Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom
(továbbiakban: Párt) az Alapítók által 2020. 03. 11-én elfogadott, a Párt Kongresszusa által
2021. 06. 11-én elfogadott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a pártok
működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) és
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek
megfelelve Párt Kongresszusa az alábbi tartalommal fogadja el a szervezet alapszabályát:
1.§ Általános rendelkezések
(1) A Párt neve: Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom
(2) A Párt rövid neve: ISZOMM
(3) A Párt célja, hogy részt vegyen a magyar demokratikus többpártrendszerű jogállam
működésében, a közhatalom gyakorlásában, megválasztott képviselőin keresztül az
önkormányzatok és az Országgyűlés, továbbá az európai Parlament munkájában, az
állampolgárok részvételének szervezeti kereteket nyújtva. Hiteles tájékoztatással és a
közvetlen demokrácia építésével elő kívánja segíteni a lehetőségekre korlátozott közakarat
érvényesülését, valamint az alkotmányos és intézményes demokrácia, a jogállam
helyreállítását és védelmét, együttműködésben az erre törekvő demokratikus erőkkel, továbbá
a kisközösségi és társadalmi szolidaritás támogatása és terjesztése.
(4) A Párt tevékenysége
a) szervezeti keretet nyújt a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, valamint a
politikai életben való állampolgári részvételéhez;
b) országos és helyi szinten szervezi és képviseli mindazokat, akik céljaival egyetértenek;
c) biztosítja a népképviseleti demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését,
elősegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését;
d) az országgyűlési, önkormányzati és az európai parlamenti munkában emberközpontú,
korrekt, tisztességes képviseletet biztosít, magas szintű szakmai működéssel;
e) működteti a Pártot a demokratikus politizálás formájában.
(5) A Párt székhelye: 1081 Budapest, Népszínház u. 23. II/ 6.b.
(6) A Párt hatóköre országos.
(7) A Párt a Ptv. rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
(8) A Párt tagjainak nevét, lakóhelyét és aláírását tartalmazó tagnévsor az Alapszabály 1.
számú mellékletét képezi.
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(9) A párt munkahelyen (szolgálati helyen, tanintézményben) szervezetet nem hozhat létre és
nem működtethet.
(10) A Párt határozatlan időre jön létre.
2.§ A Párt tagjai
(1) A Párt tagja lehet minden olyan cselekvőképes természetes személy, aki
a) az országgyűlési képviselők választásán, az európai parlamenti, vagy a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható;
b) belépési nyilatkozatában vállalja a tagságot és a tagsággal járó kötelezettségeket, és a
nyilvántartásba vételhez szükséges személyi adatait megadja;
c) a Párt céljával egyetért, az Alapszabály, a Kongresszus és az Elnökség döntéseit magára
nézve kötelezőnek ismeri el;
d) a közügyektől jogerős bírósági határozat el nem tiltja.
(2) Nem lehet a Párt tagja, illetve pártoló tagja, aki
a) más, Magyarországon nyilvántartásba vett párt tagja;
b) Magyarországon nyilvántartásba vett olyan más politikai szervezet tagja, amellyel a
Pártnak nincsen hatályos stratégiai megállapodása.
(3) A párt tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege havi 1000 Ft,
azaz ezer Forint, amelyet minden hónap 15. napjáig, vagy évente az adott év március 15.
napjáig egy összegben a Párt házipénztárába történő befizetéssel, vagy a Párt bankszámlájára
történő átutalással kell teljesíteni.
(4) A Pártba pártoló tagként, illetve tagként belépni kívánó személy a tagfelvételi kérelmet és
nyilatkozatot az erre rendszeresített nyomtatványon az elnökséghez nyújtja be. A Pártba
tagként csak az vehető fel, aki legalább 3 hónapon át pártoló tagsági jogviszonnyal
rendelkezik és felvételét két tag írásban támogatja.
A tagság a tagfelvételi kérelem és nyilatkozat elfogadásával keletkezik, amit az elnökséghez
kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát, annak meghozatalát
követő 8 napon belül, írásba foglaltan, igazolható módon kell megküldeni a tagfelvétel
kérelmező számára. Ha az Elnökség a belépési kérelmet elutasítja, az értesítés közlésétől
számított tizenöt napon belül beérkező fellebbezésében a Pártba belépni kívánó személy
kérheti, hogy a Tagfelvétel tárgyában a Kongresszus hozzon döntést. A fellebbezést az
Elnökhöz írásban kell benyújtani. A fellebbezésről a Kongresszus a soron következő ülésén
dönt. A párt Kongresszusát megelőző 30 napon belül új tag felvételére nem kerülhet sor.
