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A
MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
ALAPSZABÁLYA
Előzmények
A Magyarország Szociáldemokrata Párt politikai párt, 1890. december 7.-8.-án tartott I.
Kongresszusán alakult meg.
A párt 1939-ben Szociáldemokrata Párt - ra változtatta nevét.
1948. júniusában - miután több hónapos folyamat során szabálytalan eszközökkel
eltávolították a fúziót ellenző tisztségviselőket - elfogadták az MKP-val történő egyesülést
kimondó határozatot. A párt önálló, független működését 1948-ban megszüntették, de
tisztségviselői révén emigrációban tovább működött.
1956-ban, a forradalom idején a Szociáldemokrata Párt rövid időre újjáalakult, majd ismét az
emigrációban folytatta működését Kéthly Anna pártelnök 1976-ban bekövetkezett haláláig.
A párt 1989. november 4-i kongresszusán a jogfolytonosságát kinyilvánítva ismét
Magyarországi Szociáldemokrata Párt néven szerveződött újjá. A Fővárosi Bíróság 1989. XII. 19én kelt. 6. Pk.60691/3. sz. végzésével a társadalmi szervezetek közé bejegyezte 01-02-0000756
nyilvántartási szám alatt, mely alapján működése az elmúlt huszonhat évben folyamatos volt.
Előszó
A Magyarország Szociáldemokrata Párt önálló jogi személy. Működését Magyarország
Alaptörvénye, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII.
törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései
biztosítják és szabályozzák. A párt szervezetét és működésének egyéb szabályait a tagok maguk
állapíthatják meg, melyet Alapszabályként rögzítenek és a Közgyűlés fogad el.
1. A Párt neve, székhelye, képviselete
1.1. A párt neve:

Magyarországi Szociáldemokrata Párt

1.2. A párt székhelye:

1107 Budapest, Somfa köz 17.

1.3. A Párt képviselete:

A Párt elnöke önállóan.

1.4. A párt rövidített neve:

MSZDP

1.5. A párt idegen nyelvű nevei:

Socialdemocratic Party of Hungary
Sozialdemokratische Partei Ungarn
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1.6. A Párt jelképe:

1.7. A Párt pecsétje: köralakban Magyarországi Szociáldemokrata Párt felirat, közepén a Párt

jelképével.
2. A párt célja, tevékenysége:
2.1. A Párt céljai:

a) Alapvető célja, hogy mindenkinek legyen lehetősége és esélye élete minőségének
javítására, a korszerű tudás megszerzésére és hasznosítására, hogy minden ember olyan
közösségben élhessen, ahol sorsát tudása és teljesítménye határozza meg;
b) Korszerű egészségügyi és szociális ellátáshoz biztosítása minden ember számára;
c) A szegénység és az gazdasági elmaradottság felszámolása, a társadalmi egyenlőtlenségek
megszüntetése;
d) A jogfosztottság és a kiszolgáltatottság minden formájának és megnyilvánulásának
felszámolása, a jog előtti egyenlőség jegyében;
e) A nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése;
f) A hátrányos helyzetűek érdekei érvényesítésének biztosítása;
g) Kiemelkedő cél a természeti környezet védelme és megőrzése a jövő generációi számára;
h) A Magyarországi Szociáldemokrata Párt kiemelt célkitűzése az olyan társadalom
megteremtése, amely a gazdaság piaci versenykörnyezetben történő hatékony
működtetésén túl kiáll az emberi méltóság megőrzéséért és érvényre juttatja jelszavát:
Szabadság, Igazságosság, Szolidaritás és Tisztesség!

2.2. A Párt tevékenysége:

a) Az MSZDP természetes szövetségeseinek tekinti a Gazdasági, Szociális és Kulturális jogok
Egyezségokmánya iránymutatása szerint működő szakszervezeteket és azokkal
együttműködésre törekszik;
b) Vállalja és vallja a szociáldemokrata pártok nemzetközi közösségének értékeit.
Együttműködik más szociáldemokrata értékrendű pártokkal, különösen az Európai Unión
belül;
c) Közös érdekeltség alapján együttműködésre törekszik az ország demokratikus társadalmi
erőivel, civil szerveződéseivel. Az MSZDP szervezett keretet nyújt a szociáldemokrata
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értékrendet vállalók közszerepléséhez, a tagság tevékenységének szervezésével, a tagok
jogainak és kötelezettségeinek érvényesítésével;
d) A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a nemzetközi szociáldemokrata mozgalom
részese, tagja a Szocialista Internacionálénak, és mint az Európai Unió tagállamában
tevékenykedő Párt tagja az Európai Szocialisták Pártjának.
3. A Párt szervezeti felépítése
a)
b)
c)
d)
e)

