Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)
– a 2015. október 16-i Országos Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal frissített változat –
Az SZMSZ a tagságról, a helyi, megyei és országos szervezetek belső működéséről, illetve a
döntési kompetenciákról szól.
Az Erdélyi Magyar Néppárt (hivatalosan: Erdélyi Magyar Néppárt – Partidul Popular Maghiar din
Transilvania), – rövidítve magyarul Néppárt, románul EMNP-PPMT – 2011. szeptember 15-én, a
Bukaresti Törvényszék 938R számú határozatával nyert jogi személyiséget. Székhelye Kolozsvár,
Budapesti utca (strada Suceava) 17 szám, a pártok nyilvántartási jegyzékében a 32654/3/2011 szám
alatt szerepel.
A Néppárt jelképe és egyben választási jele a – szemből nézve – háromnegyed részt zöld, jobb felső
negyedében vörös színű kör közepén lévő nyolcágú fehér csillag.
1. A Néppárt értékei, céljai és eszközei
1.1 A Néppárt értékrendi meghatározását, a jogállam melletti demokratikus elkötelezettségét,
valamint alapvető céljait és politikai eszközeit a Néppárt politikai keretprogramja tartalmazza.
1.2 A Néppárt értékeinek és elveinek gyakorlatba ültetését a Néppárt választási programjai, a
nyilatkozatai, kiáltványai, határozatai és egyéb, a Néppárt által elfogadott programdokumentumai tartalmazzák.
1.3 A Néppárt vezető testületei e dokumentumokban foglaltak megvalósítása érdekében kötelesek
biztosítani a részvételt a Néppárt minden tagjának és támogatójának az érvényben lévő
törvények és jogszabályok, valamint a demokrácia elveinek tiszteletben tartásával.
1.4 A Néppárt vezető testületei folyamatos párbeszédet folytatnak az állampolgárokkal, állandó
törekvésük őket a demokratikus közéleti részvételre buzdítani, továbbá a Néppárt taglétszámát
és szimpatizánsainak táborát növelni.
2. A Néppárt tagsága
A tagság feltételei
2.1 A Néppárt tagja lehet minden román állampolgár, vagy az Európai Unió valamely
tagállamának állampolgára, amennyiben állandó romániai lakóhellyel rendelkezik, feltéve
hogy:
(a) szavazati joggal rendelkezik;
(b) elfogadja a Néppárt elveit és értékeit, és ezek érvényesítésében cselekvő szerepet vállal;
(c) ismeri és tiszteletben tartja a Néppárt Alapszabályát, Szervezeti és működési szabályát,
politikai keretprogramját és egyéb dokumentumait, valamint az ezek alapján elfogadott és az
alapokmányok rendelkezéseinek alkalmazása érdekében hozott határozatokat;
(d) tisztességes és kompetens állampolgárként ismerik és értékelik, tekintélye van és
hozzájárulhat a Néppárt célkitűzéseinek eléréséhez.
2.2 Nem lehet a Néppárt tagja:
(a) aki együttműködött a román politikai rendőrséggel (Szekuritátéval);
(b) aki a Román Kommunista Párt apparátusában töltött be fizetett politikai tisztséget;
(c) aki nyilvánosan rasszista, xenofób, vagy antiszemita nézeteket vall;
(d) akit végleges bírói határozattal eltiltottak politikai vagy állampolgári jogainak
gyakorlásától;
(e) akivel kapcsolatban fennállnak olyan körülmények, amelyek az Alapszabály szerint a
tagsági viszony megszűnésének, illetve a tagok kizárásának indokai lehetnek.
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A tagság megszerzése
2.3 A néppárti tagságot a jelentkező írásbeli tagfelvételi kérelem, személyi adatlap, valamint egy
nyilatkozat kitöltése alapján nyeri el, amelyben saját felelősségére kijelenti, hogy a tagsági
feltételeknek megfelel.
2.4 Nevezett dokumentumokat a jelentkező, saját választása szerint lakóhelyéhez, tartózkodási
helyéhez, vagy munkahelyéhez tartozó helyi szervezet székhelyén nyújtja be.
2.5 Helyi szervezet hiánya esetén a jelentkező az iratokat a legközelebbi helyi szervezethez
nyújthatja be.
2.6 A tartósan külföldön élő és ott lakóhellyel rendelkező román állampolgárok igény szerint
bármely helyi szervezetnek tagjai lehetnek.
2.7 A felvételi kérelemnek tartalmaznia kell két teljes jogú tag ajánlását. A tagfelvételről első
fokon az illetékes helyi szervezet elnöksége dönt, a döntést a tagfelvételi kérelmen a helyi
szervezet elnökének aláírása hitelesíti. A tagfelvételt az illetékes területi elnök, vagy annak
megválasztása előtt az Országos Elnökség területi megbízottja ellenjegyzi, majd a Néppárt
központi nyilvántartójába való bevezetéssel válik véglegessé.
Amennyiben alapítóként egy megalakítás előtt álló helyi szervezetnek kíván tagja lenni, akkor:
(a) a felvételi kérelemnek tartalmaznia kell az illetékes területi elnök (megválasztása előtt az
Országos Elnökség területi megbízottja) támogató aláírását, továbbá
(b) részt kell vennie a helyi szervezet alakuló ülésén.
2.8 A tagok tagsági kártyát kapnak.
2.9 A Néppárt tagjainak névsorát, valamint a tagok személyi adatait országos szinten a Néppárt
központi nyilvántartó hivatala őrzi és gondozza.
2.10 A Néppártba esetlegesen beolvadó pártok tagjai egyéni csatlakozási kérelem alapján nyerik el
néppárti tagságukat.
A tagság viszony megszűnése
2.11 A néppárti tagság kilépés, törlés vagy kizárás esetén szűnik meg.
2.12 A kilépés az írásban benyújtott nyilatkozat alapján, annak benyújtása és iktatása napján lép
hatályba, az adott személy szabad akaratának megnyilvánulásaként.
2.13 A törlést az alábbi esetekben alkalmazza a Néppárt központi nyilvántartó hivatala:
(a) a tagsági díj több mint egy éven keresztüli fizetésének elmulasztása;
(b) más pártba való belépés;
(c) a törvény által pártfüggetlen jogállást megkívánó, választott vagy kinevezett közéleti
tisztség elnyerése;
(d) a tag halála;
(e) jogerős büntető ítélet, melyet Románia vagy bármely más demokratikus állam területén
szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt hoztak.
(f) a Szekuritáte Irattárát Vizsgáló Országos Tanácsa az érvényben lévő jogszabályok alapján
megállapította, hogy az illető személy együttműködött a Szekuritatéval;
(g) végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat tiltja el politikai és állampolgári jogainak
gyakorlásától.
2.14 Az SZMSZ 2.13 (a) pontjában foglaltakat az illetékes elnökségek (a helyi szervezet elnöksége,
a helyi szervezet megszűnése esetén a területi elnökség) csak abban az esetben vizsgálják, ha
az érintett tag egy éven keresztül egyetlen gyűlésen, vagy rendezvényen sem vett részt. A
vizsgálatról az illetékes elnökség köteles az érintett tagot, illetve esetenként a helyi elnököt
írásban értesíteni.
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2.15 Az illetékes elnökségek a tagok törlését kérő határozatot közvetítik a Néppárt központi
nyilvántartó hivatalához, amely ez alapján elvégzi a tagok törlését, és erről 15 napon belül
tértivevényes levélben értesíti a törölt tagot.
2.16 A törlés ellen az érintettek az értesítés elküldésétől számított 20 napon belül fellebbezhetnek a
területi választmánynál, amelynek ezzel kapcsolatos döntése végleges. A tagság elvesztése a
2.13 bekezdés (e), (f) és (g) pontokban felsoroltak miatt egyik fellebbviteli szervnél sem
fellebbezhető meg.