(5) A Párt tagja jogosult
a) a Pártban tisztséget viselni, a Kongresszuson szavazati joggal részt venni, véleményét
kifejteni, felszólalni, és határozati javaslatot tenni;
b) részt venni a Párt tevékenységében, javaslatokat, indítványokat tehet tenni a párt
szerveinél, tisztségviselőinél, illetve bírálhatja azok tevékenységét;
c) részt venni a Párt rendezvényein;
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d) részt venni a Párt által szervezett politikai akciókban;
e) kérésére a Párt szerveitől megfelelő tájékoztatást kapni.
(6) Az Elnökség a Párt tagjai részére köteles a Pártra vonatkozóan felvilágosítást adni, és
számukra a Pártra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A
felvilágosítást és az iratbetekintést az Elnökség a jogosult által tett írásbeli titoktartási
nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Elnökség megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való
betekintést, ha ez a Párt üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő jogát visszaélésszerűen
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő
a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Párt
kötelezését a felvilágosítás megadására. /Ptk. 3:23. § (1)/
(7) A Párt tagja a párt szervei által hozott határozat ellen csak az Ectv. és a Polgári
törvénykönyv egyesületekre vonatkozó rendelkezései vagy e törvény megsértése esetén
indíthat pert.
(8) A Párt tagja köteles
a) elősegíteni a Párt céljainak elérését;
b) tartózkodni a Párt céljainak megvalósítását veszélyeztető magatartás tanúsításától;
c) a Párt Alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait,
rendelkezéseit betartani;
d) a tagnyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változásokat haladéktalanul
bejelenteni;
e) rendszeresen ellenőrizni a tagnyilvántartásban megjelölt elektronikus levélcímére érkező
küldeményeket,
f) a tagdíjat megfizetni,
g) az Elnökségnek jelezni, amennyiben ellene büntetőeljárás indul, vagy ellene indult
büntetőügyben ítélet születik.
(9) A tagsági jogviszony megszűnik a tag
a) kilépésével;
b) kizárásával;
c) halálával;
d) a tagsági jogviszonynak a Párt általi felmondásával;
e) az országgyűlési képviselők választásán, az európai parlamenti képviselők választásán,
vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán való
választhatóságának elvesztésével.
(10) A tagsági jogviszonyát a tag a Párt elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a tag nyilatkozatának az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
(11) Az Elnökség kizárhatja azt a tagot,
a) akinek bíróság bűncselekmény elkövetése miatt a büntetőjogi felelősségét jogerősen
megállapította;
b) aki az Alapszabály rendelkezéseit szándékosan megszegte;
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c) aki legalább hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével és az Elnökség írásban
– igazolható módon, póthatáridő kitűzésével és a jogi következményekre, azaz a kizárásra
történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, amely felszólítás a
póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
(12) A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A tag
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni
kell. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag a
Párt székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti az elnökségi határozat felülvizsgálatát.
(13) A tagsági jogviszony (9) bekezdés e) alpontja szerinti okból történő megszűnését az
Elnökség állapítja meg.
(14) A Párt pártoló tagja lehet a Párt tevékenységét támogatni kívánó, azon
cselekvőképes természetes személy, aki az országgyűlési képviselők választásán, az európai
parlamenti képviselők választásán, vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választható, és a pártoló tagsági belépési kérelemben magára nézve kötelezőnek
ismeri el a Párt Alapszabályát, céljait és a Párt szervének határozatait.
A pártoló tagsági jogviszony keletkezésére megfelelően alkalmazni kell a 2.§ (4) bekezdés
rendelkezéseit. A pártoló tag gyakorolhatja a (5) bekezdés c), d), e) pontjaiban meghatározott
jogosultságokat, terhelik a (8) bekezdés a)-e) és g) pontjaiban meghatározott kötelezettségek.
A pártoló tag vagyoni hozzájárulással támogathatja a Párt működését. A pártoló tagsági
jogviszony a (9) bekezdés szerinti esetekben, valamit akkor szűnik meg, ha a Pártoló Tag a
Párt Tagjává válik. A pártoló tagsági jogviszony megszűnésére megfelelően alkalmazni kell a
(10)-(13) bekezdés rendelkezéseit, azzal, hogy a pártoló tag a kizárásáról, a felmondásról,
illetve az összeférhetetlenség megállapításáról hozott döntés hatályon kívül helyezését a (7)
bekezdés szerint kérheti a bíróságtól.
