangúlaghozzájárulnak az
ülés megtartásához. A napirend kiegészítésétaz elnőkség bármely tagakezdeményezheti, amelyről
az elnökség kérdésenként,a napirend elfogadásátmegelőzően dönt.
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5.I0. Az elnökség határozatképes, ha azon a tag|ainak több mint a fele jelen van, azzal,hogy az
egyes dÖntések vonatkozásában ahatátrozatképesség számításánál figyelmen kívül keIIhagyni azt,
aki az adott dÖntés során Item szayazhat. A határozatképességnek minden döntés esetében fenn kell
áIlnia, Titkos szavazás eseténjelenlóvő tagnak aztkelltekinteni, akiaszavazőIapotfelvette.
Az elnÖkség a döntéseit a jelenlévő elnökségi tagok több mint felének igenlő szavazatávalhozza
meg, azzal, hogy az adott határozat meghozatalakor nem szavazltat az, akivel szemben a Ptk.
3:19. § (2)bekezdóse szerinti könilmények ál]nak fenn. A szavazás-aválasztási eljárásról szóló
tÖrvény hatáIya alá tartoző választáson való jelöltállítás kivételóvel - nyílt. A titkos szavazáson a
leadott szavazatokat az elnökség által kijelölt elnökségi tag számlálja meg.

5.1l. Az elnökség üléséről apártigazgató, távolléte esetén az elnökség által kijelölt elnökségi tag
jegyzőkÖnyvet készít(...). A jegyzőkönyv tarta7mazza a párt nevét és székhely ét, az elnöksógi ülés
helyét és idejét, a napirendjét, ahatározatképesség fennállását, az elnökség döntéseit, valanlnt az
azt támogatók, illetve ellenzők számát. Az elnökség bárrnely tagtránakkérésére a napirendi ponthoz
tetthozzászőlásátvagy annak lényegét ajegyzőkönyvben rögzitenikell, (...)
5.12. Az elnÖkség ülése elektronikus hirkőzlő eszközök igénybevételévelis lebonyolithatő, illetve
az elnökség írásbeli döntéshozatallal is hatátrozat, amelyre megfelelően alkalmazni kell a 4.7.-4.8.

pont rendelkezéseit.

5.13. A párt munkaszervezetének operatív irányítására az etnökség határozatlan időre
párhgazgatőt vá|aszthat, aki e tevékenységót munkaviszonyban is elláthatja. A pártigazgatő
az elnÖkség irányítása mellett önállóan képviseli apártot, önállóan jogosult rendelkezni a párt
bankszámlája felett, gyakorolja az elnökség áItal átraházott munkáltatói jogokat. A
pártigazgatő az elnökség döntése alapján az elnökség határozatok köztése során (ideértve a
taggyűlés összehívásával összefüggő közlések megtételét is) elj árhat.
6. A

párt gazdálkodása

A párt bevételeit képezik
a) apárt r'gtrai általfizetett tagdíj, (...)
6.1.

b) a központi költségvetésből juttatott támogatás,
c) a magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásai, azzal, hogy ha azt nem
pénzbennyújtották, köteles annak értékeléséről(értékénekmeghatározásárőI) apártgondoskodni,
d)végintézkedésalapjánmagánszemélyekhagyatéka,
e) a p ár t gazdas ági-v állalko zási tevékeny s é gébő 1 s zárunaző b evétel,
f) u p áotb efektetési tevékenységéből szármáző bevétel,
g) apárt által alapitott egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adőzottnyeresége.

A párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében ) következő
gazdasági-vállalkozásitevékenységeketfolytathatja:
a) Politikai céljainak és tevékenységénekmegismertetése érdekébenkiadványokat jelentethet meg
és terjeszthet, a pártot szímbolizáló jelvényeket és más ilyen cétű térgyakát árusíthat, é;
p ártr endeményeket szerv ezhet,
b) a tulajdonában álIő ingatlanokat és ingókat díj ellenében hasznosíth atla és elidegenítheti,
c) egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapithat, más gazdasági ársaságban azonban
részesedéstnem szerezhet, és
d) a pénzeszközeit - részvényvásárlás kivételével- értékpapírbafektetheti.
6.2,
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6.3. A párt részéra- a 6.1. pontban meghatározott kivételektől eltekintve jogi személy, jogi
személyiséggelnem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a pértjogi személl,tő1,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettőIvagyoni hozzájáruIást nem fogadhát Ó1.
6.4, APátvagyonihozzájárulást más államtőI nem fogadhat el. A párt ktilfoldi szervezettől - jogi
StátusátÓl fiiggetlenül - és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájáruIáát

nem fogadhat el.

