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I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

1. A párt elnevezése magyar nyelven: Magyar Közösség Pártja, szlovák nyelven: Strana maďarskej komunity- 
Magyar Közösség Pártja.  A párt nevének rövidítése magyar nyelven: MKP, szlovák nyelven: SMK- MKP.  

2. A párt székhelye Bratislava/Pozsony.  
3. A párt statutáris szerve a párt   elnöke. Abban az esetben, ha  a párt  elnöke hosszútávú akadályoztatás 

miatt nem tudja  betölteni a funkcióját,  a párt elnökét  teljes jogkörrel a párt Országos Tanácsának elnöke 
helyettesíti. A párt elnöke  a párt ügyeiben önállóan jogosult eljárni úgy, hogy a párt írott vagy nyomtatott 
megnevezéséhez  és funkciójának megjelöléséhez csatolja a saját kezű aláírását. A párt   elnöke egyedi 
meghatalmazás alapján jogosult más személyt is megbízni, hogy a meghatalmazásban megszabott keretek 
között a párt nevében és annak javára eljárjon.  

4. A párt felelős képviselője felel a párt gazdálkodásáért, aláírja a párt gazdasági jogügyleteit, és a párt nevében 
gyakorolja a munkáltatói jogot. 

5. A párt jogi személy. Szervei jogosultak a párt Alapszabályában, az Országos Tanács által elfogadott 
Szervezési és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) és az egyéb szabályzatokkal meghatározott 
módon önállóan cselekedni és kötelezettséget vállalni.  

6. A párt alulról építkező politikai párt, amely szervezeti felépítésében figyelembe veszi a regionalizmus elvét. 
7. A párt belső tárgyalási nyelve a magyar. 
8. A párt a Szlovák Köztársaság Alkotmánya, a Szlovák Köztársaság által kihirdetett nemzetközi egyezmények, 

az Európai Unió idevágó szabályzatai, valamint a pártokról és a politikai mozgalmakról szóló törvény 
szerint működik.  

9. A Magyar Közösség Pártja néppárt, az Európai Néppárt (EPP) tagja.  
10. Az SMK-MKP a MOS/MPP (melyet az SzK BM NVVS/2-350 szám alatt 1990.02.19-én jegyzett be), a Magyar 

Koalíció Pártja SMK/MKP (melyet az SzK BM az MKDH/MKDM névváltoztatását követően NVVS/2-
568/1990-3 szám alatt 1998.05.22-én jegyzett be) és a Spolužitie/Együttélés (melyet az SzK BM NVVS/2-
430/1990 szám alatt 1990.03.01-jén jegyzett be) politikai szervezetek egyesülése által létrejött önálló politikai 
párt.  

 
 

II. fejezet 
Alapvető eszmék, célok és feladatok 

 
2. § 

 
1. A Magyar Közösség Pártja (továbbiakban a párt) a kereszténység és a humanizmus eszméjét, valamint 

hagyományait, a demokrácia és a pluralizmus elveit, az egyéni szabadságjogokat, a magántulajdon 
sérthetetlenségét, a jogállamiságot, az egyéni, valamint csoportjogokat és a szubszidiaritáson alapuló 
önkormányzatiság és regionalizmus eszményét valló politikai párt. 

2. A párt alapvető célja egy olyan hatékony politikai érdekképviselet kialakítása és működtetése, amely a 
Szlovákiában élő magyarok és más kisebbségek megmaradása és gyarapodása feltételeinek kialakításáért 
tevékenykedik. A párt alapvető feladatának tartja, hogy fejlessze Szlovákia azon régióit, ahol magyarok 
élnek, és hozzájáruljon az ország leszakadó régióinak felzárkóztatásához. 

3. A párt elkötelezettje Szlovákia mindazon regionális európai és globális politikai, gazdasági és biztonsági 
szervezetében kifejtett együttműködésnek, amely erősíti az európai és globális stabilitást. Különleges 
figyelmet szentel az egyesülő Európát átható legfontosabb modernizációs eszméknek, a szubszidiaritásnak 
és a regionalizmusnak, valamint az ezen eszméket megvalósító regionális törekvéseknek.   

 
 

III. fejezet 
A párttagságról 

  
3. §  

A tagsági viszony keletkezése  
 

1. A párt tagja lehet minden nagykorú cselekvőképes polgár, aki egyetért a párt alapszabályával, alapvető 
célkitűzéseivel, és nem tagja más szlovákiai politikai pártnak vagy mozgalomnak.  

2. A tagsági viszony létrejön, amennyiben az 1. bekezdésben megfogalmazott személy a nyilvántartott  
lakhelye, munkahelye vagy diákként az oktatási intézmény működési helye szerint illetékes helyi 
szervezetnél írásban bejelentkezett.  
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3. Amennyiben a jelentkező személy nyilvántartott lakhelyén nincs helyi szervezet, akkor tagsága a területileg 
illetékes járási elnökségnél kerül nyilvántartásba. A tagsági jogait a szomszédos helyi szervezetben 
gyakorolhatja, ha annak tagsága ebbe beleegyezik. 

4. Amennyiben a jelentkező személy nyilvántartott lakhelye szerint nincs járási szervezet, akkor tagsága az 
Országos Elnökségnél kerül nyilvántartásba. 

5. Az a tag, aki nincs nyilvántartva egyetlen helyi szervezetnél sem, miközben esetében a 3. § 2. a) pont 
szerinti településen létezik helyi szervezet, köteles a helyi szervezet létrejöttétől számított 30 napon belül 
nyilvántartásba vételét kérni az illetékes helyi szervezetnél. E kérelem benyújtásának elmulasztása esetén a 
határidő lejártának napjával a tagsági viszony megszűnik.  Az e pontban foglalt kötelesség teljesítése esetén 
a 3. § 6. pont rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni. 

6. Amennyiben a nyilvántartásba vételét kérő tag személyével kapcsolatban indokolt kétségek merülnek fel, a 
helyi szervezet elnökének indítványára vagy a helyi szervezet határozata alapján a járási elnökség dönt a 
tagsági viszonyról. Az eljárást legkésőbb a nyilvántartásba vétel iránti kérelem beérkezését követő első 
taggyűlésen lehet kezdeményezni. A járási elnökség a tagsági viszonyról a soron következő ülésén dönt, 
döntéséről haladéktalanul értesíti a helyi szervezet elnökét és az érintettet. Az eljárás ideje alatt a tag nem 
gyakorolhatja tagsági jogait. 

7. A tagsági viszonyok alakulásáról a helyi szervezet elnöke folyamatosan tájékoztatja a járási elnökséget.  
8. A helyi szervezet, a járási elnökség és az Országos Elnökség tagnyilvántartást vezet.  
9. A párt tagjának lakhely-változtatása esetén a tag kérésére tagsága átkerül az illetékes helyi szervezetbe. A 

párt tagja lakhelyének megváltozásáról tájékoztatja az illetékes helyi szervezet elnökét, mégpedig 30 napon 
belül a lakhely megváltoztatásától számítva.  

10. A párt tagja egy időben csak egy helyi szervezetnél lehet nyilvántartva. 
11. A helyi szervezetek saját jogkörükben megalakíthatják a Magyar Közösség Pártját pártolók körét, olyan 

személyek részvételével, akik nem tagjai a pártnak. 
 

 
4. §  

A tag jogai és kötelességei  
 

1. A tagnak az Alapszabályban meghatározott módon és formában joga van részt venni a párt politikájának 
alakításában és megvalósításában. A párt szerveibe a szlovák állampolgársággal és Szlovákia területén 
állandó lakhellyel rendelkező tagok választhatnak és választhatók.  