(15) A Párt tagjairól és pártoló tagjairól hiteles nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag,
illetve a pártoló tag nevét, lakcímét, értesítési címét, telefonszámát, email címét, annak a
településnek (fővárosi kerületnek) a megjelölését, ahol a tag, illetve pártoló tag a Párttal
összefüggő tevékenységét ki kívánja fejteni, valamint a tagdíjfizetésre, illetve a vagyoni
hozzájárulásra vonatkozó adatokat.
3.§ A Kongresszus
(1) A Kongresszus a Párt legfőbb döntéshozó szerve, amelynek kizárólagos hatáskörébe
tartozik
a) az Alapszabály módosítása;
b) a Párt megszűnésének, más szervezettel történő egyesülésének elhatározása;
c) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a Párt vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
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f) a tagdíj mértékének megállapítása, megváltoztatása;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Párt saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a Felügyelő és Etikai Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi Párt tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más Párti szervek Tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a Felügyelő és Etikai Bizottság Tagjainak megválasztása, visszahívása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a végelszámoló kijelölése;
l) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az Alapszabály a legfőbb szerv
kizárólagos hatáskörébe utal;
m) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal a Párt
más szervének kizárólagos hatáskörébe.
Tekintve, hogy a Párt vezető tisztségviselői, valamint a Felügyelő és Etikai Bizottság tagjai
tevékenységüket térítésmentesen, társadalmi megbízatásként látják el, díjazásukra és felettük
a munkáltatói jogok gyakorlására a jelen Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést.
(2) A Kongresszus évente legalább egy alkalommal ülésezik.
(3) Kötelező a Kongresszust összehívni /Ptk. 3:81. § /
a) ha a Párt vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) ha a Párt előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
c) ha a Párt céljainak elérése veszélybe került.
Az ezen okok fennállása alapján összehívott Kongresszuson a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszűntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a
Pártmegszűntetéséről dönteni.
(4) A Kongresszust akkor is össze kell hívni,
a) ha az Elnökség rendkívüli Kongresszus összehívását tartja szükségesnek;
b) ha a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - azt írásban kéri;
c) ha az Elnökség létszáma három fő alá csökkent;
d) ha a bíróság a Kongresszus összehívását elrendeli.
(5) A Kongresszus összehívása az Elnökség hatáskörébe tartozik. A Kongresszusnak az
Elnökség határozata alapján, annak nevében történő összehívására az Elnök, az Elnök
akadályoztatása esetén az Alelnökök jogosultak.
(6) Az Alapszabály 5.§ (9) pontjában meghatározott esetben, ha a döntéshozó szerv ülésének
megtartását jogszabály teszi kötelezővé, a Felügyelő és Etikai Bizottság indítványára annak
írásos megtételétől számított harminc napon belül a Kongresszust össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a Kongresszus összehívására a Felügyelő és Etikai Bizottság
elnöke jogosult.
(7) Az Elnökség a Kongresszus összehívásáról annak időpontja előtt legalább 30 nappal a
párt tagjait meghívó küldésével és közzétételével értesíti. A meghívót elektronikusan, a tag
által megadott és a Párt által nyilvántartott e-mail címre kell megküldeni.
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(8) A meghívónak tartalmaznia kell
a) a Párt nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
d) A meghívóban közölni kell azt a későbbi időpontot, amikor - amennyiben a meghívóban
megjelölt eredeti időpontban a Kongresszus nem határozatképes - a változatlan napirenddel
összehívott megismételt Kongresszus megtartására sor kerül. A megismételt Kongresszus az
eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül
határozatképes. A megismételt Kongresszus eltérő határozatképességi szabályára a tagokat a
meghívóban figyelmeztetni kell.
(9) A Kongresszus helyszíne
a) A Kongresszus üléseit általában a Párt székhelyén tartja.
b) Az Elnökség kivételes esetben - pl. a fővároson kívül, más településen tartott kihelyezett
ülés esetén, vagy ha a kitűzött időpont, vagy a meghívottak magas száma miatt az ülés megtartására a székhelyen nincs lehetőség - a Kongresszust más helyszínre is összehívhatja.