A tag;
Az alapszervezet;
Középszintű - Megyei és Budapesti küldöttgyűlés;
Országos Választmány;
Országos Pártvezetőség (9fő: elnök, két alelnök, öt elnökségi tag, országos választmány
elnöke);
f) Felügyelő Bizottság (három fő);
g) Országos Pártelnökség (három fő: elnök, két alelnök);
h) Közgyűlés.
4. A Tag:
a) A Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja lehet, aki
1.
2.
3.
4.
5.

tagfelvételi kérelmet nyújt be, melyben nyilatkozik a belépési szándékáról;
elfogadja a párt célkitűzéseit és alapszabályát;
nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
tagságának nincs egyéb törvényi akadálya;
vállalja az alapszabályban rögzített tagdíj fizetését.

b) A párt tagjává válik az a személy, akinek a tagfelvételi kérelmét a párt legalább egy
tagjának javaslata alapján az Országos Elnökség elfogadta. A tagsági viszony a kedvező
elbírálás napján kezdődik;
c) A Párt tagja nem lehet egyidejűleg más pártnak a tagja.
4.1. Tagsági viszony szüneteltetése:

a) Az a párttag szüneteltetheti a tagsági viszonyt, aki időlegesen olyan helyzetbe kerül, hogy
nem tudja vállalni a tagsággal járó kötelességeket, illetőleg nem tud élni az ebből eredő
jogaival;
b) Tevékenysége a szünetelés tartalma alatt sem irányulhat a párt politikája vagy érdekei
ellen;
c) A szünetelés a tagnak az elnökhöz írásban intézett, annak okát és várható időtartamát
tartalmazó nyilatkozatával jön létre;
d) Az akadályozó ok megszűnésének írásbeli bejelentése után a folyamatos tagsági viszony
helyreáll;
e) A tagsági viszonyt szüneteltető párttag a szervezet létszáma szempontjából nem vehető
figyelembe.
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4.2. A tagsági viszony megszűnik, ha

a) A tag elhunyt;
b) A tag kilépett a pártból. Ennek módja:
1. A kilépésről írásban kell nyilatkozni;
2. A nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni;
3. A tagság a kilépési nyilatkozat párt általi átvételének napján szűnik meg.
c) A tagsági viszony fegyelmi eljárás után kiszabott büntetésként, kizárással is
megszüntethető az alábbiak szerint:
1. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetésére irányuló fegyelmi eljárás
kezdeményezhető bármely tag vagy szerv részéről, ha
I.
a tag az országgyűlési képviselő, önkormányzati, polgármesteri vagy bármely
más olyan jelölés vagy választás során, ahol az MSZDP jelöltet állít, e jelölttel
szemben önkényesen más párt, társadalmi szervezet jelöltjeként vagy
független jelöltként indul, illetőleg ezt a szándékát nyilvánosan bejelenti;
II.
a tag az Alapszabályban és a vonatkozó törvényekben foglaltakat szándékosan
megszegi;
III.
a tag a Párt céljaival szembehelyezkedik, vagy gátolja annak elérését;
IV.
a vele szemben felmerült összeférhetetlenséget felhívás ellenére sem szünteti
meg.
2. A fegyelmi eljárás lefolytatására a Felügyelő Bizottság jogosult a Párt további
tagjainak bevonásával az alábbiak szerint:
I.
A fegyelmi eljárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról;
II.
A tag kötelessége együttműködni a Felügyelő Bizottsággal és a védelmében
felhozható tényeket és bizonyítékokat előadni;
III.
A Felügyelő Bizottság a fegyelmi eljárásban meghozott határozatában
javaslatot tehet a tagsági jogviszony megszüntetésére, mely határozatot
igazolható módon közölni kell a taggal;
IV.
A tag ellentmondása esetén fellebbezésként lehetőséget kell részére biztosítani
a védelmében felhozható tények és bizonyítékok közgyűlés előtti előadására
is;
V.
A tagsági viszony fenntartására vagy megszüntetésére vonatkozó közgyűlési
határozat ellen további jogorvoslatra lehetőség nincs.
d) A tagot a tagnyilvántartásból törölni kell tizenkét (12) hónapi tagdíjhátralék esetén az
alábbiak fennállásakor:
1. Az elnökség írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék - határidőn
belüli (minimum 30 nap) – megfizetésére;
2. A felhívásban figyelmeztetés történt a fizetés elmulasztása esetén a tagsági viszony
megszüntetésére.
e) A tagsági viszony megszűnik, ha a tagot a bíróság jogerősen cselekvőképességet kizáró
vagy cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte.
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4.3. A párttag jogai:

a) A közgyűlésen részt vehet;
b) A közgyűlésen szavazhat;
c) A párt bármely tisztségére választható, amennyiben a törvényben rögzített feltételeknek
megfelel. A két évnél rövidebb tagsági viszonnyal rendelkező tag országos tisztségre
jelölését megelőzően a közgyűlésnek a jelölést egyszerű többséggel jóvá kell hagyni;
d) A közgyűlés napirendi pontjára, napirendjére javaslatot tehet;
e) A párttag joga tájékoztatást kérni és idejében tájékoztatást kapni azokról a
rendezvényekről és fontos ügyekről, amelyek mint nyilvántartott vagy közreműködő
tagot érintik;
f) A párttag kezdeményezheti az Elnökségnél más alapszervezetébe történő átvételét a
tagság folyamatos fenntartása mellett. Az átvétel megtörténtéről a tag szempontjából új
alapszervezet tájékoztatja az Országos Pártvezetőséget;
g) A közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet;
h) A tag jogosult igénybe venni a pártnak a tagok részére biztosított kedvezményeit.
4.4. A párttag kötelezettségei:

a)
b)
c)
d)

A párt tagja köteles betartani és betartatni az alapszabály rendelkezéseit;
A párt tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait;
A párt tagja köteles betartani az elnökség határozatait;
A párttag köteles az alapszervezetének munkájában képességeinek, lehetőségeinek
megfelelően tevékenyen részt venni, a rábízott és vállalt feladatot igyekezettel ellátni;
e) A párt tagja nem akadályozhatja az párt céljának megvalósítását és a párt tevékenységét;
f) A párt tagja nem lehet a párt politikájával ellentétes csoportosulás, társadalmi
szerveződés tagja;
g) A párt politikájára vagy belső életére vonatkozó nyilatkozatát, állásfoglalását;
nyilvánosságra hozatala előtt a párt szervezetének bemutatni, amennyiben az országos
jellegű, azt a Párt Országos Elnökségével jóváhagyatni;
h) A párt tagja köteles a közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni. Magasabb összegű tagi
hozzájárulást önkéntes alapon teljesíthet.
5. Alapszervezet:
a) Alapszervezetet minimum három fő alakíthat az Országos Elnökség jóváhagyásával;
b) Alapszervezeti tisztségek: elnök, gazdasági felelős, ellenőr és a tagok;
c) Kisebb településen egy alapszervezet működhet, míg a fővárosban kerületenként, illetve
nagyobb városokban választókerületenként egy;
d) Több település párttagjai közösen is alakíthatnak járási alapszervezetet;
e) Az alapszervezet a működési területén képviseli a Pártot
o a közvélemény előtt, valamint az állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi
szervezetekkel, mozgalmakkal való kapcsolataiban;
o szervezi a helyi akciókat, rendezvényeket, kialakítja a helyi közélet kérdéseiről a
Párt álláspontját;
o gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, biztosítja tagjai tájékoztatását;
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o dönt – az alapszabály rendelkezései szerint – az önkormányzati
képviselőjelöltekről, az önkormányzati listás jelöltekről, valamint a
polgármesterjelöltről.
f) Javaslatot tesz az Országos Választmány Pártvezetőség felé az egyéni országgyűlési
képviselőjelöltekről, kapcsolatot tart a Párt önkormányzati képviselőcsoportjával és
országgyűlési képviselőivel;
g) Ha egy egyéni országgyűlési képviselői választókerületben több alapszervezet működik,
akkor közös kampány végén előválasztás dönt a jelölt személyéről;
h) A Tisztújító Közgyűlést követően egy hónapon belül az alapszervezetekben is tisztújítást
kell tartani;
i) Elmarasztaló Felügyelő Bizottsági vizsgálat alapján az Országos Pártvezetőség az
alapszervezetet feloszlathatja.
6. Középszintű Megyei és Budapesti Küldöttgyűlés vagy taggyűlés:
a) A középszintű szervezet legfőbb szerve a küldöttgyűlés, melyen az alapszervezeti
elnökök, mint küldöttek vesznek részt;
b) A tisztségviselőket maguk közül választják;
c) Középszintű szervezeti tisztségek: elnök, gazdasági felelős, ellenőr;
d) Feladata a területén működő alapszervezetek tevékenységének összehangolása, valamint
térségi politikai törekvések kialakítása;
e) A középszintű szervezet a döntéseit a területén működő alapszervezetek - tagdíjat
igazoltan befizetők - létszáma arányában hozza meg. Amennyiben nem tudnak
megállapodni, úgy a kérdésben az Országos Elnökség dönt;
f) A középszintű szervezetet annak elnöke, vagy két tagja hívhatja össze;
g) A Tisztújító Közgyűlést követően két hónapon belül - az alapszervezeti tisztújítást