2. A tagnak alapvetően joga van: 
a) az Alapszabályban és az SZMSZ-ben meghatározott módon szavazni, választani, indítványokat 

előterjeszteni, vitákban részt venni, valamint a párt által javasolt más köztisztségekbe jelölni és 
jelöltséget vállalni;   

b) az Országos Tanács által meghatározott jelölési rend és a hatályos választójogi törvény szerint 
jelölni vagy jelöltté válni a helyhatósági, a kerületi önkormányzati szervekbe, az országos 
parlamenti és az európai parlamenti választásokon; 

c) részt venni a párt testületeinek azon tanácskozásain, amelyeken az őt érintő ügyet tárgyalják;  
d) tájékoztatást kapni a párt testületeinek határozatairól;  
e) írásbeli kérvény alapján, amelyről a helyi szervezet dönt, kérni tagsági viszonyának szüneteltetését. 

3. Az újonnan nyilvántartásba vett tag a helyi szervezet taggyűlésén személyi kérdésekben csak a 
nyilvántartásba vétele utáni második taggyűlésen és az azt követőkön szavazhat 

4. A párt tagja tiszteletben tartja a párt Alapszabályát, tevékenységével és megnyilvánulásaival a párt 
programját valósítja meg.   

5. A pártszervek döntései ellen fellépni a párt fórumain kívül alapszabálysértésnek minősül. 
6. A tag jogai az Alapszabályban meghatározott módon és mértékben az etikai bizottság döntésével 

korlátozhatók. 
7. Abban az esetben, ha arról az Országos Tanács úgy határoz,  a párt tagja köteles az Országos Tanács által 

elfogadott módon és összegben  tagsági díjat fizetni.   
 

 
5. §. 

A tagsági viszony szüneteltetése, megszűnése, megszüntetése 
 és megújítása, valamint a tagsági jogok korlátozása  

 
1. A tag kérelmezheti az Országos Elnökségtől tagságának szüneteltetését, ha: 

a) a párt bármely választott szervének javaslatára olyan tisztségbe kerül, amely törvényi rendelkezés 
miatt összeférhetetlen a párttagsággal; 

b) a kérelmét indokolja, és a párt helyi szervezete támogatja. 
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2. Ha a párt tagja a taggyűlésen megválasztott jelölttel/jelöltekkel szemben független jelöltként indul a 
helyhatósági választáson, a jelöltállító taggyűléstől a választás napjáig tartó időben tagsága szünetel. 
Mandátum szerzése esetén tagsági viszonya helyreáll, amennyiben továbbra is vállalja a párt alapvető 
eszméit és céljait, erről nyilatkozatot tesz az illetékes helyi szervezet ülésén, és hajlandó a párt frakciójában 
dolgozni. 

3. A tagsági viszony megszűnik:  
a) a helyi szervezet elnökének megküldött írásbeli kilépési nyilatkozattal. Ha a kilépési nyilatkozat a 

párt más szervéhez vagy szervezeti egységéhez kerül, az késlekedés nélkül továbbítja az illetékes 
helyi szervezetnek; 

b) a cselekvőképesség elvesztésével; 
c) a tag halálával; 
d) ha a tag más politikai pártba vagy mozgalomba kéri felvételét, vagy annak tagjává vált; 
e) ha a helyhatósági, a kerületi önkormányzati vagy a parlamenti választáson más párt jelöltjeként lépett 

fel;  
f) ha a helyhatósági választáson a párt jelöltjével szemben független jelöltként nem szerzett 

mandátumot; 
g) ha az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság javaslatára a tag tagsági viszonyát az 

Országos Tanács megszünteti; 
h) ha a tag kilép, vagy kizárják az MKP helyi, megyei, parlamenti, európai parlamenti frakciójából; 
i) a helyi szervezet megszűnésével.  

4. Az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság javaslatot tesz az Országos Tanácsnak a tagsági 
viszony megszüntetésére, vagy korlátozza a tag jogait, amennyiben megállapítást nyer, hogy a tag 

a) a párt jelöltjével szemben független jelöltet vagy más párt jelöltjét támogatta; 
b) a párt alapvető eszméivel ellentétes nézeteket nyilvánít, és alapvető céljaival ellentétesen cselekedett, s 

ezzel megsértette az Alapszabályt; 
c) ellen a bíróság szándékos bűncselekményért büntetőügyben jogerős elmarasztaló ítéletet hozott; 
d) pártdokumentumot hamisít, vagy kiad nem nyilvánosságnak szánt, illetve adatvédelem alatt álló 

pártdokumentumot. 
5. Ha büntetőjogi eljárás során jogerősen elítélik a párt tisztségviselőjét vagy a párt által párton kívüli 

tisztségbe jelölt személyt, késedelem nélkül bizalmatlansági eljárást kell vele szemben lefolytatni. 
Amennyiben a bizalmatlansági indítvány a párt szervében többségi támogatást kapott, az érintett tag nem 
jelölhető és nem választható.  

6. A tag jogainak korlátozása az Alapszabály 4. §-ában megfogalmazott jogokra vonatkozhat. Kivételt képez 
a 4. § 2. bekezdése c) és e) pontja. 

7. A megszüntetett vagy megszűnt tagsági viszony négy év után újítható meg, kivételt képez a járási 
elnökség javaslatára történő tagságiviszony-megújítás 
 

 
IV. fejezet 

 
A helyi szervezet  

6.§  
 

1. A helyi szervezet a párt jogalanyiság nélküli  alapszintű    szervezeti egysége területi illetékességgel. A helyi 
szervezet összhangban a párt Alapszabályával  a helyi jellegű társadalmi, politikai és választási ügyekben 
jogosult a párt nevében eljárni és kötelezettséget vállalni. A helyi szervezet saját javára nem tehet szert 
vagyonra  vagy egyéb vagyoni követelésre  és saját javára nem jogosult a párt vagyonával gazdálkodni.  
Ebben a bekezdésben foglaltakon kívül a helyi szervezet nem jogosult a párt nevében eljárni és 
kötelezettséget vállalni.   

2. A helyi szervezet azon a napon jön létre, amikor az Országos Elnökség az alapító okiratot bejegyzi.  
3. A helyi szervezet  szervezeti egysége: 

a) a taggyűlés, 
b) a helyi szervezet elnöksége, 
c) a helyi szervezet elnöke. 

4. A helyi szervezet legkevesebb 5 személy írásos belépési nyilatkozata és a helyi szervezet megalakítására tett 
szándéknyilatkozata alapján hozható létre. A belépési nyilatkozatot és a helyi szervezet alapítására 
vonatkozó indítványt a járási elnökségnél kell előterjeszteni.  

5. Minden településen, valamint Pozsony és Kassa helyhatósággal irányított városrészeiben csak egy-egy helyi 
szervezet alapítható.  

6. Több kis településen a járási elnökség jóváhagyásával alapítható egy összevont helyi szervezet. 
7. A helyi szervezetet a járási elnökség vagy az Országos Elnökség javaslatára az Országos Tanács 

feloszlathatja, amennyiben   
a) nem az alapszabály rendelkezéseivel összhangban működik, vagy 
b) a párt jelöltjeivel szemben  független jelöltként induló MKP-tagok többen kerülnek a helyi 

önkormányzat képviselőtestületébe, mint az MKP színeiben indult jelöltek, vagy 
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c) ha a párt polgármester-jelöltjével szemben  függetlenként indult MKP-tagot polgármesterré 
választják, vagy 

d) az előző helyhatósági választások eredményéhez képest a felére csökken a párt jelöltjeinek 
a támogatottsága, vagy a párt helyi képviselőinek a száma, vagy 

e) nem tartotta magát az Országos Tanácsnak az Alapszabály 22. § 8. pontjának r) bekezdése értelmében 
hozott határozatához. 