(10) A Kongresszus napirendje
a) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
b) A Kongresszusi meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a
tagok és a Párt szervei a Kongresszust összehívó szervtől vagy személytől írásban a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával.
c) A napirend kiegészítésének tárgyában a Kongresszust összehívó szerv vagy személy
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Kongresszust összehívó szerv
vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a Kongresszus a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
d) A Kongresszus ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. /Ptk. 3:17. § (6)/
(11) A Kongresszus nem nyilvános, azon a tagokon kívül a Kongresszus összehívására
jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a Kongresszus határozata alapján
tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A Kongresszus az Elnökség által
javasolt levezető elnök(ök), jegyzőkönyvvezető(k) és jegyzőkönyv hitelesítők, valamint a
jelen lévő tagok legalább 5%-ának megfelelő számú, de legalább három fő szavazat számláló
(titkos szavazás esetére Szavazatszámláló Bizottság) nyílt szavazással történő
megválasztásával kezdődik. A Kongresszus e szakaszát az Elnökség által felkért, vagy a
Kongresszust összehívó személy vezeti. A Kongresszus napirendjeinek megtárgyalása előtt a
levezető elnök ismerteti a Kongresszus menetét és rendjét. Előterjesztése alapján a
Kongresszus nyílt szavazással dönt a napirend elfogadásáról. A napirendi pontok tárgyalása
során a jelenlévő tagok jogosultak a Kongresszus rendjének megfelelően felszólalni,
kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
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(12) A Kongresszusról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Párt elnöke, a levezető
elnök(ök), a jegyzőkönyvvezető(k), valamint a Kongresszus által választott (legalább két fő)
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá.
(13) A Kongresszus döntéseiről az Elnökség olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a
döntések tartalma, meghozásuk időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható.
(14) A Párt tisztségviselőit, az Elnökség és a Felügyelő és Etikai Bizottság tagjait a
Kongresszus közvetlenül, titkos szavazással választja meg. A tisztújítás előkészítésére az
Elnökség - a tisztújító Kongresszus időpontja előtt legalább 30 nappal - Jelölőbizottságot hoz
létre. A Jelölőbizottság Tagjait és elnökét az Elnökség bízza meg, de tevékenysége során a
vonatkozó jogszabályokban és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően független
szervként működik, a Párt más szervei részéről nem utasítható. A Jelölőbizottság a választás
megtartása előtt összegyűjti a Párti tagoknak a tisztségek betöltésére vonatkozó javaslatait,
valamint az érintetteknek a jelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozatait, és kizárólag ezek
alapján elkészíti az egyes tisztségekre megválasztható jelöltek listáját. A jelölőbizottság
Tagja nem töltheti be a választandó tisztséget és annak nem lehet jelöltje. Amennyiben a
megbízást követően összeférhetetlenség merül fel, az összeférhetetlenséget meg kell
szüntetni. A jelölés elfogadása esetén a jelölőbizottságba kell új személyt megbízni, vagy a
jelölést a jelöltnek visszautasítani. A Jelölőbizottság nem állandó szerve a Pártnak, a
bizottság, illetve Tagjainak megbízatása a jelölőlista elfogadása után a tisztségek betöltésére
vonatkozó szavazás megkezdésekor megszűnik.
(15) A tisztségviselők megválasztása és más titkos szavazással történő határozathozatal során
a szavazatokat Szavazatszámláló Bizottság számolja össze. A Szavazatszámláló Bizottság a
Kongresszusnak nyílt szavazással, a jelen lévő tagok 5%-ának megfelelő (tört szám esetén
felfelé történik a kerekítés), de legalább 3 főből álló, alkalmanként megválasztott, nem
állandó jellegű szerve. A Szavazatszámláló Bizottságnak nem lehet Tagja olyan személy, aki
az adott szavazáson jelöltként szerepel, vagy a Kongresszus adott határozatának meghozatala
esetén kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve az adott ügyben egyébként érdekelt. Amennyiben a jelölést követően
összeférhetetlenség merül fel, az összeférhetetlenséget meg kell szüntetni. A jelölés
elfogadása esetén a Szavazatszámláló Bizottságba kell új személyt választani, vagy a jelölés
visszautasítása esetén szükség szerint új jelöltet kell állítani. A Szavazatszámláló Bizottság
Tagjai közül maga választja meg elnökét. A Szavazatszámláló Bizottság a szavazás
megkezdése előtt ismerteti a szavazás módját, ellenőrzi a szavazás szabályszerűségét, elvégzi
a szavazatszámlálást és elnöke útján beszámol a Kongresszusnak a szavazás eredményéről. A
szavazatszámlálás eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A szavazás eredményének
kihirdetésével a Szavazatszámláló Bizottság megbízatása megszűnik.