2.17 A kizárás jelen SZMSZ szankciókkal foglalkozó előírásai szerint történik.
A tagok jogai
2.18 A Néppárt bármely tagja:
(a) a Néppárt belső fórumain szabadon nyilváníthat véleményt a Néppárt politikai döntései,
vezető testületei, valamint a Néppártot képviselő, bármely kinevezett vagy választott vezető
tisztséget betöltő személy tevékenysége kapcsán;
(b) a Néppárton kívüli nyilvánosságban szabadon nyilváníthat véleményt, amennyiben
kijelentései nem mondanak ellent a Néppárt politikai értékeinek, elveinek, Programjának és az
Alapszabályának, valamint a Néppárt vezető testületei által hozott döntéseknek;
(c) hiteles és megfelelő időbeni tájékoztatást kaphat a Néppárt vezető testületei és a Néppártot
közintézményekben képviselő személyek tevékenységéről, valamint minden más fontos és
releváns információról, amely a Néppárt birtokába kerül;
(d) választhat és választható a Néppárt vezető tisztségeibe, vagy Néppárton kívüli
tisztségekbe, amelyek választások, vagy a Néppárt politikai segítségével történő kinevezések
útján szerezhetők meg, a versenyképesség és a szakmaiság elveinek tiszteletben tartásával, az
érvényben levő jogszabályok, valamint jelen szabályzat előírásai alapján; a választhatóság
szükséges feltétele a tagsági díj, valamint az illetékes testületek által meghatározott
hozzájárulások hátralék nélküli kifizetése;
(e) részt vehet a Néppárt által szervezett képzési programokon;
(f) védheti magát és védelemben részesül mind a Néppárt belső fórumain, mind azon kívül,
minden gyanúsítás, illetve igazságtalan és megalapozatlan vád ellen, a Néppárt
szabályzatainak megfelelően;
(g) saját politikai kezdeményezésekkel élhet a Néppárton belül;
(h) meghatározott feltételek mellett különböző időszakokra felfüggesztheti tagságát;
(i) akármikor, azonnali hatállyal kiléphet a Néppártból.
A tagok kötelezettségei
2.19 A Néppárt bármely tagja:
(a) tiszteletben tartja az ország Alkotmányát és törvényeit, a Néppárt Alapszabályát, szabályait
és határozatait, a közerkölcs és feddhetetlenség általános szabályait;
(b) támogatja és megvédi a Néppárt politikai döntéseit, amelyeket a keretprogram, a választási
programok, kormányzati részvétel esetében a kormányprogram, továbbá a Néppárt illetékes
testületei által elfogadott nyilatkozatok, kiáltványok, határozatok és egyéb dokumentumok
tartalmaznak;
(c) fegyelmezetten és felelősségteljesen végrehajtja a Néppárt vezető testületei által hozott
döntéseket és határozatokat;
(d) lehetőségei szerint aktívan részt vesz a Néppárt minden tevékenységében;
(e) a Néppárt rendelkezésére bocsátja szakmai és/vagy más jellegű ismereteit, megosztja a
birtokában lévő, a Néppárt politikai tevékenységét segítő információkat;
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(f) a Néppárt politikai támogatásával elnyert bármilyen tisztségben törekszik a Néppárt
programja és közpolitikái gyakorlatba ültetésére;
(g) kifizeti a Néppárt illetékes testületei által megállapított tagsági díjat, valamint az egyéb
tisztségviselői hozzájárulást;
(h) nem vesz részt olyan tevékenységekben, amelyek a Néppárt érdekeivel ellentétben állnak,
és nem nyilvánul meg a Néppárt vezető testületeinek döntéseivel ellentétesen;
(i) tiszteletben tartja a Néppárt Alapszabályában és egyéb szabályzataiban feltüntetett
kötelezettségeket;
(j) feddhetetlen közéleti magatartást tanúsít;
(k) fenntartja és támogatja a párbeszédet a lakókörnyezete és tevékenységi környezete
közösségeivel;
(l) támogatja a Néppárt illetékes testületei által megnevezett jelölteket – választott vagy
kinevezett – köztisztség elnyerésében.
3. Fegyelmi szankciók és eljárások
3.1 A Néppárt azon tagjai ellen, akik nem tartják tiszteletben az ország törvényeit, az
Alapszabályt, a politikai keretprogramot, szabályzatokat, a Néppárt vezető testületeinek
határozatait vagy a Néppárt egyéb dokumentumait, valamint azon tagok esetében, akik
politikai inaktivitással, negatív viselkedéssel, nyilatkozatokkal vagy tevékenységekkel a
Néppártnak kárt okoznak, az ügy súlyosságától függően, a következő szankciók
alkalmazhatók:
(a) figyelmeztetés;
(b) megrovás;
(c) a Néppárton belüli jogok és jogosítványok gyakorlásának felfüggesztése meghatározott
időtartamra;
(d) a Néppárt struktúráiban betöltött tisztségekből való felfüggesztés meghatározott
időtartamra;
(e) a tagság felfüggesztése meghatározott időtartamra; előzetes letartóztatás esetében a tagság
hivatalból felfüggesztetik; a felfüggesztést az érintett helyi szervezet vezetősége az azt követő
első ülésén tudomásul veszi;
(f) a Néppárt struktúráiban betöltött tisztségekből való leváltás;
(g) visszahívás, vagy a politikai támogatás megvonása a Néppárt segítségével elnyert
tisztségekből;
(h) kizárás.
3.2 Egy tag kizárását a Néppárt illetékes testületei dönthetik el kizárólag az alábbi esetekben:
(a) súlyosan és többször megszegte az Alapszabály előírásait, ezáltal megsértve a Néppárt
politikai keretprogramjában meghatározott értékeket és elveket;
(b) megszegte a Néppárt vezető testületeinek döntéseit, ezzel jelentős kárt okozva fontos
politikai célok elérésében.
3.3 Azon tagok elleni szankciókról, akik nem töltenek be a Néppárton belül vagy azon kívül
választott vagy kinevezett tisztségeket, a helyi szervezet elnöksége dönt az elnökségi tagok
többségi szavazatával.
3.4 Azon tagok elleni szankciókról, akik helyi szinten töltenek be a Néppárton belül vagy azon
kívül választott vagy kinevezett tisztségeket, a területi szervezet elnöksége dönt az elnökségi
tagok többségi szavazatával.
3.5 Azon tagok elleni szankciókról, akik területi- és országos szinten töltenek be a Néppárton
belül vagy azon kívül választott vagy kinevezett tisztségeket, az Országos Elnökség dönt az
elnökségi tagok többségi szavazatával, kivéve az Országos Elnökség tagjait, akiknek esetében
kétharmados többségű döntés szükséges.
3.6 A szankcióról és annak mértékéről szóló határozatot annak meghozatalától számított 5 napon
belül írásban közlik az érintettel.
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3.7 A szankcionált tagok első- és másodfokú fellebbezési hatósága az OSZEB, amely a határozat,
illetve a fellebbezés kézhez vételétől számított 21 napon belül köteles döntést hozni, és az
érintettel 10 napon belül írásban közölni. Az OSZEB másodfokon hozott döntése végleges.
3.8 A 3.1 cikkely (c)-(h) pontjai alapján hozott határozat esetében a fellebbezés elbírálásáig az
érintett tag nem gyakorolhatja tagsági viszonyából, illetve választott megbízatásából eredő
jogait.
3.9 A fellebbezést minden szinten a szankcióról szóló határozat kézhezvételétől számított 15
napon belül írásban kell benyújtani a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez, mellékelve a
megfelelő bizonyítékokat.
4. A Néppárt támogató tagjai és szimpatizánsai
4.1 (a) A Néppárt támogató tagja lehet minden olyan személy, aki vállalja a Néppárt céljai
megvalósulásának tevékeny támogatását, és akit valamely helyi szervezet közgyűlése
támogató taggá minősít.
(b) A támogató tag joga, hogy – a választás és választhatóság jogának gyakorlása kivételével –
részt vegyen az őt támogató taggá minősítő helyi szervezet munkájában. A támogató tagra az
Alapszabály 13. cikkely (g) pontja kivételével vonatkoznak a tagok kötelezettségeit
megállapító szabályok.