6.5, A párt nér,telen adományt nem fogadhat el, az ilyen adományt be kell fizetni az Országgyűlés
által létrehozott, a Ptv. szerinti alapíNány céljaira.

6.6.

A

párt egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapithat, más gazdasági

azonbat részesedést nem szerezhet.
6.7

. Apárt apénzeszközeit- részvényvásárlás kivótelével

6.7a.

A párt kölcsönt

6.8,

A

Párt

a

-

társas ágban

értékpapírbafektetheti.

a taggyűlés előzetes jóváhagyásával vehet fel.

gazdálkodása során elért eredményét nem osztja felt, azt

meghatározott alapcél szerinti tevékenységérefordída.

az

alapszabályban

A párt a pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készit, ame|ynek
elfogadása a taggyűIés hatásköre.
6.9,

6.10,

A

párt köteles minden év május

3l-ig

a Ptv. 1 . számímelléklete szerinti pénzügyi kimutatást
a Magyar KÖzlÖnyben, valamint honlapján közzétenni. A pénzügyi kimutatás elfogadásáról a
taggyűlés határoz, azzal, hogy amennyiben a taggyűlés arról a tárgyévet követő év május 15_ig
nem határozott, annak elfogadására a párt törvényes működésének biztosítása érdekébenaz
elnökség jogosult.
A PénzÜgyi kimutatásban az egy naptári év a7att adott, ötszíuezer forintot meghaladó
hozzájárulásokat - a hozzájárulást adó megnevezésével és az ősszeg megjelölésével - ttii<in te1l

feltüntetni.

7.

A párt megszűnése

7.L Apárt megsánik
a)

jogutóddal,ha

aa) más párttal összeolvad,
ab) más pártbabeolvad, vagy
ac) több pártra válik kiilön.

b) jogutód

nélktil, ha
ba) feloszlik,
bb) a bírós ág feloszlatla,
bc) a bíróság megszünteti, vagy
bd) a bírós ág megállapítja megszűnését,
és a pfut vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a
bíróság a pártot a ny 17v ántaftásból törli.
7 -2. A bíróság az igyészségindítvanyára megáIlapítja a párt megszűnés ét, ha
az tevékenységével
felhagy, és vagyonáról nem rendelkezik.

y

7.3, A bíróság az úgyészségindítványára - a párt egyesületként való további működósének
érintetlenüIhagyásával - akkor is megállapitja apártműködésének megszűnésót, ha apiLrl e5,rrnást
követő két általános országgyűlési képviselői válasááson nem állít jelöltet. Az egyesület
megszűnésénekvagyoni következményeire a Ptv. rendelkezései az irámyadőak,
7.4, A párt feloszlása esetén a páLrt bejegyzett képviselője a következő taftalmű közleményt köteles
megjelentetni a Magyar Közlönyben:
a) annak megielölését, hogy a hitelezők a közlemény megjelenésétőlszétmitott 90 napon belül hol
jelenthetik be követeléseiket, és

b) annak

kinyilvánítását, hogy

megszűnéskor a vagyonét átadja.

a

pfut kíván-e olyan alapítváttyt létrehozni, amelynek

a

7.5. Ha a párt kimondja feloszlását yagy a bíróság feloszlatja, megsztinteti vagy megáIlapítla
megsánését, a hitelezők ktelégítéseután fennmaradó vagyonát az Országgyűlés által létrehozott
alapibtány tulajdonába kell adni. Ha apárt a feloszlásának kimondásával szűnik meg, avagyonának
az Országg|ílés által (étrehozott alapitvány tulajdonába valő adása helyett arra alapiványthozhat
Iétre, vagy a hítelezők kielégítéseután fennmaradó vagyonát már működő alapíívány javára
felajánlhatja.

A

a párt

feloszlása esetén a nyilvántartásból a páríot akkor törli, ha a párí a
gazdáIkodásra vonatkoző iratait áúadta, igazol1a a hitelezők kielégítésétés
a) az alapitvány nyilvántartásba vételét,vagy
b) azt atényt, hogy a hitelezők kielégítéseutánvagyona nem maradt, vagy
c) hogy fennmaradő vagyonát a Ptv. 8, § (1) bekezdése szerinti alapi*ány tulqdonába adta.

7.6,

bíróság

8. Záró rendelkezések

8.1, A jelen alapszabáIyban nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk., a Pw. ós az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támo gaásárőI szőIő 2011. évi
C LXXV. törvény rende lkezé s e it kel1 alkalmazni.

8.2,(...)
Budapest, 2022. október 8.
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Ellenjegyzem, valamint tanúsítom,hogy a jelen dokumentum az egyesüIet alapszabályának

valamennyi elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét hitelesen tartalmazza-

kamarai azonosító szétm: 3 601 0290
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