(16) A Kongresszuson a szavazásra jogosult tagok csak személyesen szavazhatnak, minden
tagot egy szavazat illet meg.
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(17) Határozathozatalkor nem vehet részt a szavazásban az,
a) akit az adott határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy a Párt terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Pártnak nem Tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(18) A Kongresszus akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező Párt
tagoknak több mint a fele jelen van. A Kongresszuson megjelent tagokat írásban (jelenléti
íven) regisztrálni kell. A regisztráció során biztosítani kell, hogy valamennyi megjelent tag
azonosítható legyen, továbbá a határozatképesség a Kongresszus alatt is folyamatosan
vizsgálható legyen.
(19) A Kongresszus megkezdésekor a határozatképességét a levezető elnök megvizsgálja. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben a levezető elnök
azt észleli, hogy a Kongresszus elveszítette határozatképességét, akkor e tényt megállapítva
azt jegyzőkönyvezni kell, s a továbbiakban a Kongresszus határozatot nem hozhat. A
határozatképesség hiánya miatt változatlan napirenddel összehívott megismételt Kongresszus
a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
(20) Ha egy tag, valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
(21) A Kongresszus határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve a
tisztségviselők megválasztását, amely titkos szavazással történik.
(22) A Párt Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
(23) A Párt céljának módosításához és a Párt megszűnéséről szóló Kongresszusi döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
4.§ Az Elnökség
(1) A Párt ügyvezető szerve az Elnökség.
(2) Az Elnökség 5 főből, az Elnökből, a két Alelnökből és két Elnökségi tagból áll. Az
Elnökséget legalább háromhavonta össze kell hívni. Az Elnökség Tagjait a Kongresszus a
Párt tagjai közül – 1 fő elnököt, két fő alelnököt, 2 fő elnökségi tagot -, titkos szavazással
választja meg, két év időtartamra. A Párt törvényes képviseletét az Elnök és az Alelnökök
látják el. /Ptk. 3:29. § /
(3) A Kongresszus a Párt tagjai közül Elnököt, két Alelnököt és két Elnökségi tagot választ.
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(4) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok, az
összeférhetetlenség szabályai /Ptk. 3:22. § /
a) A Párt Elnökségének az a nagykorú személy lehet a Tagja, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Nem lehet az Elnökség Tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Párt vezető
tisztségviselője az, akit e foglalkozástól, a vezető tisztségviselői tevékenységtől jogerősen
eltiltottak.
d) A Felügyelő és Etikai Bizottság elnöke és Tagja csak abban az esetben lehet vezető
tisztségviselő jelölt, ha az e tisztségre jelölés elfogadásakor kötelezettséget vállal arra, hogy
megválasztása esetén a megbízás elfogadásával egyidejűleg az összeférhetetlenség okát - a
korábban viselt tisztségről való lemondásával – megszünteti
e) Az országgyűlési képviselők választásán, az európai parlamenti képviselők választásán és
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,
cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A 2013. évi
V. Törvény (Ptk.) 3:22.§ (1)(4)(5)(6) bekezdésében, valamint a Btk. 61. § (2). pontjában
meghatározottak nem állnak fenn személyével szemben. Nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt.
f) A vezető tisztségviselőket a Párt tagjai közül kell választani. /Ptk. 3:79. § /
(5) Az Elnökségi tag megbízatása megszűnik /Ptk. 3:25. § /
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
(6) A Párt vezető tisztségviselőjének visszahívásáról kizárólag a Párt Kongresszusa dönthet.
(7) A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Elnökséghez címzett, az Elnökség egy másik
tagjához, vagy a Kongresszushoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Párt
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával,
ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
(8) A Párt Elnöke ellátja a Párt törvényes képviseletét. A képviseleti jog gyakorlásának
terjedelme: általános, a képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. Az Elnök a Párt
jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak köteles bejelenteni. /Ptk. 3:29. § / 24.2.
A Párt Elnöke ügyvezetési tevékenységét a Párt érdekének megfelelően köteles ellátni. /Ptk.
3:21. § (2)/
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(9) Az Elnök nyilvános közszereplései során csak a Párt vezető tisztségviselőivel egyeztetett,
a Kongresszus, vagy az Elnökség állásfoglalásaival nem ellentétes véleményt képviselhet.