8. A helyi szervezet feloszlatása érinti az egyénileg érvényesíthető tagsági jogokat és kötelességeket is. 
9. A helyi szervezet újjáalakításáért a járási elnökség felel, erről a helyi szervezet feloszlatásától számított egy 

éven belül beszámol az Országos Tanácsnak.  
 

7. § 
A helyi szervezet taggyűlése 

 
1. A helyi szervezet legfelsőbb szerve a taggyűlés, amely évente legalább kétszer ülésezik. A taggyűlések 

egyike évzáró taggyűlés. Rendkívüli taggyűlés összehívásához a helyi szervezet tagjai egyharmadának 
kérése szükséges.  

2. A helyi szervezet taggyűlését az illetékes járási elnökség megbízása alapján a járási elnök is összehívhatja.  
3. A taggyűlés a helyi szervezet összes tagjából áll.  
4. A taggyűlés határozatképes, amennyiben az összes tagnak több mint a fele jelen van. Amennyiben a 

meghívóban feltüntetett időpontban a taggyűlés nem határozatképes, az elnök 30 perc elteltével megnyitja 
az ülést, amely a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes. Személyi kérdésekben, a helyi 
szervezet illetékességébe tartozó választási együttműködés ügyében a tagok több mint egy harmadának 
jelenléte szükséges az ülés megnyitásához. Erre a tagokat a meghívóban figyelmeztetik.  

5. Amennyiben a taggyűlést 30 perc elteltével az elnök megnyitotta, és nincs jelen a tagok egyharmada, annak 
programja nem bővíthető személyi kérdésekkel, illetve a helyi szervezet illetékességébe tartozó választási 
együttműködés javaslatával. 

6. Minden taggyűlés első napirendi pontja a helyi szervezet elnökének tájékoztatója a tagsági viszonyok 
alakulásáról. 

7. A taggyűlés a jelen levő tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza meg határozatait, és választja meg 
a tisztségviselőket.  

8. A helyi szervezet taggyűlése a tagok javaslata alapján titkos szavazással választja meg a helyi szervezet 
elnökét, alelnökét, illetve alelnökeit és a helyi szervezet elnökségének többi tagját.  

9. A taggyűlés választja meg a járási konferencia küldötteit.  
10. A taggyűlés határozatot fogadhat el a járási konferenciára és egyéb szervekhez benyújtandó javaslatokról, 

ezeket a helyi szervezet küldöttje a járási konferencián az adott napirendi pont tárgyalása során köteles 
előterjeszteni.  

11. A taggyűlés a járási konferencia révén jelölteket javasolhat a párt regionális és központi választott testületeibe, 
valamint az európai parlamenti, parlamenti és a kerületi önkormányzati választásokra. A javaslattétel módját 
az Országos Tanács, valamint az SZMSZ határozza meg.  

12. A taggyűlés megvitatja és jóváhagyja, vagy elveti:  
a) a helyi szervezet gazdasági beszámolóját;  
b) a helyi szervezet tevékenységéről szóló elnökségi beszámolót; 
c) a helyi szervezet választási programját, illetve annak teljesítését; 
d) a párt önkormányzati képviselőinek és polgármesterének tevékenységéről szóló beszámolót. 

 
8. § 

A helyi szervezet és a helyi önkormányzat viszonya 
 

1. A helyi szervezet kizárólagos joga jelölteket állítani a helyhatósági választásra. A helyi önkormányzatba 
a párt jelöltjeit és a helyi koalíciót a taggyűlés hagyja jóvá. Az Országos Tanács által meghatározott, 
kiemelten kezelt települések esetében a képviselőjelölteket és a polgármester-jelöltet legkésőbb a jelöltek 
névsorának a törvény által kötelező időpontban történő leadása előtt tizenöt nappal választja meg. Ettől az 
időponttól eltérni csak a járási vagy az Országos Elnökség egyetértésével lehet.  

2. A helyi szervezet jelöltállítási módját az Országos Tanács határozhatja meg úgy, hogy bizonyos 
településeken kötelezi a helyi szervezetet a polgármester-jelölést illetően egyeztetni az Országos 
Elnökséggel vagy a járási elnökséggel.  

3. A helyhatósági választás után tisztújítást kell tartani, amennyiben: 
a) a helyi szervezet tagját független jelöltként választották polgármesterré a párt jelöltjével szemben; 
b) a párt megválasztott képviselőinek az aránya a helyi önkormányzatban legkevesebb 25 %-kal 

csökkent az előző választáshoz képest; 
c) a jelöltek támogatottsága legalább 50 %-kal csökkent az előző választáshoz képest; 
d) az önkormányzati választáson a helyi szervezet ismételten nem szerzett mandátumot, és az 1 főre 

leadott szavazatok száma átlagosan 25 %-kal csökkent. 
4. A helyi szervezet megvitatja, elfogadja, vagy elveti az önkormányzat képviselőinek és polgármesterének 

tevékenységéről szóló beszámolót. 
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9. § 
A helyi szervezet elnöksége 

 
1. A helyi szervezet elnökséget választ.  
2. Az elnökségnek legkevesebb három tagja van (elnök, alelnök és gazdasági felelős).  
3. Azon községek esetében, ahol a párt jelöltjét választották polgármesterré vagy képviselővé, a polgármester 

és a párt helyi képviselőcsoportjának vezetője (legalább 3-tagú képviselőcsoport esetén) tisztségéből 
kifolyólag tagja az elnökségnek.  

4. A helyi szervezet elnöksége: 
- dönt a taggyűlés összehívásáról, 
- előterjeszti a helyi szervezet tevékenységéről szóló beszámolót. 

5. Az elnökség határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van.  
 

10. § 
A helyi szervezet elnöke 

 

1. A helyi szervezet nevében az elnök jár el. Évente legalább kétszer összehívja a taggyűlést. A taggyűlések 
időpontjáról és helyszínéről haladéktalanul tájékoztatja a járási elnökséget. Felelős azért, hogy a helyi 
szervezet tagjai tájékoztatást kapjanak a párt tevékenységéről. 

2. Az elnök köteles a taggyűlést összehívni, ha ezt a helyi szervezet tagjainak legalább az egyharmada, vagy az 
Országos Elnökség, vagy a járási elnökség kéri. A taggyűlést a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon 
belül össze kell hívni.  

3. A helyi szervezet elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti, akire áthárul az elnök összes 
feladatköre és kötelessége. Ha több mint egy alelnöke van a helyi szervezetnek, az elnök helyettesítésével és 
feladatköreinek átvételével a tagsági gyűlés csak az egyik alelnököt bízza meg.  

4. A helyi szervezet elnökének felmentéséhez a helyi szervezetnél nyilvántartott tagok többségének egyetértő 
szavazata szükséges. 

 
 

11. §  
A helyi szervezet gazdálkodása 

 
A helyi szervezet gazdálkodásáért az elnök, a bevételek és kiadások nyilvántartásáért a helyi szervezet 

gazdasági felelőse felel, akit saját soraiból a helyi szervezet választ meg.   
 

 
V. fejezet 

 
12. § 

A párt járási szervei és szervezeti egységei  
 

1. A párt járási szervezeti egysége: 
a) a járási konferencia, 
b) a járási elnökség, 
c) a járási elnök. 

2. A párt járási irodákat működtethet. 
 

13. § 
A járási konferencia 

 

1. A járási konferencia a párt legfelsőbb szerve a járásban, illetve Pozsony és Kassa városában. A járási 
konferenciát a helyi szervezetek küldöttei és a járási elnökség tagjai alkotják. A küldöttállítás kulcsát az 
SZMSZ-ben lefektetett alapelvek szerint az Országos Tanács határozza meg.  