(c) A kötelezettségeit megszegő támogató tagot az Országos Elnökség, vagy az őt támogató
taggá minősítő helyi szervezet elnöksége kizárhatja a támogató tagok sorából. A kizárás
tárgyában hozott határozatot nem lehet megfellebbezni.
(d) A támogató tagok felvételéről, illetve kizárásáról a helyi szervezetek haladéktalanul
értesítik Néppárt központi nyilvántartó hivatalát.
4.2 A Néppárt szimpatizánsai azok a személyek, akik elfogadják a Néppárt programját és
célkitűzéseit, de nem nyújtanak be tagfelvételi kérelmet, és nem minősülnek támogató tagnak
sem.
5. A Néppárt szervezési elvei és szintjei
5.1 A Néppárt belső felépítésében a következő szervezési szintek léteznek:
(a) helyi szint: községek, városok, megyei jogú városok;
(b) területi szint: megyék, helyi szervezetek regionális csoportosulása jelen SZMSZ szerint,
valamint Bukarest;
(c) országos szint.
5.2 A Néppárt belső működése és tevékenysége az alábbi általános elveken alapul:
(a) lelkiismereti- és szólásszabadság a Néppárt szervezetén belül, valamint azon kívül is,
amennyiben az adott megnyilvánulások nem ütköznek a Néppárt vezető testületei által hozott
döntésekkel;
(b) belső demokrácia – minden döntést és határozatot a szabadon kinyilvánított szavazatok
alapján hoznak meg; a személyekre vonatkozó határozatokat és döntéseket minden szinten
titkos szavazással hozzák meg;
(c) a tagok szolidaritása a Néppárt által meghatározott minden tevékenységben;
(d) a Néppárt egysége;
(e) a tagok fegyelmezettsége, felelősségérzete és határozottsága az Alapszabály, szabályzatok,
a politikai keretprogram és a vezető testületek egyéb döntéseinek tiszteletben tartásában és
alkalmazásában;
(f) integritás és átláthatóság a tagság toborzása, kiválasztása és támogatása során, valamint a
döntéshozó folyamatokban;
(g) a szabad véleményalkotás és vita lehetőségének biztosítása a döntéshozatalban, szervezett
keretek között;
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(h) bármely tag különböző szinteken legfeljebb két választott tisztséget tölthet be a Néppárt
vezető testületeiben.
6. A Néppárt területi elv szerinti szervezetei, testületei és működésük
A helyi szervezet
6.1 A Néppárt azonos helyi közigazgatási egységben – községben, városban, megyei jogú
városban – lakó vagy dolgozó tagjai helyi szervezetet hozhatnak létre, amelynek a legfőbb
döntéshozó testülete a tagok összességéből álló közgyűlés. A helyi szervezet alakuló
közgyűlését a Néppárt területi elnöke, illetve ha ez a tisztség még nincs betöltve, területi
megbízottja hívja össze.
6.2 Több helységből álló közigazgatási egységekben – igény esetén, a területi szervezet
jóváhagyásával – létrehozhatók települési csoportok, amelyek szerves részét képezik a helyi
szervezetnek.
6.3 A helyi szervezet az adott közigazgatási egységben lakó vagy dolgozó legkevesebb 7 tag által
hozható létre.
6.4 A helyi szervezet közgyűlésének hatásköre:
(a) megválasztja a helyi szervezet elnökét és elnökségének tagjait;
(b) megjelöli a helyi szervezet székhelyét;
(c) a Néppárt szabályzatainak megfelelően küldötteket választ a területi küldöttgyűlésbe;
(d) a Néppártot érintő kérdésekben – az Alapszabállyal és a párt programjával összhangban –
önálló álláspontot alakíthat ki, javaslatokat tehet a Néppárt testületeinek, illetve
szervezeteinek;
(e) dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály és a Szervezeti és működési
szabályzat a hatáskörébe utal;
(f) évente legalább két ülést tart.
6.5 A helyi szervezet közgyűlésének összehívási rendje:
(a) rendes ülésére évente kétszer, rendkívüli ülésre szükség szerint kerül sor;
(b) az ülést a helyi szervezet elnöke, az elnökség döntése alapján hívja össze írásban, az ülést
megelőzően legalább 7 nappal, az ülés tárgysorozatának feltüntetésével;
(c) az ülés összehívását a helyi szervezet tagjainak egyharmada is kezdeményezheti az
elnökséghez benyújtott írásos megkeresésben, a tárgysorozat megjelölésével, amelyet az
elnökség nem tagadhat meg;
(d) az ülés összehívásáról az ülést megelőzően legalább 7 nappal kötelezően értesíteni kell a
területi szervezet elnökét.
6.6 A helyi közgyűlés ülésének határozatképessége:
(a) Az ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok összlétszáma függvényében jelen van, s
jelenlétét a jelenléti íven aláírásával igazolja:
7-100 tag között a tagok 30%-a,
100 tag fölött a tagok 20%-a.
(b) A határozatképességet az elnök köteles megállapítani az ülés megnyitásakor.
(c) Amennyiben az összehívott helyi közgyűlés nem határozatképes, a helyi elnöknek jogában
áll egy közelebbi időpontra összehívni a következő közgyűlést, amely határozatképes
legkevesebb 7 taggal.
6.7 Jegyzőkönyvvezetés:
(a) az ülésekről kötelező módon jegyzőkönyv készül;
(b) a jegyzőkönyvvezető személyéről a jelenlévők döntenek;
(c) a jegyzőkönyvet a közgyűlés által választott két tag aláírásával hitelesíti;
(d) a jegyzőkönyveket bármely tag megtekintheti a helyi szervezet irodájában;
(e) a jegyzőkönyvekről másolat csak az elnökség engedélyével készíthető;
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(f) az ülés jegyzőkönyvének másolatát 5 napon belül meg kell küldeni a területi elnöknek,
valamint a Néppárt központi nyilvántartó hivatalának.
6.8 Az ülés vezetése:
(a) az ülést az elnök, távolléte esetén az őt helyettesítő alelnök vezeti;
(b) az elnök köteles minden tagnak és tanácskozási joggal rendelkező személynek szót adni,
illetve esetenként a tárgyszerűség betartására és a megállapított időbeli korlátokra
figyelmeztetni;
(c) az elnök megtagadhatja a szó megadását, ha:
– ügyrendi kérdésről van szó;
– a tárgyban valamely személy határozathozatal után kíván szólni;
– az elnökség döntése alapján, amennyiben a hozzászólás akadályozza az ülés
folytatását (ez esetben szünetet kell elrendelni, és azonnali elnökségi ülést kell
tartani).
6.9 Határozathozatal:
(a) határozati vagy személyi javaslatot bármely tag tehet;
(b) amennyiben az Alapszabály másként nem rendelkezik, a közgyűlés (esetenként
választmány) a határozatokat a jelenlevők egyszerű szavazati többségével hozza;
(c) azonos számú támogató és ellenző szavazat esetén:
– ha tartózkodó szavazat is volt, a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni,
– ha tartózkodó szavazat nem volt, az ülésvezető elnök szavazata dönt;
(d) ha a javaslat nem kapja meg a szükséges támogató szavazatot, akkor elutasítottnak
minősül; ebben az esetben – indítvány esetén – a helyi elnökség vita nélkül dönt, hogy
kívánja-e a javaslatot valamely időpontban újra napirendre tűzni; az indítványnak tartalmaznia
kell a tárgyalás időpontjára vonatkozó javaslatot is; elutasítás esetén további indítványtétel
nem lehetséges;
(e) a helyi szervezet közgyűlése határozatait általában nyílt szavazással hozza, de dönthetnek
esetenként titkos szavazással is;
(f) személyi kérdésekben kötelező módon titkos szavazást kell tartani.
