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Kedves Tagtársam!

Tisztelettel meghívlak a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 2022. augusztus 27-én
tartandó Közgyúlésére.

A közgyűlés idópontja: 2022. augusztus 27., 10.00 -13.00 óra között (a záró időpont kitolódhat)

A párt Alapszabályának 14.3/d pontja alapján:
Amennyiben a 2022. augusztus 27. 10.00 órára összehívott Közgyűlés nem határozatképes, úgy
megismételt Közgyűlésre kerül sor. A megismételt Közgyűlés fél órával később (2022. augusztus 27.10.30
órától kezdődően) a meghirdetett helyszínen az eredeti napirendi pontokkal, a résztvevők számától
függetlenül határozatképes.

A közgyülés helyszíne: 1114 Budapest, Villányi út 11-13., Földszinti Tárgyalóterem (az épületben
portaszolgálat működik, mely rendelkezik az épületbe való belépésről)

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. napirendi pont: Tisztújítás: az elnökjelöltek rövid bemutatkozása, elnökjelöiti programjuk felvázolása

2. napirendi pont: Tisztújítás: a párt tisztségviselőinek megválasztása

3. napirendi pont: A Közgyűlésen jelen lévők felhatalmazása a 2. napirendi pontban megválasztott
országos elnökség tagjai részére, a párt jövőjévei kapcsolatos szándéknyilatkozat
kiadásáról

Kiegészítések a Közgyűlés 2. és 3. számú napirendi pontjaihoz:

2. napirendi ponthoz: Betöltendő tisztségviselői pozíciók: 3 fő országos elnökségi tag - 1 fő elnök, 2 fő alelnök -, 5 fö elnökségi tag, 3
fő Felügyelő Bizottsági tag (a párt Alapszabályának 14.2/b pontja alapján). A tisztségviselők megválasztása titkos, írásbeli szavazással
történik.

3. napirendi ponthoz: A felhatalmazás megadása vagy annak elutasítása nyílt szavazással, a Közgyűlésen jelenlévő tagoK
szótöbbségévei történik (a párt Alapszabályának 14.2/a pontja alapján).

Javaslattételi lehetőség a napirendi pontok módosítására, vagy új napirendi pontra:

A párt Alapszabályának 13.2/d pontja értelmében, az elnök és az alelnökök által történt (részletes alapszabályi rendelkezés hiányában)
szóbeli, illetve telefonos megkeresésekkel biztosítva lett, hogy a párttagok javaslatot tehessenek a napirendi pontokra. A párt
Alapszabályának 14.5/b pontja értelmében, a napirendi pontokra (már megnevezett napirendi pont módosításra, vagy új napirendi
pontra) a továbbiakban is javaslatot tehet bármely párttag az alábbi Közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 15 napon belül a



párt elnökének és két alelnökének egyidejűleg írt, a módosítási javaslatot indoklással alátámasztó elektronikus levélben (e-mailben) .•
Az. elektronikus elérhetőségek az alábbiak: hasillo.laszlo@gmail.com, pappzoltanelnok@gmail.com, marton.czikkely@gmail.com.

A javasolt új, vagy módosított napirendi pontok elfogadásáról vagy elutasításáról a Közgyűlést összehívó személy dönt (a párt
Alapszabályának 14.5/c pontja alapján). Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó személy nem dönt, vagy
azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában. Ez a döntés nyílt szavazással, a Közgyűlésen jelen lévő tagok szótöbbségévei történik (a párt Alapszabályának 14.2/a
pontja alapján).

A párt Alapszabályának 13.2/c pontja alapján, ez a Közgyűlési Meghívó a párt hivatalos honlapján (szocialdemokratak.hu) is
nyilvánosan közzétételre kerül.

A Közgyűlés napirendi pontjainak súlyára való tekintettel, minden párttagunk megjelenésére számítunk!

Szabadság! Igazságosság! Szolidaritás!

Kelt: Budapest, 2022. július 25.
Kiküldve: Budapest, 2022. július 26.