2. A járási konferencia kétévente legalább egyszer ülésezik a helyi szervezetek évzáró taggyűlése után.  
3. A járási konferencia:  

a) meghatározza a járási elnökség tagjainak számát; 
b) megválasztja a járási elnököt; 
c) megválasztja a járási elnökség további tagjait; 
d) A taggyűlések megyei képviselő-jelöltjei és elnökjelöltjei közül titkos szavazással sorrendet állít fel. 

Amennyiben a járás területén több választási körzet van, akkor a jelölteket az adott választási körzet 
járási konferencia tagjai rangsorolják; 

e) A járási elnökség megyei képviselő és elnökjelölt sorrendjét összevetve a járási konferencia megyei 
képviselő és elnökjelölt sorrendjével, az egyes jelöltek sorszámainak összeadásával kialakult 
emelkedő számsorrend alapján határoz a járás megyei képviselő és elnök jelöltjeiről. 
Szavazategyenlőség esetén a sorrendről a járási elnökség dönt; 
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f) Pozsony és Kassa esetében megválasztja a városi önkormányzat (magisztrátus) jelöltjeit, és dönt az 
esetleges koalíciókötésről a helyi szervezetek javaslatára; 

g) megválasztja a parlamenti választások járási jelöltjeit. A jelölés módját az SZMSZ-be foglalt elvek 
szerint az Országos Tanács határozza meg; 

h) elfogadja a járási választási pártprogramot; 
i) megvitatja a kerületi önkormányzat illetékes képviselői csoportjának beszámolóját és szavaz róla; 
j) megvitatja a járási elnökség beszámolóját a pártnak a járás területén kifejtett tevékenységéről és 

szavaz róla; 
k) jelölteket javasol a regionális és központi szervekbe; 
l) az Országos Tanács által meghatározott kulcs szerint megválasztja az Országos Kongresszus 

küldötteit;  
m) az Országos Tanács határozatában megállapított kulcs szerint járási jelölteket állít a párt országos 

szerveibe;  
n) megvitatja a  járási elnökség beszámolóját a helyi szervezetek működéséről, és megfogalmazza 

állásfoglalását; 
o) határozatot fogadhat el egyéb kérdésekben. 

4. A járási konferencia tisztújító konferenciává válik, ha ezt a taggyűlések határozata szerint a járásban működő 
helyi szervezetek több mint egyharmada kéri. 

a) A kerületi önkormányzati választásokat követő járási konferencia tisztújító konferenciává válik, ha 
 a párt megválasztott képviselőinek aránya az előző választási időszakhoz képest legalább 25 %-

kal csökkent, vagy 
 a párt képviselőjelöltjeinek támogatottsága legalább 25 %-kal csökkent az előző választáshoz 

képest, vagy 
 a párt jelöltjei közül ismételten nem szerez mandátumot senki, és az 1 főre leadott szavazatok 

száma átlagosan 25 %-kal csökkent. 
b) Az a) pontban felsoroltak nem érvényesek, ha a választási körzet az előző választás körzeti 

beosztásához képest változott, vagy a jelöltállítás és a megválaszthatóság vonatkozásában 
megváltozott a választójogi törvény. 

5. A járási konferencia határozatképes, ha a küldöttek több mint fele jelen van.  
6. Amennyiben a járási konferencia határozatképtelen, 15 napon belül ismét össze kell hívni. 

 
 

14. § 
Járási elnökség 

 

1. A járási elnökség két járási konferencia közötti időben a párt járási döntéshozó és végrehajtó szerve. 
2. A párt járási elnöksége tevékenységéért a járási konferenciának felel. A járási konferencián beszámol a párt 

járásbeli tevékenységéről. 
3. A járási elnökség tagjainak száma legkevesebb 7, legtöbb 15 fő.  
4. Az elnökség határozatképes, ha az összes tagnak több mint a fele jelen van.  
5. A járási elnökség saját tagjaiból legfeljebb két alelnököt választ, és meghatározza jogkörüket.  
6. A párt járási elnöksége legalább kéthavonta ülésezik.  
7. A járási elnökség kétévente legalább egyszer köteles összehívni a járási konferenciát. Ezen kívül köteles ezt 

megtenni: 
a) a helyi szervezetek legkevesebb egyharmadának kérésére, 
b) a járási konferencia döntése alapján,  
c) az Országos Elnökség vagy Országos Tanács döntése alapján.  

A konferencia küldötteit legkésőbb 10 nappal a konferencia kitűzött időpontja előtt köteles értesíteni 
a konferencia összehívásáról. 

8. A járási elnökség végrehajtja a járási konferencia, az Országos Tanács és az Országos Kongresszus 
határozatait.  

9. A járási elnökség vezeti a járásban működő helyi szervezetek és tagságuk nyilvántartását. 
10. A járási elnökség jóváhagyja a helyi államigazgatási szervekbe jelölt személyeket.  
11. Tagokat javasolhat az országos szakmai tanácsokba és bizottságokba.  
12. A járási elnökség legkésőbb fél évvel a helyhatósági választások előtt eldöntheti, hogy a járás területén az 

Országos Tanács által meghatározott községeken kívül mely községeket tekinti stratégiailag fontosnak.  
13. A járási elnökség javaslatot tesz a járási iroda létrehozására. 
14. A járási elnökség javaslatot tesz a járási titkár személyére, akinek a kinevezéséről az országos elnök dönt. 
15. A járási elnökség dönt az adott választási körzetben indítandó megyei képviselő-jelöltek és póttagok 

számáról. 
16. A járási elnökség a taggyűlések megyei képviselő-jelöltjei és  elnökjelöltjei közül titkos szavazással sorrendet 

állít fel. Amennyiben a járás területén több választási körzet van, akkor a jelölteket az adott  választási 
körzet elnökségi tagjai rangsorolják. 
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15. §  
A járási elnök  

 
1. A pártot járási viszonylatban a járási elnök képviseli. 
2. Legalább kéthavonta egyszer, vagy indokolt esetben bármikor összehívhatja tanácskozásra a járási 

elnökséget.  
 

16. §  
Járási alelnökök  

 
A járási elnökség elnökét akadályoztatása esetén a járási elnökség által megbízott alelnök helyettesíti. Az 

alelnökök további hatásköreit a járási elnökség határozza meg.  
 

17. § 
A járási iroda  

 

A járási elnökség kérelme alapján a szervezési és adminisztratív feladatok ellátására a központi iroda járási 
irodát hozhat létre, melyben járási titkárt alkalmaz. Erről az Országos Elnökség dönt. A járási titkár 
tevékenységét a pártigazgató felügyeli és a párt járási elnöke irányítja. A járási titkárságot anyagilag a központi 
iroda biztosítja be. 
 

VI. fejezet 
 

18. § 
A párt kerületi szervei és szervezeti egységei 

 

 A párt kerületi szervezeti egysége: 
a) a kerületi tanács, 
b) a kerületi tanács elnöke, 
c) a kerületi tanács elnöksége. 

 
19. §  

A párt kerületi tanácsa 

 
1. A párt kerületi tanácsát a kerületet képviselő Országos Tanács tagjai és a kerületi frakció vezetője alkotják. 
2. A tanács határozatképes,  

a) ha tagjainak több mint a fele, valamint 
b) minden járás küldötteinek legalább a fele jelen van. 

Amennyiben az a) és a b) pontban meghatározott feltétel közül csak a b) pontban meghatározott feltétel 
nem teljesül, a tanács a meghívón feltüntetett kezdés időpontjától számítva 30 perc elteltével 
határozatképessé válik. Amennyiben az a) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, 15 napon belül ismét 
összeül a tanács. Amennyiben a tanács ismételt összehívásakor csak az a) pontban meghatározott feltétel 
teljesül, az ülést határozatképesnek kell tekinteni. Ha egyik feltételnek sem felel meg az összehívott ülés, az 
ülés tárgysorába javasolt ügyekben a döntést át kell utalni az Országos Tanács hatáskörébe. 