követően –a középszintű szervezetekben is tisztújítást kell tartani.
7. Országos Választmány:
a) A Párt országos hatáskörű egyeztető-információs, véleményalkotó és döntéshozó
szervezete;
b) Munkarendjét önmaga határozza meg;
c) Az Országos Választmány évente négy alkalommal ülésezik, más-más vidéki helyszínen,
illetve ha a napirend megjelölésével:
1. az Országos Elnökség vagy
2. tagjainak egyötöde
indítványozza.
d) Elnökét és alelnökét önmaga választja meg a tisztújító közgyűlést követően;
e) Az Országos Pártvezetőség tagjaiból, a középszintű szervezetek elnökeiből, a budapesti
elnökhelyettesből továbbá a középszintű küldöttgyűléseken létszámarányosan – minden
megkezdett 100 Párttag után 1 fő – megválasztott tagokból áll;
f) Előterjesztéseket tesz a Párt politikai irányvonalának kialakításához és egyes
szakpolitikai kérdésekben;
g) Időszerű politikai, közéleti kérdésekben az Országos Elnökséggel egyeztetve foglal állást;
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h) Javaslatot tesz a területi jelleggel működő társadalmi szervezetekkel való együttműködés
feltételeire és módjára, ide értve a választási együttműködést, és a Párt nevében elfogadja
az ezekről szóló megállapodásokat;
i) Együttműködik a Párt éves költségvetésének megfelelő hatékony működés
megvalósításában;
j) elfogadja a Párt országgyűlési és európai parlament választási programját;
k) Az Országos Pártvezetőség részére javaslatot tesz az egyéni képviselőjelöltek személyére,
országgyűlési képviselőjelöltek területi listájára;
l) Dönt az egyéb, alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben.
8. Országos Pártvezetőség
a) Országos Pártvezetőség (9fő: elnök, két alelnök, öt elnökségi tag, országos választmány
elnöke);
b) Az elnököt. a két alelnököt és az öt elnökségi tagot a közgyűlés választja meg;
c) Az Országos Pártvezetőség, az Országos Elnökség, és a Közgyűlés döntés előkészítő,
tanácsadó szerve;
d) Az Országos Pártvezetőség munkaprogramját a Párt elnöke állítja össze, aki gondoskodik
a Pártvezetőség összehívásáról. A Pártvezetőség ülését a Párt elnöke vezeti. A
Pártvezetőség összehívását, a napirendi pontok megjelölésével, bármelyik vezetőségi tag
kezdeményezheti, az ülés megtartásáról az Országos Elnökség dönt.
9. Felügyelő Bizottság
a) A Felügyelő Bizottság három tagját a Tisztújító Közgyűlés választja meg négy (4) évre;
b) A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak;
c) A Felügyelő Bizottság feladata a pártszervek tevékenységének az ellenőrzése, valamint a
jogszabályok, az alapszabály és a párthatározatok végrehajtásának betartásának a
vizsgálata. Ennek érdekében joga és kötelezettsége:
a. A párt testületi működésének figyelemmel kísérése, hiányosságok esetén köteles
az illetékesek figyelmét felhívni és intézkedés re javaslatot tenni, szükség eseten
eljárni;
b. A párt költségvetését és mérlegét jóváhagyás előtt véleményezni;
c. A gazdasági tevékenységet megvizsgálni, a számviteli és egyéb nyilvántartásokat
tételesen ellenőrizni, a hiányosságokat feltárni és intézkedéseket javasolni;
d) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem
megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott kárért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben;
e) Bejelentésre, vagy az Országos Elnökség megbízásából országos érdekeket sértő
eseményeket kivizsgálni és ezekben az ügyekben javaslatot tenni;
f) A megyei, fővárosi vezetőségek által hozott fegyelmi határozatokat másodfokon
felülvizsgálni, és javaslatait döntésre az Országos Elnökség elé terjeszteni;
g) A Felügyelő Bizottság egy képviselőjét az országos testületek üléseire tanácskozási joggal
meg kell hívni. Szükség esetén - előzetes bejelentés alapján - joga van a párt egyéb
testületi ülésein részt venni;
h) A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
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i) A közgyűlésen beszámol a tevékenységéről;
j) Felügyelő bizottsági taggá az választható. aki a törvényben előírt feltételeknek megfelel, és
nem esik kizáró ok alá.
A 2013. évi V tv. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet. akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
10. A párt ügyintéző és képviseleti szerve:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