6.10 Szavazatszámlálás titkos szavazás esetében:
(a) titkos szavazás esetében legalább háromtagú szavazatszámláló bizottságot kell választani;
(b) a bizottság saját tagjai közül elnököt választ;
(c) a szavazatszámlálásról jegyzőkönyv készül, melyet a bizottság minden tagja aláírásával
hitelesít; ez az ülés jegyzőkönyvéhez mellékelendő; a szavazócédulák titkosságáért és
megőrzésükért a számlálóbizottság elnöke felel, aki megőrzi ezeket mindaddig, amíg át nem
adja ezeket a megyei szabályzatfelügyelő és etikai bizottság elnökének;
(d) a bizottság feladata:
– gondoskodni a szavazás titkosságáról;
– ellenőrizni a szavazólapokat;
– megszámolni a szavazatokat;
– ismertetni a szavazás eredményét.
6.11 A helyi szervezet határozatainak nyilvántartása és kezelése:
(a) a határozatokat írásban rögzítik, sorszámmal ellátva megőrzik a helyi szervezet irodájában,
a másolatot pedig megküldik a megyei szervezet elnökének és a Néppárt központi nyilvántartó
hivatalának;
(b) a határozatok számozása naptári évente kezdődik, a megjelölés tartalmazza az évet, és
zárójelben a hónap, nap megjelölést is;
(c) a határozatoknak tartalmazniuk kell a döntés részeként a felelőst, a feladat elvégzésének
határidejét, valamint a sajtó és a nyilvánosság tájékoztathatóságát;
(d) a határozatokat a tagok a helyi szervezet irodájában megtekinthetik;
(e) a határozatok megfelelő végrehajtásáról a helyi szervezet elnöke gondoskodik.
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6.12 Azon szervezetek esetében, melyek 200-nál több taggal rendelkeznek, a területi szervezet
elnökségének döntése alapján, képviseleti alapon helyi küldöttgyűlést hozhatnak létre, mely
helyettesíti a helyi szervezet közgyűlését, azonos jogokkal és kötelezettségekkel.
A helyi szervezet megszűnése
6.13 A helyi szervezet jogilag megszűntnek nyilvánítható a területi elnökség által, ha az
megállapítja, hogy tagjainak létszáma 7 alá csökken.
6.14 A helyi szervezet a területi elnökség határozata alapján feloszlatható, amennyiben az alábbiak
valamelyikét állapítja meg:
(a) egy fél év alatt a helyi szervezet semmilyen tevékenységet nem fejtett ki;
(b) a helyi szervezet nem tartja tiszteletben az ország törvényeit;
(c) súlyosan és több alkalommal megszegte a Néppárt Alapszabályát és belső szabályzatait;
(d) tevékenységével súlyosan sérti a Néppárt érdekeit, politikáját, vagy súlyos kárt okoz a
Néppárt hírnevének.
6.15 A területi elnökség feloszlatási döntése ellen a helyi szervezet elnöksége az Országos
Elnökséghez fellebbezhet, az egyéni szankciók esetében megállapított időkorlátok között. Az
Országos Elnökség döntése végleges.
6.16 Amennyiben az Országos Elnökség megállapítja, hogy a helyi szervezet tevékenységével
súlyosan sérti a Néppárt érdekeit, politikáját, vagy súlyos kárt okoz a Néppárt hírnevének,
saját hatáskörben:
(a) 15 napon belül megtartandó tisztújítást rendel el;
(b) amennyiben a tisztújítás nem vezet eredményre, azonnali hatállyal feloszlathatja a helyi
szervezetet.
6.17 A 6.16. cikkely (a) pontja szerinti tisztújító közgyűlés összehívása a területi elnökség feladata.
6.18 Az Országos Elnökség 6.16 cikkely szerinti határozata ellen az Országos Választmányhoz
lehet fellebbezni. Az Országos Választmány döntése végleges.
A helyi szervezet elnöksége (helyi elnökség)
6.19 A helyi elnökség a páratlan számú tagok szabályát követve legalább 3 tagból áll, kötelező
választott tisztségek: elnök, alelnök.
6.20 A helyi elnökség szükség szerint, de legalább négyhavonta ülésezik.
6.21 A helyi elnökség feladatai és hatásköre:
(a) előkészíti a helyi szervezet közgyűlésének (esetenként küldöttgyűlésének) üléseit,
gondoskodik azok lebonyolításáról;
(b) javaslatot tesz a párt választott testületeinek, önkormányzati és parlamenti képviselőinek,
kormányzati tagjainak, illetve tájékoztatást kérhet tevékenységükről;
(c) felel a helyi szervezet törvényes, alapszabályszerű működéséért;
(d) tájékoztatja a helyi szervezet közgyűlését és a területi elnökséget a helyi szervezet
tevékenységéről;
(e) eljár mindazokban ügyekben, amelyet az Alapszabály és a Szervezeti és működési
szabályzat a hatáskörébe utal.
6.22 A helyi elnökség mandátumának időtartama 2 év.
A helyi szervezet elnöke (helyi elnök)
6.23 A helyi elnök mandátumát a helyi közgyűléstől (esetenként küldöttgyűléstől) kapja, de ez csak
a területi elnökség határozatával emelkedik jogerőre, a helyi elnöknek kiállított megbízólevél
révén.
6.24 Amennyiben a területi elnökség megállapítja, hogy a helyi elnök tevékenységével súlyosan
sérti a Néppárt érdekeit, politikáját, vagy súlyos kárt okoz a Néppárt hírnevének, saját
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hatáskörben visszavonja a helyi elnök megbízólevelét, és 15 napon belül megtartandó
tisztújítást rendel el.
6.25 A 6.24 cikkely szerinti tisztújító közgyűlés összehívása a területi elnökség feladata.
6.26 A helyi elnök feladatai és hatásköre:
(a) képviseli, vezeti és szervezi a helyi szervezetet;
(b) előkészíti és összehívja az elnökség üléseit, gondoskodik azok lebonyolításáról;
(c) a helyi elnökség határozata alapján összehívja a helyi szervezet közgyűlését (esetenként
küldöttgyűlését);
(d) a helyi szervezet küldöttjeként részt vesz a területi küldöttgyűlés, illetve a területi
választmány munkájában;
(e) eljár mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály és a párt Szervezeti és működési
szabályzata alapján a helyi szervezet, vagy annak elnöksége a hatáskörébe utal.
6.27 Akadályoztatás esetén a helyi elnököt az alelnök, illetve ha több alelnök van, a helyi elnökség
által a megválasztása utáni első ülésen kijelölt alelnök helyettesíti teljes jogkörrel.
A területi szervezet
6.28 Területi szinten az adott területen levő helyi szervezetekből a következő területi szervezetek
alakulnak:
1. Arad megyei szervezet;
2. Beszterce-Naszód megyei szervezet;
3. Bihar megyei szervezet ;
4. Brassó megyei szervezet;
5. Fehér megyei szervezet;
6. Hargita megyei szervezet;
7. Hunyad megyei szervezet;
8. Kovászna megyei szervezet;
9. Kolozs megyei szervezet;
10. Maros megyei szervezet;
11. Máramaros megyei szervezet;
12. Szatmár megyei szervezet;
13. Szeben megyei szervezet;
14. Szilágy megyei szervezet;
15. Temes megyei szervezet;
6.29 Kivételes esetben, amennyiben egy területen csak egy helyi szervezet létezik, ez tölti be a
területi szervezet szerepét.
6.30 A területi szervezet testületei a területi küldöttgyűlés, a területi választmány és a területi
elnökség.
6.31 Új területi szervezet alakulását az Országos Választmány hagyja jóvá, az SZMSZ 6.28
cikkelyébe való beiktatással.
A területi küldöttgyűlés
6.32 A területi szervezet legfőbb döntéshozó testülete a területi küldöttgyűlés, amely szükség
szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
6.33 A területi küldöttgyűlésen szavazati joggal részt vesznek hivatalból a helyi szervezetek
elnökei, a területi elnökség tagjai, a területen tagsággal rendelkező országos elnökségi tagok,
továbbá az országos elnökség által megállapított reprezentációs elvek alapján, a területi
elnökség által megszabott keretszámok szerint a helyi szervezetek által delegált küldöttek.