3. A kerületi tanács saját soraiból elnököt (kerületi elnök), legalább egy alelnököt választ.  
4. A kerületi elnökség tagjai az elnök, az alelnök, valamint az illetékes járási elnökök.  A kerületi elnökség a két 

kerületi tanács közti időszakban a párt kerületi döntéshozó és végrehajtó szerve. Tevékenységéért a kerületi 
tanácsnak felel.  A kerületi elnökség végrehajtja a kerületi tanács, az Országos Tanács és az Országos 
Kongresszus határozatait és a kerületi tanácson beszámol a párt kerületi tevékenységéről.    

5. A tanács elnöke a tanácsot képviseli és annak nevében eljár. Akadályoztatása esetén azonos jogkörrel az 
alelnökök egyike helyettesíti. A helyettesítés rendjét az elnök az elnökség első ülésén meghatározza. 

6. A kerületi tanács a járási konferenciák és a járási elnökségek előterjesztését köteles megtárgyalni. 
7. A kerületi tanács évente legalább kétszer ülésezik. Ha legalább egy járás kéri, a tanács ülését három héten 

belül össze kell hívni.  
8. A tanács üléseit a tanács elnöke hívja össze és vezeti. 
9. A kerületi tanács: 

a) összehangolja a járási elnökségek tevékenységét a kerületi önkormányzat területén; 
b) végrehajtja a párt Országos Kongresszusának és Országos Tanácsának határozatait; 
c) a járási konferenciák döntése alapján összesíti a megyei képviselőválasztás jelöltjeinek névsorát, 

valamint a járási konferenciák jelöltjei közül megválasztja a párt megyei elnökjelöltjét; 
d) jóváhagyja a kerületi koalíció megkötését és a koalíciós szerződést; 
e) a kerületi önkormányzat tevékenységéhez kötődően meghatározza a párt kerületi programját; 
f) értékeli a pártnak a kerületi önkormányzatban működő képviselőcsoportja tevékenységét, és számára 

ajánlásokat fogadhat el; 
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g) a kerületi önkormányzat és annak hivatala, valamint a kerületi önkormányzat területén működő 
államigazgatási hivatalok esetében személyi és tartalmi javaslatokat fogalmazhat meg; 

h) javaslatot tesz a kerületet érintő országos elnökségi tagra (illetve tagokra) az Országos Tanács által 
meghatározott kulcs szerint. 

10. A párt kerületi tanácsának ülésére tanácskozási joggal meghívót kapnak a pártnak az adott kerületi 
önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező parlamenti képviselői, a kerületi önkormányzat 
képviselőtestületének tagjai, valamint azok a kerületi, körzeti és más államigazgatási hivatalok elöljárói, 
akiket a párt kerületi tanácsának elnöksége meghívott. 
 
 

VII. fejezet 
 

20.§  
A párt országos szervei és szervezeti egységei  

 
1. A párt országos szervei:  

a) az Országos Kongresszus;  
b) az Országos Tanács;  
c) a párt Országos Elnöksége; 
d) a párt elnöke. 

2. A párt országos bizottságai: 
a) az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság; 
b) az Országos Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság. 

3. A párt tanácsadó szervei a szakmai tanácsok és bizottságok.  
4. A párt központi részlege a központi iroda.  

 
 

21.§  
Az Országos Kongresszus  

 
1. A párt legfelsőbb szerve az Országos Kongresszus.  
2. Az Országos Kongresszus szavazati joggal rendelkező tagjainak száma 200. Amennyiben a párt rendelkezik 

parlamenti frakcióval, szavazati joggal rendelkező tagjainak száma 300.  
3. A kongresszusnak a járási konferenciák által delegált, szavazati joggal rendelkező résztvevőit a járási 

konferenciák választják meg úgy, hogy az illetékes járásból származó országos elnökségi tag és a járási elnök 
tisztségéből adódóan szavazati joggal rendelkezik a járási kulcs terhére. A járási konferenciákat érintő 
delegálási kulcsot az Országos Tanács határozza meg.  

4. Az Országos Kongresszuson tanácskozási joggal vesznek részt a párt azon közjogi képviselői (országos 
parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők, valamint a párt által nevezett kormánytagok és 
államtitkárok), valamint az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság elnöke, az Országos 
Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság elnöke, akik nem rendelkeznek szavazati joggal, továbbá az Országos 
Tanács által meghívott további személyek. 

5. A kongresszust az Országos Tanács megbízásából a párt országos elnöke hívja össze.   
6. Az Országos Kongresszus négyévente legalább egyszer ülésezik. Rendkívüli kongresszus az Országos 

Tanács vagy az összes járási konferencia legalább egyharmadának indítványára hívható össze. A rendkívüli 
kongresszust attól a naptól számított három hónapon belül kell összehívni, amikor az indítványt az 
Országos Elnökség megkapta.  

7. Az Országos Kongresszus jóváhagyja:  
a) a párt programját; 
b) a párt alapszabályát annak módosításait beleértve a párt megnevezését és annak rövidítését  
c) a pártnak két kongresszus között kifejtett tevékenységéről szóló elnöki beszámolót; 
d) saját tárgyalási rendjét; 
e) az Országos Elnökség kerületi tanácsok által javasolt tagjait. 

8. Az Országos Kongresszus:  
a) dönt a saját hatáskörébe vont kérdésekben az Alapszabály keretei között. Nem veheti át a párt 

választott szerveinek hatáskörét az Országos Tanács és az Országos Elnökség kivételével; 
b) titkos szavazással megválasztja 

- a párt elnökét;  
- az Országos Tanács elnökét; 
- az Országos elnök javaslata alapján a párt alelnökeit; 
- az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság tagjait;  
- az Országos Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság tagjait;  
- a kongresszus által létrehozott más szervek tagjait. 
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9. Amennyiben a parlamenti választáson legkevesebb 25 %-kal csökken a megválasztott képviselők száma 
vagy a képviselőjelöltekre leadott szavazatok száma, 4 hónapon belül általános tisztújító országos 
kongresszust kell összehívni.   

 
 
 

22. §  
Az Országos Tanács  

 
1. Két kongresszus közti időszakban a párt döntéshozói szerve az Országos Tanács.   
2. Az Országos Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai: az Országos Elnökség tagjai, a járási elnökök és 

a járási konferenciák által delegált tagok. A járások delegálási kulcsát az Országos Tanács határozza meg. 
3. A járási konferenciák által delegált tagot akadályoztatása esetén a konferencia által megválasztott póttag 

helyettesítheti.  
4. Az Országos Tanács üléseit az Országos Tanács elnöke hívja össze saját kezdeményezésre, vagy az Országos 

Elnökség megbízásából. Ha az Országos Tanács tagjainak egyharmada kéri, az Országos Tanács elnökének 
30 napon belül össze kell hívnia az Országos Tanács ülését.   

5. Az Országos Tanács évente legalább négyszer ülésezik. Az Országos Tanács üléseit   az elnöke, 
akadályoztatása esetén az Országos Elnökség által kijelölt elnökségi tag vezeti. 

6. Az Országos Tanács ülésein tanácskozási joggal vesznek részt a párt azon közjogi képviselői (országos 
parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők, valamint a párt által nevezett kormánytagok és 
államtitkárok), akik nem választott tagjai az Országos Tanácsnak, továbbá az Országos Etikai és 
Alapszabály-felügyelő Bizottság elnöke, az Országos Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság elnöke, valamint 
az Országos Tanács által meghívott további személyek. 