(10)Az Elnök feladatai
a) a Párt tevékenységének irányítása;
b) a Párt társadalmi, valamint külkapcsolatainak szervezése;
c) a Párt politikájának, eszmeiségének képviselete;
d) javaslattétel a Kongresszus összehívására és napirendjére, az Elnökség határozata alapján a
Kongresszus összehívása, a Kongresszus határozatainak ellenjegyzése, jegyzőkönyvének és
határozatainak közzététele;
e) az Elnökség ülésének összehívása és vezetése, javaslattétel az Elnökség ülésének
napirendjére, az Elnökség határozatainak ellenjegyzése, az Elnökség határozatainak és az
ülések jegyzőkönyvének közzététele;
f) a Kongresszus és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások nyilvántartása,
végrehajtásuk irányítása és ellenőrzése.
h) Az Elnök irányítja a Párt gazdálkodását;
i) ellenőrzi az Alapszabály betartását;
j) összehangolja a tisztségviselők tevékenységét, vezeti az ügyintéző apparátust;
k) A Kongresszus által választott könyvvizsgálót kivéve, a Párt alkalmazottai felett
gyakorolja a munkáltatói jogokat;
l) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály kizárólagos hatáskörébe utal, illetve
jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal a Kongresszus, vagy a Párt más szervének
kizárólagos hatáskörébe.
(11) A Párt Alelnökei az Elnökkel együttműködve ellátják a Párt törvényes képviseletét. A
képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja:
együttes.
(12) Az Alelnökök feladatai
a) az Elnökség megbízása alapján irányítja egyes - a Párt tevékenységén belül meghatározott
- feladatkörök ellátását;
b) Az Elnöktől kapott megbízás alapján elláthat egyes az Elnök hatáskörébe tartozó
feladatokat;
c) Az Elnök akadályoztatása esetén - az akadály megszűntéig - szükség szerint ellátja az
Elnök feladatait.
(13) Az Elnökségi tagok feladatai:
a) az Elnökség ülésein való részvétel;
b) részvétel az Elnökség állásfoglalásainak kialakításában és a határozathozatalban;
c) az Elnökség által rájuk bízott feladatok határidőre történő elvégzése;
d) vállalt megbízatásaiknak felelősségteljes és megbízható teljesítése;
e) folyamatos és aktív részvétel minden olyan feladat ellátásában, amelyet törvény, az
egyesület Alapszabálya, vagy a Kongresszus az Elnökség hatáskörébe utal.
f) Az Elnökség tagja köteles különösen példamutatóan eleget tenni az egyesületi tagok
Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek.
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g) Az Elnökség tagjai kötelesek a Kongresszuson részt venni, az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
/Ptk. 3:78. § (2)/
(14) Párt vezető tisztségviselői ügyvezetési feladataikat személyesen, a Párt érdekének
megfelelően kötelesek ellátni. /Ptk. 3:21. § (2)/
(15) A Párt vezető tisztségviselői tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi
megbízatásként látják el, ezért díjazásukra és felettük a munkáltatói jogok gyakorlására a
jelen Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést.
(16) A Párt irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak
a Kongresszus hatáskörébe, a vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testület, az Elnökség
jogosult. /Ptk. 3:21. § (1)/
(17) Az Elnökség feladatai /Ptk. 3:80. § /
a) Az Elnökség feladata a Párt napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntések meghozatala;
b) az éves beszámolók és költségvetés előkészítése és azoknak a Kongresszus elé terjesztése;
c) a Párti vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Kongresszus hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
d) a Párt jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
e) a Kongresszus összehívása, a tagság és a Párt szerveinek értesítése;
f) az Elnökség által összehívott Kongresszus napirendi pontjainak meghatározása;
g) részvétel a Kongresszuson és válaszadás a Párttal kapcsolatos kérdésekre;
h) a tagság nyilvántartása;
i) a Párt határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j) a Párt működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k) a Pártot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a törvényben (Ptk.) előírt intézkedések megtétele;
l) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tagfelvételről való döntés;
m) tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
n) a Párt Pénzügyi Szabályzatának megállapítása;
o) a Párt Szervezeti és Működési Szabályzatának (SzMSz) megállapítása;
p) az Elnökség munkarendjének és ügyrendjének megállapítása;
q) a Párt munkatervének összeállítása, a főbb feladatok meghatározása; a tagok folyamatos
tájékoztatása az aktuálpolitikai eseményekről, iránymutatás azok értelmezéséhez;
r) az országgyűlési képviselők általános választásán és az Európai Parlament magyar
tagjainak választásán a Párt jelöltjeire vonatkozó döntések meghozatala;
s) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a Párt jelöltjeire
vonatkozó döntések meghozatala;
t) a Párt köztársaságielnök-jelöltjéről, miniszterelnök-jelöltjéről, főpolgármester-jelöltjéről,
valamint kormányzati szerepvállalásáról és annak mikéntjéről való döntés.
