1. melléklet
a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához

Kongresszusi szabályzat
(elfogadta az MSZP Választmánya 2016. március 19-i ülése)
A kongresszus a párt legfelső képviseleti és döntéshozó szerve, amelyet az alapszabályban
meghatározott testületek, tisztségviselők megválasztására és beszámoltatására, valamint az
alapszabályban meghatározott egyéb hatásköreinek gyakorlására kell összehívni.
Minden olyan esetben, amikor az MSZP Választmánya tisztújító kongresszust hív össze kivéve az alapszabály 18. § 3. bekezdése szerint összehívottat - a kongresszusi küldöttek
megválasztásával együtt a párt valamennyi szervezeti szintjén, tehát a helyi szervezetekben,
a helyi együttműködési társulásokban, a területi szövetségeknél, az országos minősítésű
platformokban és tagozatokban - a saját szervezeti és működési szabályzatukban foglaltak
szerint - felmenő rendszerben tisztújítást kell tartani.
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. A kongresszusi küldöttek
1. A kongresszus küldötteinek körét az alapszabály 15. § 3. bekezdése határozza meg.
2.

Az MSZP Választmánya a helyi szervezetekben megválasztható küldöttek számát
területi szövetségenként állapítja meg. Az egyes területi szövetségekre jutó
mandátumszámot a párt központi elektronikus tagnyilvántartásában az összehívó
határozattal egyidejűleg nyilvántartásban lévő, aktív párttagok száma alapján kell
meghatározni.

3. Ha egy helyi szervezetben az aktív párttagok száma nem éri el az egy küldött
megválasztásához szükséges létszámot, a küldöttet a területi szövetség által
meghatározott több helyi szervezet közösen választja meg.
4. A soron kívüli tisztújító kongresszus összehívásakor megválasztott küldöttek
mandátuma az alapszabályban meghatározottak szerint, a soros tisztújító
kongresszusi felkészülés során megválasztottakkal azonos határidőig - két évig - vagy
a következő soron kívüli tisztújító kongresszus összehívásáig érvényes.
II. A mandátum ellenőrzése és igazolása
1. A tagság által választott küldöttek mandátumának érvényességét a kongresszus
ügyrendi és mandátumvizsgáló bizottsága a párt központi tagnyilvántartása,
illetőleg a küldöttválasztó fórumok jegyzőkönyve alapján ellenőrzi.
2. A tisztségüknél fogva küldöttek, az országos platform(ok) vezetője, a társult
ifjúsági szervezet(ek) vezetője és az országos rétegpolitikai tagozat(ok) vezetője
mandátumának érvényességét a központi tagnyilvántartás alapján kell ellenőrizni.
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Amennyiben a felsorolt szervezetek vezetője már más jogcímen tisztségénél fogva
kongresszusi küldött, és helyette küldöttként a választott vezetőségük egy tagját
delegálják, akkor a mandátumot e választó fórumok jegyzőkönyve alapján is kell
ellenőrizni.
3. A kongresszus ügyrendi és mandátumvizsgáló bizottsága a kongresszus
megkezdése előtti utolsó ülésén a kongresszusi küldöttek mandátumával
kapcsolatban esetlegesen felmerült kérdésekben döntést hoz, és e döntését,
illetve az ellenőrzéseket követően igazolja a mandátumok érvényességét.
III. A kongresszus meghívottai
1. A kongresszusra tanácskozási joggal kapnak meghívást:
a. A delegáltakból álló országos testületek tagjai, az országos képzési és oktatási
bizottság tagjai, a szociáldemokrata alapérték bizottság tagjai, a pártalapítványok
kuratóriumainak elnökei, a területi szövetségek elnökei és irodavezetői, amennyiben
nem kongresszusi küldöttek.
b. A párt országgyűlési képviselőcsoportja vagy az EP delegáció nem MSZP tag tagjai,
illetőleg a kongresszusi bizottságok ülésén tanácskozási joggal részt vevő platform
megbízottak és az országos minősítésű tagozatok egy-egy képviselője.
2. Az országgyűlési képviselőcsoport – kormányzati szerepvállalás esetén a kormány –
tevékenységét értékelő kongresszusra tanácskozási joggal kapnak meghívást: a párt
választási szövetségese és stratégiai partnere.
3. A kongresszus további meghívottairól, vendégeiről a kongresszusi előkészítő bizottság
határoz.
IV. Kongresszusi bizottságok
1.

A kongresszus állandó bizottságai:
a) kongresszusi előkészítő bizottság
b) az ügyrendi bizottság,
c) a dokumentum-szerkesztő bizottság,
d) szavazatszámláló bizottság.

2.

A kongresszus eseti bizottságai:
a) alapszabály-szerkesztő bizottság, ha a kongresszus napirendjén alapszabály
elfogadása vagy módosítása szerepel
b) a jelölést előkészítő bizottság, ha a kongresszus napirendjén tisztújítás
szerepel.

3.
4.

Az állandó és az eseti bizottságok mellett az országos elnökség, az MSZP
Választmánya vagy a kongresszus más bizottságot is létrehozhat
A kongresszusi előkészítő bizottságot a párt elnöke vezeti, tagjai: a párt
elnökhelyettese (elnökhelyettesei), az országos testületek elnökei, a pártigazgató, az
állandó, valamint az adott kongresszus összehívó határozatában meghatározott eseti
kongresszusi bizottságok elnökei. A kongresszusi előkészítő bizottságba az MSZP
Választmánya további tagot (tagokat) delegálhat a kongresszus összehívásáról hozott
határozatával egyidejűleg.
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5.