7. Az Országos Tanács:  
a) jóváhagyja a párt éves költségvetését;  
b) összehangolja a párt szerveinek tevékenységét;  
c) ellenőrzi a párt programjának és az Országos Kongresszus határozatainak teljesítését;  
d) a parlamenti és az európai parlamenti választás esetében jóváhagyja a jelöltállítás feltételeit és módját, 

valamint a képviselőjelöltek listáját. A listára történő felvételhez, a sorrend megállapításához, valamint 
a jelölőlista jóváhagyásához – betartva a járási konferencián kialakult sorrendet - az Országos Tanács 
összes tagja többségének egyetértő szavazata szükséges; 

e) jóváhagyja a politikai nyilatkozatokat;  
f) kötelező érvényű határozatokat hoz;  
g) dönt azon kérdésekben, amelyeket az Országos Kongresszus az Országos Tanács hatáskörébe utal; 
h) az országos elnök javaslatára megválasztja és felmenti a pártigazgatót, 
i) az összes tag többségének egyetértő szavazatával jóváhagyja a más pártokkal kötött választási és 

kormánykoalíciót, valamint dönt a koalícióból való kilépésről;  
j) jóváhagyja az MKP parlamenti képviselőcsoportja vezetőjének beszámolóját;  
k) jóváhagyja a közjogi méltóságok, miniszterek, államtitkárok és a párt tisztségviselőinek beszámolóit 

tevékenységükről; 
l) jóváhagyja a közjogi, miniszteri és államtitkári tisztségbe jelölt személyeket, valamint a központi 

államigazgatási szervek élére jelölt személyeket. 
m) megbízza az elnökségi tagokat az országos szakmai bizottságok vezetésével és egyéb jogkörök 

végzésével;  
n) a két kongresszus között joga van döntést hozni azon megüresedett posztok betöltéséről, amelyek 

a kongresszus hatáskörébe tartoznak, ez alól kivételt képez az országos elnöki tisztség; az előző mondat 
alapján a megüresedett tisztségek betöltésére vonatkozó döntés   átmeneti jellegű, amely a soron 
következő kongresszusi ülésig érvényes.   

o) az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság javaslata alapján dönt a tagság megszüntetéséről 
az Országos Tanács összes tagja többségének egyetértő szavazatával; 

p) jóváhagyja az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság és az Országos Számvizsgáló és 
Ellenőrző Bizottság ügyrendjét; 

q) ajánlásokat fogalmazhat meg a párt európai parlamenti, országos parlamenti, megyei és helyi 
önkormányzati képviselete részére; 

r) az Országos Elnökség javaslatára meghatározza azokat a stratégiailag fontos településeket, ahol a helyi 
szervezet a polgármester-jelölést illetően egyeztet az Országos Elnökséggel; 

s) tárgyalási rendet fogad el; 
t) meghatározza az Országos Kongresszus küldöttállításának kulcsát járásokra lebontva; 
u) jóváhagyja a kiemelt települési önkormányzatok listáját; 
v) Az Országos Tanács az Országos Elnökség javaslatára dönt a tagsági díj bevezetéséről, annak összegéről 

és befizetésének módjáról.   
8. Az Országos Tanács jogosult meghatározni az Alapszabály értelmében a párt általános tisztújító gyűléseinek 

időpontját, valamint meghatározni a rendkívüli tisztújító kongresszus időpontját.   
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23. §  
A párt Országos Elnöksége  

 
1. Az Országos Elnökség kongresszus által választott tagjainak száma 13. További 1-1 taggal növekszik az 

elnökségi tagok száma, ha a pártnak van parlamenti képviselői csoportja, ha a párt kormánytag, illetve van 
európai parlamenti képviselőcsoportja vagy képviselője. Az egyéni tisztségviselők megválasztását követően 
az Országos Elnökség további tagjait az Országos Kongresszus külön választási rend alapján hagyja jóvá a 
regionalizmus elvének figyelembevételével úgy, hogy minden kerület (amelyben működik a párt kerületi 
tanácsa), amennyiben nincs  alelnöke, legalább 2 fővel képviselve legyen a kerületi tanácsok javaslata 
alapján, majd az Országos Kongresszus további két elnökségi tagot választ.   

2. Az Országos Elnökség tagjai: a párt elnöke, az Országos Tanács elnöke, a párt alelnökei, az 
Országos Kongresszus által megválasztott további tagok, valamint a párt parlamenti képviselőcsoportjának 
vezetője, a párt miniszteri klubjának elnöke, a párt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője, 
valamint tanácskozási joggal az Országos Tanács által meghatározott további személyek. 

3. Az Országos Elnökség általában kéthetente ülésezik. Az elnökséget a tagok legalább egyharmadának 
kérésére három napon belül össze kell hívni.  

4. Az Országos Elnökség határozatképes, amennyiben tagjainak több mint a fele jelen van az ülésen.  
5. Az Országos Elnökség elsősorban:  

a) végrehajtja az Országos Kongresszus és az Országos Tanács határozatait;  
b) dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Országos Tanács a hatáskörébe utalt;  
c) állást foglal aktuális politikai kérdésekben;  
d) javaslatokat terjeszt elő az Országos Tanács üléseire és a párt Országos Kongresszusára;  
e) saját hatáskörében kötelező érvényű határozatokat hoz;  
f) saját nevében politikai döntéseket tesz közzé;  
g) jelölteket javasol az Országos Tanácsnak a közjogi, miniszteri és államtitkári tisztségekre, a központi 

államigazgatási szervekbe;  
h) ajánlásokat fogalmazhat meg a párt európai parlamenti, országos parlamenti, megyei és helyi 

önkormányzati képviseletére vonatkozóan; 
i) véglegesíti a megyei önkormányzati képviselőjelölt és elnökjelölt listákat. 

6. Az Országos Elnökség tagjai az Országos Tanács megbízása alapján vezetik az egyes országos szakmai 
bizottságokat.  

7. A párt felelős képviselőinek akadályoztatása esetén az Országos Elnökség a párt képviseletével megbízza 
valamely tagját, és meghatározza hatáskörét.  

 
24. §  

A párt elnöke 
 

1. A párt elnökét titkos szavazással az Országos Kongresszus választja.  
2. A párt elnökének megválasztásához az összes szavazati joggal rendelkező kongresszusi tag többségének 

szavazata szükséges. Amennyiben több jelölt esetén egyetlen jelölt sem szerzi meg a szükséges számú 
szavazatot, a második fordulóba az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt jut. A második 
fordulóban az elnök megválasztásához a szavazáson részt vevő kongresszusi tagok többségének szavazata 
szükséges.  

3. A párt elnöke:  
a) a párt nevében politikai nyilatkozatokat tesz közzé; 
b) képviseli a párt választott szerveinek álláspontját; 
c) összehangolja a párt szerveinek tevékenységét, főként az egyeztetési eljárások folyamán; 
d) összehívja és vezeti az Országos Elnökség tanácskozásait; 
e) beszámolót terjeszt az Országos Kongresszus és az Országos Tanács elé a párt tevékenységéről,  
f) javaslatot tesz a pártigazgató személyére. 

4. Ha a párt elnöke bűncselekményt követ el, vagy a párt programjával és Alapszabályával ellentétesen 
cselekszik, az Országos Tanács szüneteltetheti tisztségének végzését. A szüneteltetésre tett javaslatot az 
Országos Tanács köteles a legközelebbi ülésén megvitatni. A szüneteltetés érvénybe lépését követő 60 napon 
belül össze kell hívni az Országos Kongresszust, amely dönt az elnök személyéről. 