Az ügyvezetés megnevezése Országos Elnökség;
Az elnökség tagjai a Tisztújító Közgyűlés által megválasztott elnök és két alelnök;
Az Elnökség tagjai négy (4) éves időszakra kerülnek megválasztásra;
Elnökségi taggá az választható. aki a törvényben előírt feltételeknek megfelel, és nem esik
kizáró ok alá:
2013. évi V tv. 3.22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástói jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírái ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
1989 évi XXXIII. tv. 2. § (3) Párt alapítója és tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki az
országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán választható.
A pártot a közéleti megjelenés során az elnök, és az alelnökök képviselik;
Az Országos Elnökség munkatervét az elnök állítja össze és az Elnökség hagyja jóvá;
Az Országos Elnökség minden olyan üggyel foglalkozik, amely nem tartozik a közgyűlés
kizárólagos határkörébe. Határozatai a megyei, fővárosi szervezetekre, a
pártszervezetekre és a párttagok számára kötelező érvényűek;
Az Országos Elnökség dönt: Az országos érdekeket sértő fegyelmi ügyekben;
Az Országos Elnökség a Közgyűlésnek tartozik a tevékenységéről beszámolni;
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j) Az Országos Elnökség alapszervezetet megszüntethet, annak tisztségviselőit
visszahívhatja és ellenük fegyelmi eljárást lefolytathat;
k) Meghatározza a közgyűlés előkészítésében közreműködő bizottságokat és megválasztja
azok tagjait. Kötelező létrehozni Jelölő Bizottságot és Mandátumvizsgáló Bizottságot,
valamint Szavazatszámláló Bizottságot;
l) Az elnökségi tagság megszűnése:
(1) a tisztségről való lemondással, a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni az
elnökségi tagokkal;
(2) visszahívással;
(3) a határozott idő lejártával;
(4) ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát
megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg
megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól;
(5) törvényben meghatározott ok bekövetkezte eseten;
(6) a vezető tisztségviselő halálával;
(7) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
(8) a vezető tisztségviselővel szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
m) Az elnökség tagjainak díjazását a közgyűlés állapítja meg.
11. Az elnökség feladatai, döntési rendje:
a) Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a
közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe;
b) Az elnökség határozatképes, ha azon az összes tagja részt vesz;
c) Az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
d) A jegyzőkönyvet az elnökségi tagok írják alá;
e) Az elnökség határozatait közzé kell tenni a határozatok tárában;
f) Az elnökség döntéseiről határozatot hoz;
g) Az elnökség tevékenységéről éves beszámoló készít.
12. Az elnök feladatai és hatásköre:
a) Az az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívnia, az összehívás
írásban, igazolható módon történhet;
b) Az Elnököt négy (4) éves időszakra a közgyűlés választja meg;
c) Össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az
elnökség hatáskörébe tartozik;
d) Az elnökség üléseit vezeti;
e) Az elnök feladatai különösen:
a. törvényesen képviseli az pártot;
b. kezeli az párt pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol;
c. kezeli a párt iratait, bevételi és kiadási bizonylatait;
d. vezeti a párt tagnyilvántartását;
e. vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket.
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f) Az elnök az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel
szemben;
g) Az elnököt akadályozatása esetén alelnök helyettesíti.
13. A Közgyűlés:
13.1 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A
Közgyűlés a Párt tagjaiból áll, azon minden tag alanyi jogon részt vehet.
13.1 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) Az alapszabályban meghatározott testületek, tisztségviselők megválasztása és
beszámoltatása;
b) Döntés az alapszabály elfogadásáról;
c) Meghatározza a párt hazai és Európai Unión belüli politikai irányvonalát és elfogadja
programját;
d) Dönt a Párt miniszterelnök jelöltjéről és az európai parlamenti listájáról, az országgyűlési
választás országos listájáról, valamint köztársaságielnök-jelöltjéről;
e) Döntés az alapszabály módosításáról;
f) Döntés a párt megszűnéséről, más párttal, szervezettel való egyesülésről és a szétválásról;
g) Döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról;
h) Döntés a törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
i) Döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról;
j) Döntés az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezetésnek a párt vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadásáról;
k) A párt éves költségvetésének elfogadása;
l) A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
párttal munkaviszonyban áll;
m) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a párt saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
n) A jelenlegi és korábbi párttagok, vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai
elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
o) A végelszámoló kijelölése.
13.2A közgyűlés összehívása:
a) Évente legalább egyszer össze kell hívni;
b) Tisztújító Közgyűlést az alapszabályban meghatározott testületek, tisztségviselők
megválasztására az országgyűlési képviselőválasztások évében, a választást követően kell
megrendezni;
c) A közgyűlést az Országos Pártvezetés hívja összes tag elérhetőségének szem előtt
tartásával a tagok felé elektronikus levélben, vagy postai úton küldött meghívóval, és a
párt honlapján közzétett felhívással;
d) Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a párt tagjai a taggyűlés napirendi
pontjára javaslatot tehessenek. A napirend kiegészítésének jóváhagyásáról az elnökség
dönt. Annak elfogadása esetén a tagok tájékoztatása a kiegészített napirendről - a tag
elérhetőségének szem előtt tartásával - elektronikus levélben, vagy postai úton küldött
levélben, és a párt honlapján közzétett tájékoztatással, de a meghívóval azonos módon
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e)
f)
g)
h)
i)