6.34 A területi küldöttgyűlés hatásköre és feladatai:
(a) megválasztja a területi elnököt és a területi elnökséget;
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(b) meghallgatja, megvitatja és elfogadja vagy elutasítja a területi elnökség beszámolóját;
(c) küldötteket választ a Néppárt Országos Küldöttgyűlésébe;
(d) javaslatokat tesz a Néppárt Országos Elnöke, az országos alelnökök, illetve az OSZEB és
OSZB tagjainak személyére.
(e) a Néppártot érintő kérdésekben – az Alapszabálynak és a keretprogramnak megfelelő
módon – önálló álláspontot alakíthat ki, illetve javaslatokat fogalmazhat meg a párt
testületeinek, illetve helyi szervezeteinek;
(f) dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály és a Szervezeti és működési
szabályzat a hatáskörébe utal;
6.35 A területi küldöttgyűlés összehívása:
(a) az ülést a területi szervezet elnöke az elnökség döntése alapján hívja össze írásban, az ülést
megelőzően legalább 10 nappal, a tárgysorozat feltüntetésével;
(b) az ülés összehívását a helyi szervezetek egyharmada, vagy a terület helyi szervezetei
tagságának legkevesebb 20%-a is kezdeményezheti a területi elnökséghez írásban benyújtott
kérés alapján, a napirend megjelölésével, amelyet a területi elnökség nem tagadhat meg;
(c) a területi küldöttgyűlésről kötelezően értesíteni kell – az ülést megelőzően legalább 10
nappal – az Országos Elnökséget.
6.36 Az ülés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek legalább a fele jelen van és azt a jelenléti
íven aláírásával igazolja.
6.37 Az ülésvezetés, az ügyrend és a határozathozatal jelen szabályzat helyi szervezeteknél
meghatározott módszertanának területi szintű analógiája szerint zajlik.
A területi választmány
6.38 Két területi küldöttgyűlés ülése között a területi szervezet legfőbb döntéshozó testülete a
területi választmány, amely a területi elnökségből, a helyi szervezetek elnökeiből, valamint a
területen megválasztott polgármesterekből, alpolgármesterekből és megyei tanácsosokból áll.
6.39 A területi választmány szükség szerint, de legalább évente ülésezik, tagjai többségének
jelenlétében határozatképes. Az ülést a területi elnök hívja össze, a területi elnökség határozata
értelmében, illetve a területi választmány tagjai egyharmadának kérésére.
6.40 A területi választmány hatásköre:
(a) határozatok elfogadása a Néppárt területi működésére vonatkozóan;
(b) a területi szervezet költségvetésének elfogadása;
(c) a területi szervezet belső területi megszervezéséről szóló határozatok elfogadása;
(d) a Néppárt határozatainak területi szintű végrehajtására vonatkozó döntések meghozatala;
(e) javaslattétel a parlamenti képviselők, a szenátorok és a megyei önkormányzati
tisztségviselők személyére, az Országos Elnökség által elfogadott jelölési szabályzat keretei
között;
(f) az általa választott vagy kinevezett személyek és testületek beszámoltatása, jelentéseik
meghallgatása, elfogadása, vagy elutasítása, illetve az esetleges szankciókról szóló javaslatok
elfogadása;
(g) fellebbviteli fórumként működik a területen történő tagság törlések esetében;
(h) egyéb feladat- és hatáskörök, amelyeket a területi küldöttgyűlés ruházott át rá.
6.41 Az ülésvezetés, az ügyrend és a határozathozatal jelen szabályzat helyi szervezeteknél
meghatározott módszertanának területi szintű analógiája szerint zajlik.
A területi elnökség
6.42 A területi szervezet operatív döntéshozó és végrehajtó testülete a területi elnökség, amely a
páratlan számú tagok szabályát követve legalább három tagú. Összetételére vonatkozó
szabályok:
(a) a területi elnökség kötelezően választott tisztségei: elnök, legalább egy alelnök;
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(b) a területi elnökség összetételénél kötelezően figyelembe kell venni a területen belüli
regionális reprezentativitást;
(c) Hargita és Kovászna megye esetében a területi elnökség összetétele követi a történelmi
székely székek szerinti leosztást, oly módon, hogy a területi alelnökök a széki küldöttek által
külön-külön megválasztott széki vezetők, illetve az elnökségi tagok a széki küldöttek által
külön-külön megválasztott tagok egy előre meghatározott algoritmus alapján.
6.43 A területi elnökség szükség szerint, de legalább négyhavonta ülésezik és tagjainak két
harmada jelenlétében határozatképes.
6.44 A területi elnökség feladata és hatásköre:
(a) előkészíti a területi szervezet döntéshozó testületeinek (küldöttgyűlés, választmány) üléseit,
gondoskodik azok lebonyolításáról;
(b) biztosítja a helyi szervezetek elnökeinek folyamatos tajékoztatását politikai-, illetve
pártszervezési kérdésekben;
(c) rendszeresen ismerteti és megvitatja a helyi szervezetek elnökeivel a párt országos
testületeinek határozatait;
(d) javaslatokat tesz a helyi szervezeteknek, illetve tájékoztatást kér tevékenységükről;
(e) javaslatokat tesz a párt választott testületeinek, önkormányzati és parlamenti képviselőinek,
kormányzati tagjainak, illetve tájékoztatást kérhet tevékenységükről;
(f) felel a területi szervezet törvényes, alapszabályszerű működéséért;
(g) tájékoztatja a területi küldöttgyűlést és a területi választmányt a helyi szervezetek
tevékenységéről;
(h) tájékoztatja a területi küldöttgyűlést és a területi választmányt a területi szervezet
tevékenységéről;
(i) eljár mindazokban az ügyekben, amelyet az Alapszabály, valamint a Szervezeti és
működési szabályzat a hatáskörébe utal.
6.45 A 6.44 (b), (c), (d), (g) pontokban foglalt feladatok és hatáskörök Hargita és Kovászna
megyében kiemelten a 6.42 (c) pont szerint megválasztott területi alelnökökre hárulnak, akik a
megfelelő széken levő helyi szervezetek esetében önálló eljárási jogkörrel rendelkeznek.
6.46 A 6.42 (c) pont szerint megválasztott területi alelnökök hivatalból tagjai az Országos
Választmánynak.
6.47 A területi elnökség egyben a választmány elnökségét is ellátja.
6.48 A területi elnökség mandátumának időtartama 2 év.
A területi elnök
6.49 A területi elnök mandátumát a területi küldöttgyűléstől kapja, de ez csak az Országos
Elnökség határozatával emelkedik jogerőre, a területi elnöknek kiállított megbízólevél révén.
6.50 Amennyiben az Országos Elnökség megállapítja, hogy a területi szervezet tevékenységével
súlyosan sérti a Néppárt érdekeit, vagy súlyos kárt okoz a Néppárt hírnevének, saját
hatáskörben:
(a) visszavonhatja a területi elnök megbízólevelét és 15 napon belül megtartandó tisztújítást
rendel el;
(b) amennyiben a tisztújítás nem vezet eredményre, az Országos Elnökség azonnali hatállyal
feloszlathatja a területi szervezetet; az új szervezet létrehozásáig és elnökségének
megválasztásáig annak hatáskörét az Országos Elnökség gyakorolja.
6.51 A 6.50 cikkely (a) pontja szerinti tisztújító küldöttgyűlés összehívása az Országos Elnökség
feladata.
6.52 Az Országos Elnökség 6.50 cikkely szerinti határozata ellen az Országos Választmányhoz
lehet fellebbezni. Az Országos Választmány döntése végleges.