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(18) Az Elnökség az Alapszabályban biztosított hatásköreit testületként gyakorolja, szükség
szerint ülésezik, de évente legalább négyszer, negyedévenként legalább egyszer össze kell
hívni.
(19) Az Elnökség üléseit a Párt Elnöke, akadályoztatása esetén bármely Alelnök hívja össze.
Az elnökségi ülésre a napirendet is tartalmazó meghívót legalább 3 nappal a tervezett ülés
előtt meg kell küldeni az ülés résztvevőinek. Az Alapszabály 5.§ (9) bekezdésben
meghatározott esetben a Felügyelő és Etikai Bizottság indítványára – annak megtételétől
számított tizenöt napon belül – az Elnökséget össze kell hívni. Az Elnök, illetve az Alelnök
intézkedésének elmulasztása esetén az Elnökség ülésének összehívására a Felügyelő és Etikai
Bizottság elnöke jogosult. Az elnökségi ülésekre a Felügyelő és Etikai Bizottság elnöke
szükség szerint, de évente legalább egyszer meghívást kap. Az elnökségi ülésre az Elnök
szükség szerint más személyt/személyeket is meghívhat.
(20) Az Elnökség ülését a Párt Elnöke, akadályoztatása esetén bármely Alelnöke vezeti. Az
ülés vezetője megadja és megvonhatja a szót, berekeszti a vitát, elrendeli a szavazást,
megállapítja annak eredményét, valamint jóváhagyja az ülésről készített jegyzőkönyvet. Az
elnökségi tagok az Elnökség ülésén nem helyettesíthetőek, azon kizárólag személyesen
jogosultak részt venni. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha Tagjainak több mint a
fele jelen van. Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. /Ptk.
3:78. §(3)/
(21) Nem vehet részt a határozathozatalban
a) akit az adott határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Párt terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek közvetlen hozzátartozója érdekelt a döntésben;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(22) Az Elnökség határozatainak nyilvántartásáról és közzétételéről az Elnök gondoskodik.
(23) Az Elnökség működésének részletes szabályait az Elnökség ügyrendje állapítja meg.
5.§ Felügyelő és Etikai Bizottság /Ptk. 3:82. § (1)/
(1) A Felügyelő és Etikai Bizottság az Elnökségtől független testület, az ügyvezető szerv
részéről tevékenysége során nem utasítható, működéséért kizárólag a Kongresszusnak felel.
/Ptk. 3:26. § (3)/
(2) A Felügyelő és Etikai Bizottság három tagból áll. /Ptk. 3:26. § (1)/Elnökét és két további
tagját - a Párt tagjai közül - a Kongresszus titkos szavazással választja, kétéves időtartamra. A
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony a megbízás elfogadásával jön létre. /Ptk. 3:26. § (4)/
(3) A Felügyelő és Etikai bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó (az Alapszabály 4.§ (5)(6)(7) bekezdésében meghatározott)
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szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Felügyelő és Etikai bizottsági tag lemondó
nyilatkozatát a Párt elnökéhez intézi.
(4) Az összeférhetetlenség szabályai /Ptk. 3:26. § (2)/
a) Felügyelő és Etikai Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Nem lehet a Felügyelő és Etikai Bizottság tagja az a személy, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó (az Alapszabály 4. § (4) bekezdésében meghatározott) kizáró ok
áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Párt vezető tisztségviselője.
c) Nem lehet a Felügyelő és Etikai Bizottság tagja, illetve a Párt könyvvizsgálója az a
személy, aki az Elnökség Tagja, vagy a Párttal a megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
d) Nem lehet a Felügyelő és Etikai Bizottság Tagja, aki a Párt cél szerinti juttatásából –
kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Párt
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást – részesül
e) Nem lehet a Felügyelő és Etikai Bizottság tagja, aki az 5.§ (4) a)–c) pontban meghatározott
személyek hozzátartozója.