történik. Ezzel a szavazatra jogosultak a közgyűlést megelőzően – bizonyíthatóan,
igazolható módon tudomással bírnak a kiegészített napirendi pontokról és a
megtárgyalásra kerülő indítványokról;
A közgyűlést igazolható módon, a helyszín és az időpont pontos megjelölésével kell
összehívni;
A meghívót a közgyűlés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni;
A közgyűlést a napirend közlésével kell összehívni;
A közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel;
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést ekkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.

13.3 A „Rendkívüli” Közgyűlést össze kell hívni:
a)
b)
c)
d)

Ha a párt vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
Ha a párt előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
Ha a párt céljainak elérése veszélybe került;
Ha a párt tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri.

14 A Közgyűlés határozatképessége, döntési rendje, a megismételt közgyűlés:
14.1 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.
14.2 A közgyűlés döntési rendje:
a) A döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza;
b) A 14.2. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt az Országos Elnökség
(elnök és két alelnök), a Felügyelő Bizottság (három fő) és az Elnökség további öt (5)
tagjának megválasztásáról;
c) Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a
két kérdésről egyszerre kell határozni;
d) A 14.2. ponttól eltérően más szavazati arány is meghatározható:
I.
II.

III.
IV.

V.

A párt más párttal való egyesüléséről, szétválásáról a közgyűlés csak akkor
határozhat, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz;
A közgyűlés az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%ának indítványa alapján határozhat, ha az elnökség tagja a párt céljaival és
alapszabályával ellentétes tevékenységet folytat. Az elnökség valamely tagjának
visszahívásához az összes tag több mint fele szükséges;
A tagok 20%-ának indítványára a közgyűlés írásban, titkosan szavaz;
A 2013. évi V. törvény 3:76. § (1) értelmében a párt alapszabályának
módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges;
A 2013. évi V. törvény 3:76 § (2) értelmében a párt céljának módosításához és a
párt megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
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14.3 Megismételt közgyűlés:
a)
b)
c)
d)

akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes;
kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg;
az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni;
a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit
és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza az alábbiak
szerint: ,,A megismételt közgyűlés fél órával később a meghirdetett helyszínen az eredeti
napirendi pontokkal, a résztvevők számától függetlenül határozatképes ".