6.53 A területi elnök feladatai és hatásköre:
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(a) a területi elnökség döntése alapján összehívja a területi küldöttgyűlést, a területi
választmányt és a területi elnökséget, ellenőrzi ezek előkészítését és felügyeli lebonyolítását;
(b) szervezi és vezeti a területi elnökség munkáját;
(c) képviseli a területi szervezetet, nyilatkozhat a szervezet nevében;
(d) tájékoztatja az Országos Elnökséget és – esetenként – az Országos Választmányt a területi
szervezet tevékenységéről;
(e) kezdeményezheti a fegyelmi eljárások elindítását a területi szervezet hatáskörébe eső
esetekben;
(f) alapszabályi és etikai problémák esetében a Néppárt illetékes testületeihez fordulhat;
(g) ellenjegyzi a területben a tagfelvételi kérelmeket;
(h) dönthet minden olyan esetben, amely az Alapszabály, a Néppárt egyéb szabályzatai,
valamint az országos testületek maghatalmazása alapján hatáskörébe tartozik;
(i) hivatalból tagja az Országos Választmánynak.
6.54 Akadályoztatás esetén a területi elnököt a területi elnökség által a megválasztása utáni első
ülésen kijelölt alelnök helyettesíti teljes jogkörrel.
Alárendeltségi viszonyok
6.55 A helyi szervezetek a területi szervezeteknek vannak alárendelve.
6.56 A területi szervezetek az Országos Választmánynak, ennek ülései között az pedig az Országos
Elnökségnek vannak alárendelve.
7. A Néppárt országos testületei
7.1 A Néppárt országos döntéshozó testületei az Országos Küldöttgyűlés, az Országos
Választmány és az Országos Elnökség.
Az Országos Küldöttgyűlés (OKGY)
7.2 Az Országos Küldöttgyűlés a Néppárt legfelső vezető és döntéshozó testülete.
Általános hatáskörök
7.3 Az Országos Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:
(a) a Néppárt általános politikai irányvonalának meghatározása;
(b) az Alapszabály és a politikai keretprogram elfogadása és módosítása;
(c) a Néppárt Országos Elnökségének és országos ellenőrző testületeinek megválasztása;
7.4 A Országos Küldöttgyűlés programokat és jelentéseket vitat meg, továbbá döntést hoz minden
olyan kérdésben, amelyet a hatáskörébe von.
Összehívás és küldöttek
7.5 Az Országos Küldöttgyűlés rendes ülésére kétévente kerül sor az Országos Elnökség
összehívása alapján.
7.6 Az ülés előtt legkevesebb 60 nappal az Országos Elnökség meghatározza:
(a) az ülés helyét és időpontját;
(b) az ülés tárgysorozatát;
(c) a képviseleti szabályt és a küldöttek számát.
7.7 Az Országos Küldöttgyűlés munkálataiban a jog szerinti küldöttek, illetve a területi
szervezetek választott küldöttei vesznek részt. A választott küldöttek számának nagyobbnak
kell lennie a jog szerinti küldöttek számánál.
7.8 Jog szerinti küldöttek:
(a) az Országos Elnökség tagjai,
(b) a területi szervezetek elnökei,
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7.9 A választott küldötteket a területi küldöttgyűléseken választják az Országos Elnökség által
meghatározott képviseleti szabály alapján.
Választások
7.10 Az Országos Küldöttgyűlés a küldöttek többségének jelenlétében határozatképes.
7.11 Az Országos Küldöttgyűlés a jelen lévő küldöttek titkos szavazatainak többsége alapján
választja meg:
(a) a Néppárt elnökét;
(b) a Néppárt közvetlenül választott alelnökeit;
(c) az Országos Szabályzatfelügyelő és Etikai Bizottság tagjait;
(d) az Országos Számvizsgáló Bizottság tagjait.
7.12 A Néppárt elnökének személyére a területi szervezetek, az alelnökök személyére a területi
szervezetek, vagy minimum 10 helyi szervezet tehetnek javaslatokat, az OSZEB és OSZB
tagjainak személyére pedig a területi szervezetek tehetnek javaslatokat.
Az Országos Küldöttgyűlés rendkívüli ülése
7.13 Különleges helyzetekben össze lehet hívni az Országos Küldöttgyűlés rendkívüli ülését.
7.14 A rendkívüli ülést az Országos Elnökség határozata alapján hívják össze, az alábbiak
bármelyikének kérésére:
(a) a Néppárt elnöke,
(b) az Országos Elnökség tagjainak többsége,
(c) az Országos Választmány tagjainak többsége.
7.15 Az OKGY rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó szabályokat az Országos Elnökség
határozza meg. A rendkívüli ülés összehívásával és lebonyolításával kapcsolatos tartalmi és
szervezési szempontokat az Országos Elnökség azon ülésén határozzák meg, amely eldönti a
gyűlés összehívását.
Az Országos Választmány
7.16 Az Országos Választmány az Országos Küldöttgyűlés ülései közötti időszakban a legfelső
politikai döntéshozó testület.
7.17 Az Országos Választmány szükség szerint, de legalább évente ülésezik.
7.18 Az Országos Választmány tagjai:
(a) az Országos Elnökség tagjai;
(b) a területi szervezetek elnökei és a 6.42 (c) pont szerint megválasztott területi alelnökök;
(c) az Országos Önkormányzati Tanács elnöksége;
(d) az Országos Stratégiai Bizottság elnöke és 3 képviselője;
(e) a Néppárt ifjúsági- és diákszervezeteinek 3-3 képviselője;
(f) egyéb rétegszervezetek képviselői.
7.19 Az Országos Választmány ülését annak elnöke hívja össze. Az ülés akkor szabályszerű, ha az
Országos Választmány tagjainak a tervezett napirendi pontokat tartalmazó meghívót legalább
az ülést megelőző 14. napon, míg a napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokat az ülést
megelőző 7. napon megküldik. Az a napirendi pont, mely a meghívóban nem szerepel, csak a
jelen lévő tagok több, mint felének támogató szavazata esetén tárgyalható.
7.20 Az Országos Választmány ülését abban az esetben is össze kell hívni, ha:
(a) a Néppárt Országos Elnöke,
(b) a Néppárt Országos Elnöksége,
(c) az Országos Választmány több, mint egyharmada
írásban, a napirendi javaslattal együtt az Országos Választmány elnökénél ezt indítványozza.
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Ha az indítványt tevő későbbi időpontot nem jelöl meg, a rendkívüli ülést az Országos
Választmány elnöke legkésőbb az indítvány kézhezvételétől számított 14 napon belüli
időpontra köteles összehívni.
7.21 Az Országos Választmány rendkívüli ülését szükség esetén az Országos Választmány elnöke
hívja össze. Ilyen esetben nem vonatkoznak a 7.19. pontban meghatározott határidők.
7.22 A 7.18 (d) pontban meghatározott esetben az OSB képviselője csak abban az esetben
rendelkezik szavazati joggal az Országos Választmányban, ha tagja a Néppártnak. Ellenkező
esetben csak tanácskozási joggal vehet részt az Országos Választmány ülésein.
7.23 Az Országos Választmány tagjai többségének jelenlétében határozatképes.
7.24 Az Országos Választmány hatásköre:
(a) középtávú stratégiák, szakpolitikai irányelvek, törvényhozási prioritások megvitatása és
elfogadása;
(b) a Néppárt működésére és szervezésére vonatkozó alapszabály- vagy programmódosítást
nem igénylő döntések meghozatala;
(c) az Országos Szabályzatfelügyelő és Etikai Bizottság, valamint az Országos Számvizsgáló
Bizottság működési szabályzatainak elfogadása és módosítása;
(d) az önkormányzati, a parlamenti, az európai parlamenti és az államelnöki választások
alkalmával az országos szintű választási politikára irányuló országos elnökségi javaslatok
jóváhagyása;
(e) az európai parlamenti, a parlamenti képviselők és szenátorok, valamint az önkormányzati
képviselők jelölési módjának szabályozása;
(f) döntéshozatal a Néppárt esetleges kormányzati szerepvállalásáról, a Néppárt nemzetközi
szervezetekhez való csatlakozásáról, vagy az ezekkel kötött partnerségről;
(g) évente, illetve a mandátum lejártakor a Néppárt esetleges kormányzati tisztségviselői
tevékenységének kiértékelése;
(h) évente, illetve a mandátum lejártakor a parlamenti csoportok beszámolójának
meghallgatása és értékelése;
(i) döntéshozatal más politikai szervezetekkel való együttműködési, társulási és/vagy
egybeolvadási egyezségek aláírásáról;
(j) az SZMSZ-ben meghatározott esetekben fellebbezések elbírálása;
(k) indokolt esetben, az Országos Küldöttgyűlés két ülése között megfogalmazott, a Néppárt
Szervezeti és működési szabályzatának módosítására vonatkozó határozatok elfogadása,
(l) döntéshozatal bármely olyan kérdésben, amelyet az Országos Küldöttgyűlés a hatáskörébe
utalt.