 
25. § 

Az Országos Tanács elnöke 
 

1. Az Országos Tanács elnökét az Országos Kongresszus választja.  
2. Az Országos Tanács elnöke a párt elnökének akadályoztatása esetén képviseli a pártot.  
3. Az Országos Tanács elnöke:  

a) összehívja és vezeti az Országos Tanács üléseit;  
b) az Országos Kongresszusnak beszámol a tanács tevékenységéről;  
c) felel az Országos Tanács üléseinek megszervezéséért, főleg azért, hogy a tanácskozással kapcsolatos 

anyagokat az Országos Tanács tagjainak megküldjék;  
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d) figyelemmel követi az Országos Tanács határozatainak teljesítését; 
e) az Országos Tanácsot tájékoztatja a határozatok teljesítéséről;  
f) gondoskodik az Országos Tanács tárgyalási rendjének betartásáról; 
g) összehangolja a párt szerveinek tevékenységét.  

 
26. §  

Alelnökök, szakmai tanácsok és bizottságok  
 

1. Az alelnökök segítik a pártprogram kidolgozását és teljesítését. A pártnak három alelnöke van:  
a. általános alelnök 
b. szakmai alelnök 
c. szervezésért felelős alelnök 

2. Az Országos elnökség döntése alapján  a párt szakpolitikájának részletes kialakítására országos szinten szakmai 
bizottságok jöhetnek létre.   

3. Az Országos Tanács szakmai bizottságokat hozhat létre szakmai elemzések, vélemények és állásfoglalások 
elkészítésére, amelynek vezetésével az Országos Elnökség tagját bízza meg. 

4. Az Országos elnökség  jóváhagyja az országos szakmai tanácsok és bizottságok szervezeti és működési 
szabályzatait.  

 
 

 
27. § 

A párt parlamenti képviselőcsoportja és annak vezetője  
 

1. A párt parlamenti képviselőcsoportja az érvényes törvény szerint jön létre és működik. 
2. A parlamenti csoport vezetője az Országos Tanács tagja.  
3. A képviselet vezetője beszámolót terjeszt az Országos Tanács és az Országos Kongresszus elé.  
4. A képviselők legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint képviselik a párt választóinak érdekeit, egyben a párt 

programjának, az Országos Elnökség, az Országos Tanács, a szakmai tanácsok és az Országos Kongresszus 
határozatainak megvalósítása érdekében tevékenykednek. 
 

28. § 
A párt képviselete az Európai Parlamentben 

 

1. A párt európai parlamenti képviselete (továbbiakban: képviselet) a párt jelöltjeként megválasztott európai 
parlamenti képviselőkből áll. Tevékenységüket az Európai Parlamentben érvényes szabályzatok keretei 
között végzik. 

2. A képviselők az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjai, az EPP erre vonatkozó 
rendelkezései alapján. 

3. Amennyiben a képviselet több mint egy képviselőből áll, saját soraiból megválasztja vezetőjét, aki a párt 
Országos Elnökségének tagja. Ha csak egy tagja van, alanyi jogon tagja az Országos Elnökségnek.  

4. A képviselet vezetője beszámolót terjeszt az Országos Tanács és az Országos Kongresszus elé. 
5. A képviselet a párt programjának, az Országos Elnökség, az Országos Tanács és az Országos Kongresszus 

határozatainak megvalósítása érdekében tevékenykedik. 
6. Az európai parlamenti képviselők legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint képviselik a párt választóinak 

érdekeit, egyben a párt programjának, az Országos Elnökség, az Országos Tanács, a szakmai tanácsok és az 
Országos Kongresszus határozatainak megvalósítása érdekében tevékenykednek. 

 
29. §  

A párt miniszteri klubja és annak elnöke 
 

A párt miniszteri klubja megalakul, ha a párt tagja a kormánykoalíciónak. Működési és szervezési szabályzatát az 
Országos Tanács hagyja jóvá. 

  
30. §  

Az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság  
 

1. Az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság tizenegy tagú, közülük legalább kettő jogász. Saját 
soraiból választja meg a bizottság elnökét. Határozatai véglegesek.  

2. A bizottság tevékenységét a jelen alapszabály és saját ügyrendje határozza meg.  
3. Az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság jogosult határozatot hozni: 

a) a tagsági jogok megsértése és kötelességek elmulasztása esetén; 
b) a párttagoknak az alapszabályba ütköző tevékenysége ellen emelt kifogások esetén; 
c) a párt tagjának a párt programjával ellentétes megnyilvánulásai esetén. 
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4. A tag kizárását illetően az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság javaslatára az Országos 
Tanácsban meghozott döntés végleges.  

5. Az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság dönt arról, hogy a pártszervek tevékenysége 
összhangban van-e az Alapszabállyal.  

6. Az egyes szervek közötti hatásköri viták megoldására a párt illetékes szerveinek javaslatokat terjeszt elő. 
Tevékenységét a párt szerveinek felkérésére fejti ki, és az Alapszabályba ütköző esetekben döntést hoz.  

7. A párt országos szerveinek felkérésére értelmezi az Alapszabályt. 
8. Az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottsághoz beérkezett minden beadványt 21 napon belül el 

kell kezdeni tárgyalni.  
9. Az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja a párt országos szervének 

tisztségviselője, az Országos Tanács tagja, valamint a párt alkalmazottja. 
10. Az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság tagjainak titoktartási kötelezettsége van azokról 

a tényekről, amelyekről tevékenységük során szereztek tudomást.  
11. Az Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottság a megválasztást követő 60 napon belül ügyrendjének 

javaslatát jóváhagyásra beterjeszti az Országos Tanács elé. 
 

31. §  
Az Országos Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság  

 
1. Az Országos Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság felel a párt gazdálkodásának ellenőrzéséért. Kilenc tagja 

van, közülük legalább kettő felsőfokú közgazdasági végzettséggel rendelkezik. Saját soraiból elnököt választ.  
2. Rendszeresen ellenőrzi a párt és a központi iroda gazdálkodását, az Országos Tanács felkérésére köteles 

elvégezni a párt bármely szervezeti egységének ellenőrzését.  
3. Ellenőrzi a járási elnökségek és a kerületi tanácsok elnökségeinek számvitelét és leltárát. 
4. Tevékenységéről köteles a kongresszus elé beszámolót terjeszteni.  
5. A Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja a párt országos szervének tisztségviselője, az 

Országos Tanács tagja, valamint a párt alkalmazottja. 
6. Az Országos Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság tagjainak titoktartási kötelezettségük van azokról 

a tényekről, amelyekről tevékenységük során tudomást szereztek.  
7. Az Országos Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság a megválasztást követő 60 napon belül ügyrendjének 

javaslatát jóváhagyásra beterjeszti az Országos Tanács elé. 
 

32. § 
A pártigazgató 

 
1. A pártigazgató a párt főállású tisztségviselője, akit az országos elnök javaslatára az Országos Tanács választ 

meg és ment fel tisztségéből.  
2. A pártigazgató vezeti a központi irodát, összehangolja és felügyeli a járási titkárok tevékenységét, és 

biztosítja a kerületi tanácsok működéséhez szükséges hivatali feltételeket. 
3. A pártigazgató végrehajtja a munkáltatói feladatokat, és ezzel kapcsolatban humánpolitikai javaslatokat 

terjeszt elő. 
4. A pártigazgató saját jogkörében összehívja az általa felügyelt alkalmazottak értekezleteit, és belső 

utasításokat ad ki. 
5. Felügyeli az Országos Tanács, az Országos Elnökség pártszervezéssel és pártépítéssel kapcsolatos 

határozatainak végrehajtását. 
6. A pártigazgató tevékenységét a párt országos elnöke felügyeli, akit folyamatosan tájékoztat tevékenységéről. 

A pártigazgatónak beszámolási kötelessége van az Országos Elnökség és az Országos Tanács irányába, 
amelynek ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 

 
 

33. §  
A párt központi irodája  

 
Szervezési és adminisztratív feladatok ellátására az Országos Tanács központi irodát hoz létre. A központi 

iroda tevékenységét a pártigazgató irányítja.  
 