14.4 A Közgyűlésre szóló meghívó kötelezően tartalmazza.
a) a párt nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés idejét és helyét;
c) a napirendet, - amit olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák;
d) a megismételt közgyűléssel kapcsolatos információk a jelen alapszabály 14.3. d) pontja
szerint értelmezendők.
14.5 A Közgyűlés napirendjére vonatkozó egyéb szabályok:
a) A közgyűlés a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésben hozhat határozatot
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárultak;
b) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 15 napon belül a tagok
és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával;
c) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy
személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
14.6 A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
A közgyűlés levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a
jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja az alábbiak szerint:
a)
b)
c)
d)
e)

A levezető elnökre a közgyűlést megnyitó elnökségi tag tesz javaslatot;
A további tisztségekre a levezető elnök tesz javaslatot;
A jelöltek nyilatkoznak a feladatkör vállalásáról;
A közgyűlés nyílt szavazással dönt a megbízásról;
Nemleges döntés esetén más személyt kell javasolni.

14.7 A szavazati jog gyakorlásának egyéb szabályai:
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
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c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
14.8 A Közgyűlés határozatainak kihirdetésének szabályai
a)
b)
c)
d)
e)

A közgyűlésen hozott határozatokat a jegyzőkönyvben kell rögzíteni;
A Határozatok Könyvében a párt székhelyén a tagok részére hozzáférhetők;
A határozatok az alapszervezeti vezetőknél is hozzáférhetők a tagok részére;
Elektronikus levélben megküldésre kerül az e-mail címmel rendelkező tagoknak;
A határozatok a párt honlapján is megjelenítésre kerülnek.

15 A határozathozatal rendje:
a) A párt valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni;
b) A jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető
elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá;
c) Az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja;
d) A határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani vagy az azokat tartalmazó
jegyzőkönyveket kell őrizni.
16 A párt vagyona, gazdálkodása:
a) A párt ingatlan, ingó vagyonnal, álló- és forgóeszközökkel rendelkezhet, melyről
nyilvántartást vezet a törvényi előírások szerint;
b) A párt a tartozásaiért saját vagyonával felel;
c) A párt gazdálkodásával kapcsolatos jogosítványokat az Országos Elnökség gyakorolja;
d) A párt tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg;
e) A tagdíjat a központi pénztárába kell befizetni, aminek igazolása bizonylattal történik;
f) A párt gazdálkodását a tagsági díjakra, költségvetési támogatásra, adományokra
alapíthatja. Az adományok azonban politikai-gazdasági függőséget nem
eredményezhetnek;
g) A párt éves költségvetés alapján gazdálkodik;
h) A párt egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott
beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el;
i) A párt célja megvalósítása érdekében nonprofit. Kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet végezhet.
17 Egyéb rendelkezések:
a) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a pártok működéséről és
gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
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b)
c)
d)
e)

f)

g)

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók,
annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat;
Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag
összehívhatja;
Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell
megtennie, döntés hiányában pedig a párt érdekeivel összhangban;
A jegyzőkönyvnek - ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba - tartalmaznia
kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét;
A nyitottság és nyilvánosság: a Párt, világnézetétől, vallási meggyőződésétől,
származásától, nemzetiségi hovatartozásától és foglalkozásától függetlenül nyitva áll
mindenki előtt, aki elfogadja céljait, értékeit és működési szabályait. Tiszteletben tartja
tagjainak lelkiismereti szabadságát. Tevékenysége a közvélemény előtt nyitott;
A demokratikus együttműködés: a Párt az ország és a nemzet érdekében együttműködik
minden olyan társadalmi tényezővel, politikai szervezettel és civil mozgalommal,
amelynek törekvései a demokráciát és a haladást szolgálják;
A párt fontosnak tartja, hogy eredményes és hatékony működése érdekében létrehozza és
működtesse politikatudományi kutató és fejlesztő intézetét, alapítványi vagy egyesületi
formában.

18 Záró rendelkezések
Jelen Alapszabályt a Magyarországi Szociáldemokrata Párt Közgyűlése 2015. december 12-én
elfogadta, aznap hatályba lépett, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a Párt 2011.október 8-án
elfogadott, többször módosított Alapszabálya.
Budapest, 2015. december 12.
Aláírásommal igazolom, hogy jelen módosított alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfejel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmúnak, melyet a párt közgyűlése
2015. december 12-én elfogadott.
Budapest, 2017. április 10.

Hasilló László sk.
elnök
MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
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