7.25 A 7.24. pont (k) bekezdése szerinti módosítások hatálybalépéséhez nem szükséges az
Országos Küldöttgyűlés jóváhagyása; az Országos Választmány elnöke azonban az Országos
Küldöttgyűlés soron következő ülése alkalmával köteles az SZMSZ vonatkozó módosításait
jóváhagyás végett az Országos Küldöttgyűlés elé terjeszteni. Jóváhagyás hiányában a
módosítás hatályát veszti.
7.26 Az Országos Választmány egyszerű és minősített határozatokat hozhat.
7.27 Az Országos Választmány minősített határozatai:
(a) alapvető és hosszú távú, a Néppárt programjából levezetett stratégiai döntések;
(b) az Országos Választmány működési szabályzatának elfogadása, a területi szervezetek
esetleges átalakítására, megszüntetésére, vagy újraalakítására vonatkozó határozatok;
(c) választási szövetségekre, összeolvadásra vagy szétválásra vonatkozó határozatok
elfogadása a Néppárt Országos Elnökségének javaslatára.
7.28 Az egyszerű határozatokat az Országos Választmány a jelen levő tagok többségi szavazatával,
a minősített határozatokat pedig a jelen levő tagjai kétharmadának igenlő szavazatával hozza.
7.29 A személyekre vonatkozó döntések mindig titkos szavazással történnek.
7.30 Határozati javaslatot az Országos Választmány bármely tagja tehet.
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7.31 Az Országos Választmány tagjai döntéseiket személyes meggyőződésük vagy – megbízatás
esetén – a megbízó testület határozata alapján hozzák. Döntéseikért a megbízó testület előtt
felelősek.
7.32 Az Országos Választmány elnökét és alelnökét az Országos Választmány saját tagjai köréből
választja.
7.33 Akadályoztatás esetén az Országos Választmány elnökét az alelnök helyettesíti teljes
jogkörrel.
7.34 Az Országos Választmány elnökének és alelnökének mandátuma 2 évig tart. A mandátum
megszűnhet idő előtt lemondás, visszahívás, az Országos Választmányi tagság elvesztése,
elhalálozás vagy összeférhetetlenség következtében.
Országos Elnökség
7.35 Az Országos Elnökség a Néppárt vezető végrehajtó és operatív döntéshozó testülete.
7.36 Az Országos Elnökség 7 tagból, az Országos Elnökből és az országos alelnökökből áll. Az
egyik alelnöki tisztséget az Országos Stratégiai Bizottság elnöke tölti be.
7.37 Az Országos Elnökség az alábbi hatáskörökkel rendelkezik:
(a) az OSB javaslatára ellenőrzi és jóváhagyja a Programban végzett átalakításokat és
aktualizálásokat, és azokat az Országos Választmány vagy, esetenként, az Országos
Küldöttgyűlés elé terjeszti;
(b) a Néppárt elnökének javaslatára véglegesíti, és az Országos Küldöttgyűlés, vagy
esetenként az Országos Választmány elé terjeszti a Néppárt Szervezeti és működési
szabályzatát, illetve annak módosításait;
(c) kidolgozza, és az Országos Választmány elé terjeszti jóváhagyás végett az országos szintű
választási politikára irányuló javaslatokat, az önkormányzati, a parlamenti, az európai
parlamenti és az államelnöki választások alkalmával;
(d) jóváhagyja a jelöltlistákat és a választható tisztségek jelöltjeit a választási folyamatban;
(e) jóváhagyja a hatásköréhez tartozó szabályzatokat;
(f) feloszlathatja a területi-, illetve a helyi szevezetet, amennyiben megállapítja, hogy
tevékenységével súlyosan sérti a Néppárt érdekeit, politikáját, vagy súlyos kárt okoz a Néppárt
hírnevének;
(g) dönt a hatáskörébe tartozó esetleges szankciókról;
(h) rendes, vagy rendkívüli ülésre hívja össze az Országos Küldöttgyűlést;
(i) módosíthatja az Országos Választmány összetételét azon politikai szervezetek
képviselőinek bevonásával, akikkel a Párt együttműködési, társulási és/vagy egybeolvadási
egyezséget ír alá;
(j) javasolja az Országos Választmánynak a politikai és/vagy választási szövetségek
jóváhagyását, vagy érvénytelenítését;
(k) dönt minden egyéb olyan felmerülő kérdésben, amely nem tartozik a Néppárt országos
döntéshozó testületeinek kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyre külön mandátumot kap.
7.38 Amennyiben több országos alelnök felmentése, kizárása vagy lemondása következtében az
Országos Elnökség létszáma az eredeti létszám fele alá csökken, 60 napon belül össze kell
hívni az Országos Küldöttgyűlés rendkívüli ülését.
7.39 Az Országos Elnökség mandátumának időtartama 2 év.
A Néppárt Országos Elnöke
7.40 A Néppárt Országos Elnöke (a továbbiakban Elnök) képviseli a Néppártot a hatóságokkal és
egyéb politikai vagy közéleti féllel való kapcsolatokban.
7.41 Az Elnököt az Országos Küldöttgyűlés választja meg titkos szavazás útján.
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7.42 Saját és az Országos Elnökség tevékenységéről, annak nevében az Országos Küldöttgyűlés
előtt és igény esetén az Országos Választmány előtt számol be.
7.43 Az Elnök mandátumának megszűnése esetén 60 napon belül új elnököt kell választani.
7.44 Az Elnök mandátuma idő előtt megszűnik, ha:
(a) lemond;
(b) az Országos Küldöttgyűlés küldötteinek többsége titkos szavazással visszavonja
tisztségéből;
(c) büntetik jelen szabályzat előírásai alapján;
(d) elhunyt.
7.45 A Néppárt elnöki tisztségébe a területi szervezetek javasolhatnak jelölteket.
7.46 A jelöltnek kötelező módon politikai programot kell bemutatnia az Országos Küldöttgyűlés
előtt.
7.47 Az Elnök hatásköre:
(a) kidolgozza és véglegesítés céljából bemutatja az Országos Elnökségnek a Néppárt
Szervezeti és működési szabályzatát;
(b) országos szinten szervezi, irányítja és összehangolja a Néppárt tevékenységét, biztosítja és
felügyeli a Néppárt központi hivatalának működését, és a központi ügyintézés anyagi
forrásainak kezelését;
(c) kidolgozza a párt költségvetési tervét, és felel annak kivitelezéséért;
(d) felügyeli és összhangba hozza a területi szervezetek tevékenységeit;
(e) felügyeli és összhangba hozza a szakbizottságok tevékenységeit;
(f) benyújtja a Néppárt hivatalos jelöltjeit az illetékes választási hatóságnak az önkormányzati,
a parlamenti, az európai parlamenti és az államelnöki választások esetén;
(g) szükség esetén javaslatot tesz a Néppárt országos döntéshozó testületeinek a Néppárt
újraszervezésére.
7.48 A 7.47 (d) pontban foglalt hatáskört az Elnök feladat-orientált megbízásos alapon az országos
alelnökökön keresztül gyakorolja, akik az Igazgatóság szervezéssel megbízott igazgatóival
együttműködve járnak el, biztosítva az Országos Elnökség politikai döntéseinek végrehajtását.