(5) A Felügyelő és Etikai Bizottság feladata
a) a Párt szervek működésének, a Párt gazdálkodásának, valamint a jogszabályok, az
Alapszabály és a Párti határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése./Ptk. 3:82. § (2)/
b) a Párt zavartalan működése, a Párton belüli korrekt és kulturált légkör biztosításának
elősegítése érdekében saját döntése alapján, vagy a hozzá beérkező beadványokra,
panaszokra reagálva eljárásokat folytat, határozatokat hoz, állást foglal, illetve ajánlásokat
fogalmaz meg,
c) működésével hozzájárul, hogy a Párt Tagjai a jogszabályok és az Alapszabály, valamint a
Párt más belső szabályainak betartásával folytassák tevékenységüket.
d) őrködik a tagok jogainak érvényesülése felett, és közreműködik a szervezeten belüli
konfliktusok rendezésében, megszüntetésében.
(6) A Felügyelő és Etikai Bizottság köteles a Kongresszus elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Kongresszuson ismertetni. /Ptk. 3:27. §
(1)/
(7) A Felügyelő és Etikai Bizottság a Párt irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az esetleges munkavállalóktól felvilágosítást
kérhet, a Párt fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. /Ptk. 3:27. § (2)/
(8) A Felügyelő és Etikai Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését
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teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
c) Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelő és Etikai Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(9) A Felügyelő és Etikai Bizottság tagjai helyettest nem állíthatnak, a bizottság munkájában
személyesen kötelesek részt venni. /Ptk. 3:26. § (3)/ A Felügyelő és Etikai Bizottság szükség
szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, munkarendjét maga határozza meg, üléseit a
bizottság elnöke hívja össze. Az ülésre a napirendet is tartalmazó meghívót legalább 8 nappal
a tervezett ülés előtt meg kell küldeni az ülés résztvevőinek.
(10) A Felügyelő és Etikai Bizottság ülései - a Párt érdekeinek kötelező védelmére tekintettel
- nem nyilvánosak, de a bizottság elnöke a napirendtől függően az ülésre más személyeket is
meghívhat.
(11) A Felügyelő és Etikai Bizottság akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van.
Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Azokat a bizottság elnöke írásban közli az
érintettekkel. /Ptk. 3:27. § (3)/
(12) A Felügyelő és Etikai Bizottság munkájáról és megállapításairól évente írásban tartozik
a Kongresszust tájékoztatni.
(13) A Felügyelő és Etikai Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával,
vagy nem megfelelő teljesítésével a Pártnak okozott károkért, a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Párttal szemben. /Ptk. 3:28. § /
6. § A Párt vagyona és gazdálkodása
(1) A Párt bevételeit képezik
a) a Tagok által fizetett Tagdíj;
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 központi költségvetésből juttatott támogatás;
f) a Párt gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
g) a Párt befektetési tevékenységéből származó bevétel;
h) a Párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyeresége.
(2) A Párt részére – az 1) bekezdés e)-h) alpontjaiban meghatározott kivételével – jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a
Párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást
nem fogadhat el. A Párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A Párt külföldi
szervezettől – jogi státusától függetlenül – és nem magyar állampolgár természetes

14

személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A Párt névtelen adományt nem fogadhat
el.
(3) 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
Párt rendezvényeket 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.
(4) A Párt a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenységére fordítja.
(5) 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.
(6) A Párt gazdálkodásának ellenőrzését a Felügyelő és Etikai Bizottság látja el, biztosítva a
jogszabályokban, az Alapszabályban és a Párt szervei által hozott határozatokban foglalt
pénzügyi rendelkezések érvényesülését.
7. § Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések
(1) A Párt megszűnésére a Ptv. III. fejezetének rendelkezései irányadóak.
(2) Ha az Alapszabály vagy jogszabály írásbeli értesítést vagy nyilatkozatot kíván meg, azt a
tagnyilvántartás szerinti értesítési címre küldött ajánlott postai küldeménnyel, vagy a
tagnyilvántartás szerinti email címre küldött elektronikus levélen keresztül kell közölni. A
postai küldeményként megküldött nyilatkozatot vagy értesítést a Ptk. 3:91. § (4) bekezdése
szerinti időpontban, míg az elektronikus levelet, vagy küldeményt a címzett elektronikus
üzenetben történő visszaigazolásának kézhezvételekor, ennek hiányában az elküldéstől
számított harmadik napon közöltnek kell tekinteni.
(3) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Ptv., valamint a Ptv. 1/A.
§-a szerint az Ectv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom módosított Alapszabályát 2021. június
11-én a Párt Kongresszusa fogadta el.
(5) Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke igazolja, hogy az okirat szövege
megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.
Kelt: Budapest, 2021 év. június 11. napján
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