 
VIII. fejezet 

 
34. §  

A párt ifjúsági társszervezete 
 

1. A párt ifjúsági társszervezete a párt célkitűzéseivel összhangban működő ifjúsági szervezet, amely elfogadja 
a párt Alapszabályában megfogalmazott alapvető eszméket, célokat, és feladatának tartja azok követését, 
valamint megvalósítását.  
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2. Társult viszony akkor jöhet létre, ha mind az ifjúsági társszervezet alapszabálya szerinti illetékes szerve, 
mind a párt Országos Tanácsa jóváhagyta az együttműködési szerződést. 

 
 
 

IX. fejezet 
 

35. §  
Platform 

 

1. A platform szakmai vagy eszmei érdekazonosság szerint alakuló szerveződés, amely segíti a párt 
politikájának alakítását és megvalósítását. Platform kizárólag az Alapvető eszmék, célok és feladatok című 
fejezetben említett célkitűzések és eszmék mentén és azokkal összhangban alakítható.  

2. Platformot a párt legalább 100 tagja hozhat létre az ország legalább 3 járásából. A platform létrejöttéről vagy 
feloszlásáról a platform vezetősége haladéktalanul tájékoztatja az Országos Elnökséget és Országos 
Tanácsot.  

3. A platform feloszlatásáról az Országos Etikai- és Alapszabály-felügyelő Bizottság dönt.  
4. A platform tanácskozási joggal 1 tagot delegál az Országos Tanácsba.  
5. A platform maga határozza meg szervezeti felépítését, minden esetben rendelkezik azonban vezetőséggel, 

mely a platform nevében eljár. 
 

 
X. fejezet 

 
36. §  

A párt vagyona és gazdálkodása  
 

1. A párt az Országos Tanács által elfogadott költségvetés alapján gazdálkodik összhangban az általános 
érvényű jogszabályokkal, az Alapszabállyal és a párt belső szabályzataival. A költségvetés naptári évre 
készül és kerül jóváhagyásra.   

2. A párt összhangban az általános érvényű jogszabályokkal kettős könyvelést vezet.   
3. A párt a kötelezettségeiért az egész vagyonával felel. A párt tagjai a párt kötelezettségeiért se nem 

felelnek, se nem kezeskednek.   
4. A párt bevételei: 

a. tagdíjából származó bevételek, 
b. ajándékokból és vissza nem térítendő teljesítésekből származó bevételek,  
c. öröklésből származó bevételek, 
d. a párt ingó és ingatlan vagyonának bérbeadásából vagy eladásából származó bevételek,  
e. a párt bankokban elhelyezett pénzeszközeinek kamatjaiból származó bevételek, 
f. gazdasági társaságok tevékenységéből származó nyereségrészesedésből való bevételek,  
g. a nyilvános piacon nyilvánosan adható-vehető értékpapírok hozamai,  
h. kölcsönökből és hitelekből származó bevételek,  
i. az állami költségvetésből származó bevételek,  
j. külön jogszabályok szerint keletkezett jogviszonyból származó vagy kötelezettségek teljesítéséből 

származó egyéb bevételek. 
5. A párt köteles a törvény által előírt nyilvántartásokat vezetni.  A párt belső szabályzatai a törvénnyel és 

az Alapszabállyal összhangban részletesen szabályozzák a vonatkozó nyilvántartás vezetésének  
feltételeit, szabályait és folyamatát beleértve  a vonatkozó bevételek átvételének módját.  A párt összes 
szerve köteles ügyelni arra, hogy a párt vagyona a lehető leggazdaságosabban, az általános érvényű 
jogszabályokkal és az Alapszabállyal összhangban legyen felhasználva.   

6. A párt vagyonával történő gazdálkodást részletesebben az Országos elnökség által elfogadott 
Gazdálkodási alapelvek  szabályozzák.   

7. A párt megszűntetése esetén,  a párt vagyonának és kötelezettségeinek  felszámolásából származó 
vagyonhátralék a párt Országos Kongresszusa által jóváhagyott nem kormányzati nonprofit szervezetre 
vagy szervezetekre ruházódig át. A párt önkéntes megszüntetése esetén a párt megszűntetéséről szóló 
döntés  tartalmazza a felszámolói biztos kinevezését és a  felszámolói biztos tisztség betöltéséért járó 
jutalom összegét.     

8. A párt azon a napon szűnik meg, mikor a minisztérium végrehajtja a párt törlését a pártok jegyzékéből.  
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XI. fejezet 

 
37.§ 

Megbízatási időszak, tisztségek betöltése 
 

1. A párt választott tisztségviselőinek és küldötteinek megbízatása általában az általános tisztújításig vagy az új 
tisztségviselő, illetve küldött megválasztásáig, de legfeljebb négy évre szól. A párt tisztségviselői ugyanolyan 
szabályok mellett visszahívhatóak, ebben az esetben megbízatásuk a visszahívással véget ér.  

2. Általános tisztújításra a parlamenti választások utáni 90 napon belül kerül sor. A pártszervek tisztújító 
üléseit az adott ülésen nyílt szavazással megválasztott öttagú eseti munkaelnökség vezeti, melynek 
megbízatása a rendes tisztségviselők megválasztásával véget ér.   

3. A választott pártszervek és tisztségviselők megbízatása az elnöki tisztséget betöltők kivételével a helyi 
szervezet, a járási konferencia, a kerületi tanács és az országos kongresszus tisztújító gyűlésén 
a munkaelnökség megválasztásával ér véget. Az elnökök mandátuma az eredményes választás kihirdetéséig 
tart. Az országos bizottságok elnöki megbízatása az új testületek megválasztásáig tart. 

4. A párttag tisztséggel való megbízatása egy adott regionális vezetői szinten legfeljebb két egymást követő 
teljes választási időszakon át tarthat, ennek elteltével az adott regionális vezetői tisztségre nem jelölhető. 
Kivételt képez, ha nincs más jelölt.   

 
 

XII. fejezet 
 

38. § 
Felhatalmazó rendelkezés 

 

1. Az Alapszabály végrehajtását az Országos Tanács által elfogadott Szervezési és Működési Szabályzat 
tartalmazza, amely nem módosíthatja az Alapszabályban foglaltakat. 

2. A Szervezési és Működési Szabályzat határozza meg a párt szavazási és választási szabályait.  
 
 

XIII. fejezet 
 

39. §  
Átmeneti rendelkezés 

 
1. Az ezen Alapszabály módosítása előtt keletkezett ügyeket a keletkezésük idején hatályos Alapszabály 

szerint kell megítélni.  
2. Az ezen Alapszabály-módosítás előtt létrehozott pártszervek jogállására és működésére a 2012. szeptember 

22-e előtt hatályos Alapszabály vonatkozik a párt egyes szerveinek soron következő tisztújításáig.  
 
 

XIV. fejezet 
 

40. §  
Záró rendelkezés  

 
1. A párt megnevezése magyarul: Magyar Közösség Pártja, rövidítve: MKP 

 szlovákul:  Strana maďarskej komunity, rövidítve: SMK-MKP 

 angolul:  Party of the Hungarian Community 

 franciául:   Parti de la Communauté Hongroise  

 németül:  Partei der Ungarischen Gemeinschaft 
 
2. Ez az Alapszabály az Országos Kongresszus határozatával lép érvénybe, és a Szlovák Köztársaság 

Belügyminisztériumában való bejegyzés napjától hatályos.  
3. Jelen alapszabály elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 2007. május 3-án kelt 1. szám alatt bejegyzett 

alapszabály, amely módosult a 2009. november 5-én kelt 9. számú módosítás és a 2010. július 19-én kelt 10. 
számú módosítás bejegyzésével.   

 