7.49 A 7.47 (e) pontban foglalt hatáskört az Elnök az OSB Elnökével való szoros
együttműködésben gyakorolja.
7.50 Akadályoztatás esetén az Elnököt az Országos Elnökség által a megválasztása utáni első ülésen
kijelölt országos alelnök helyettesíti teljes jogkörrel.
8. A Néppárt tagozatai és egyéb szervezetei
Az Országos Önkormányzati Tanács
8.1 Az Országos Önkormányzati Tanács (OÖT) a Néppárt közigazgatással kapcsolatos feladatait
szervező, koordináló és segítő országos szakmai testülete. Tagjai a Néppárt önkormányzati
képviselői, illetve olyan párttagok, vagy szimpatizánsok lehetnek, akik szakpolitikai
kérdésekben segítik a testület munkáját.
8.2 Az OÖT a Néppárt Alapszabályának 27., 28., 29. illetve 31. cikkelye alapján működik.
8.3 Az OÖT elnökségét az OÖT elnöke és a regionális önkormányzati tanácsok elnökei alkotják.
8.4 Az OÖT elnökét – akinek kötelezően önkormányzati képviselőnek kell lennie – az Országos
Elnökség nevezi ki. Az OÖT elnökének feladatait és hatáskörét az Országos Elnökség
határozza meg.
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A Néppárt Igazgatósága
8.5 A Néppárt Igazgatósága az Országos Elnökség és az Országos Elnök munkáját hivatott
segíteni, különösen a Néppárt Alapszabálya 42. cikkelye (a), (d), valamint a 46. cikkelye (b),
(c) és (d) pontjaiban meghatározott feladatok végrehajtásában.
8.6 Az Igazgatóságnak döntés-előkészítési és végrehajtási jogkörei és feladatai vannak; vezető
munkatársai tanácskozási joggal részt vehetnek az országos testületek ülésein, segítve ezek
munkáját.
8.7 Az Igazgatóságot az Országos Igazgató vezeti, akit az Országos Elnök javaslatára az Országos
Elnökség nevez ki.
8.8 Az Igazgatóság munkájáról be- és elszámolási kötelezettséggel tartozik az Országos
Elnökségnek.
A Bővített Országos Elnökség
8.9 A Bővített Országos Elnökség az Országos Elnökség munkáját segítő döntés-előkészítő és
tanácsadó testület.
8.10 A testület ülésén az Országos Elnökség tagjain kívül részt vehetnek:
(a) az Országos Választmány elnöke, alelnöke és az Országos Önkormányzati Tanács elnöke,
(b) az Igazgatóság vezető munkatársai,
(c) a Néppárt ifjúsági szervezetének vezetője, illetve
(d) esetenként az Országos Stratégiai Bizottság meghívott tagjai, valamint az ülés
tárgysorozata által érintett szakbizottságok képviselői.
8.11 A Bővített Országos Elnökség szükség szerint tanácskozik, üléseit az Országos Elnök hívja
össze.
Országos Stratégiai Bizottság (OSB)
8.12 A OSB az OSB elnökének javaslatára az Országos Elnökség által felkért szakértőkből áll.
8.13 Az OSB célja a Néppárt politikáját érintő elemzések, értékelések, programok és stratégiák
elkészítése a párt vezetősége számára.
8.14 Az OSB elnökét a Néppárt Országos Elnökének javaslata alapján az Országos Küldöttgyűlés
választja meg.
Szakbizottságok
8.15 A szakbizottságok a Néppárt azon testületei, amelynek keretében megvitatják, elemezik és
kialakítják a Néppárt alapvető stratégiáit és szakpolitikáit.
8.16 A szakbizottságok szükség szerint helyi és/vagy területi, valamint országos szinten alakulnak.
8.17 A szakbizottságokat a Néppárt adott szakterülethez értő tagjai és szimpatizánsai, illetve a
Néppárton kívüli szakemberek is alkotják.
8.18 A szakbizottságok az OSB elnökének koordinálása alá tartoznak. Az OSB elnöke rendszeresen
tájékoztatja az Országos Elnökséget a szakbizottságok megalakulásáról, illetve
tevékenységéről.
9. A Néppárt ellenőrző testületei
Országos Szabályzatfelügyelő és Etikai Bizottság
9.1 A Néppárt szabályzati és etikai kérdésekben eljárni hivatott testülete az Országos
Szabályzatfelügyelő és Etikai Bizottság (OSZEB), amelynek tagjait és póttagjait az Országos
Küldöttgyűlés választja meg.
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9.2 Az OSZEB 13 tagú és 6 póttagú, saját kebeléből választ elnököt és két alelnököt.
9.3 Az OSZEB póttagjai a rendes tagok helyébe lépnek azok mandátumgyakorlásának
akadályoztatása esetében; a mandátum gyakorlásának akadályoztatását a testület elnöke
állapítja meg.
9.4 Az OSZEB esetenként megbízott 3 vagy 5 tagú tanácsban jár el; az eljárásban nem vehet részt
az a tag, akinek területéről személy vagy szervezet az eljárásban ügyfélként szerepel.
Ügyfélnek minősül az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek (amelynek):
(a) jogát az ügy érinti;
(b) jogos érdekét az ügy érinti;
(c) jogi helyzetét az ügy érinti;
(d) akit (amelyet) ellenőrzés alá vontak, illetve
(e) akire (amelyre) nézve a szóban forgó ügyirat adatot tartalmaz.
9.5 Az OSZEB a Néppárt Alapszabályával és jelen SZMSZ-el összhangban levő saját működési
szabályzattal rendelkezik, melyet az Országos Választmány fogad el.
Országos Számvizsgáló Bizottság
9.6 Az Országos Számvizsgáló Bizottság (OSZB) a Néppárt belső, mind előzetes, mind pedig
utólagos gazdasági-pénzügyi ellenőrző szerve.
9.7 Az OSZB a hatályban levő törvények, az Alapszabály előírásai és a saját működési
szabályzata alapján ellenőrzi a párt pénzügyi bevételeinek formáját és származását, a költségek
időszerűségét és pontosságát, a párt tulajdonának, létrehozásának és fenntartásának módját,
illetve minden más, a Néppárt folyó ügyeihez, illetve választási kampányaihoz kapcsolódó
gazdasági és pénzügyi tevékenységet.
9.8 Az OSZB 3 tagú, tagjait és póttagjait az Országos Küldöttgyűlés választja; a testület saját
kebeléből választja elnökét és alelnökét.
9.9 Az OSZB póttagjai a rendes tagok helyébe lépnek azok mandátumgyakorlásának
akadályoztatása esetében; a mandátum gyakorlásának akadályoztatását a testület elnöke
állapítja meg.
9.10 Az OSZB a Néppárt Alapszabályával és jelen SZMSZ-el összhangban levő saját működési
szabályzattal rendelkezik, amelyet az Országos Választmány fogad el.
10. Összeférhetetlenség
10.1 Az OSZEB tagság összeférhetetlen a Néppárt vezető tisztségeivel.
10.2 Egy tag egy-időben nem töltheti be a következő választott tisztségeket:
– területi elnökség tagja és az Országos Elnökség tagja;
– helyi elnök és területi elnök;
– helyi elnök és a 6.42 (c) pont szerint megválasztott területi alelnök.
10.3 Az Országos Elnök tisztség összeférhetetlen minden más párton belüli választott tisztséggel.
10.4 A jelen fejezetben tárgyalt összeférhetetlenségeket a kialakulásuktól számított 60 napon belül
fel kell oldani, ellenkező esetben az összeférhetetlenségben levő tagok szankcióban
részesülnek.
11. Átmeneti és zárórendelkezések
11.1 A megyei választmányok megalakulásáig terjedő átmeneti
választmányok hatáskörében a megyei elnökségek járhatnak el.

időszakban

a

megyei

11.2 Jelen Szervezeti és működési szabályzat az Országos Küldöttgyűlés általi elfogadáskor
azonnal hatályba lép.
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