Ha a felmenő rendszerű, soron kívüli tisztújító kongresszus összehívására azért kerül
sor, mert az országos elnökség létszáma az eredeti 2/3-a alá csökken, a kongresszusi
előkészítő bizottság elnöke az MSZP Választmányának elnöke, a bizottság tagjai: az
országos testületek elnökei, a pártigazgató és a kongresszusi bizottságok vezetői.

6.

A kongresszus állandó, valamint eseti bizottságait az országos elnökség által a feladat
ellátására felkért személyek vezetik; a bizottságok tagjai: az országos testületek
képviselői és a küldöttcsoportok megbízottai. E bizottságok üléseire az országos
minősítésű platformok egy-egy főt tanácskozási joggal delegálhatnak.

7.

A szavazatszámlálást a küldöttcsoportok küldötteiből álló szavazatszámláló bizottság
végzi, amely tagjai közül választ elnököt.

8.

A kongresszusi bizottságokban csak a küldöttcsoportok megbízottjai rendelkeznek
szavazati joggal. A bizottságok csak akkor hozhatnak döntést, ha már minden területi
küldöttcsoport megbízottjának delegálása megtörténhetett.

9.

A bizottságok az előterjesztések véglegesítésekor a kongresszus elé terjesztenek
minden olyan javaslatot, amelyek a szavazatok több mint egyharmadát elérték. A
jelölőbizottságban a küldöttek a csoport létszámának megfelelő arányú szavazati
joggal rendelkeznek, és a javaslat kongresszusi előterjesztéséhez a szavazatok több
mint egyharmada mellett legalább öt küldöttcsoport támogatása szükséges.

10.

A soron kívüli tisztújító kongresszus bizottságai megegyeznek a soros tisztújító
kongresszus bizottságaival. Az állandó és az eseti kongresszusi bizottságokat vezető
elnököket az MSZP Választmánya kéri fel; a bizottságok tagjai: az országos testületek
képviselői és a küldöttcsoportok megbízottai és e bizottságok üléseire az országos
minősítésű platformok egy-egy főt tanácskozási joggal delegálhatnak. A
szavazatszámláló bizottság elnökét a bizottság küldött tagjai ez esetben is maguk
közül választják.

11.

A kongresszus munkafeltételeinek biztosítására szervezési-technikai bizottságot kell
létrehozni, amelyet a pártigazgató vezet.

V. A küldöttcsoportok
1.

Az egy területi szövetséghez tartozó kongresszusi küldöttek területi alapon
szerveződő küldöttcsoportot alkotnak. A küldöttcsoport tagjai: a szövetség helyi
szervezetei által megválasztott küldöttek, valamint azok, akik a területi szövetséghez
tartozó valamelyik helyi szervezet tagjai és tisztségüknél fogva kongresszusi
küldöttek.

2.

A területi szövetségek küldöttcsoportjai mellett területi alapon újraszerveződő és
nem területi alapú küldöttcsoportok is alakíthatók. Az újraszerveződő küldöttcsoport
legkisebb induló létszáma 20 fő. Az újraszerveződő küldöttcsoporthoz csatlakozott
küldöttek kötelesek a területi szövetségi küldöttcsoportból kilépni.

3.

Egy küldött csak egy küldöttcsoport tagja lehet, de több küldöttcsoport munkájába is
bekapcsolódhat, és abban részt vehet.

4.

A küldöttcsoportok megalakulásáról legkésőbb az ülés megkezdéséig tájékoztatni kell
az ügyrendi bizottságot, mellékelve a csatlakozó küldöttek aláírását tartalmazó
írásbeli nyilatkozatot, valamint tájékoztatást kell adni a küldöttcsoport vezetőjéről és
az egyes kongresszusi bizottságokba delegált tagjairól. Az ülés előtt legalább 15
nappal megalakult küldöttcsoportok listáját minden küldötthöz el kell juttatni.
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5. A küldöttcsoportokat megillető időkeretről a kongresszusi előkészítő bizottság
javaslata alapján a kongresszus határoz. A delegáltakból álló országos testületek –
melyek tagjai a kongresszuson tanácskozási joggal vesznek részt – a platformokkal
megegyező időkerettel rendelkeznek.

II. Fejezet
A kongresszus előkészítése
I.

A kongresszus előkészítésének általános szabályai

1.

A kongresszust összehívó határozat tartalmazza az ülés tervezett időpontját,
helyszínét, az előzetes napirendi javaslatot, a kongresszus állandó és eseti
bizottságainak felsorolását és a bizottságok vezetésére felkért személyeket, valamint
az egyes területi szövetségekre jutó küldöttek mandátumszámát.

2.

A soros tisztújító kongresszus összehívásáról legalább 90 nappal a tervezett időpont
előtt kell dönteni. Különösen indokolt esetben az országos elnökség a kongresszus
eredeti időpontjától eltérhet, de ebben az esetben köteles a kongresszus végleges
időpontjáról és helyszínéről - ami a tervezettől tíz napnál többel nem térhet el - az
ülést megelőzően 30 nappal dönteni.

3.

Ha e szabályzat másként nem rendelkezik, a kongresszus napirendjére, az
elfogadandó dokumentumokra vonatkozó javaslatokat az ülés megnyitását megelőző
30. napig kell eljuttatni az országos elnökségnek.

4.

A napirendi javaslatot, valamint az előzetesen kiadott dokumentum-tervezeteket a
kongresszus megnyitását megelőző 10. napig minden kongresszusi küldöttnek és
küldöttcsoportnak - lehetőleg elektronikus úton – meg kell küldeni, valamint a párt
honlapján a küldöttek és a tanácskozási jogú meghívottak számára közzé kell tenni. A
kongresszusi előkészítő bizottság dönthet úgy is, hogy egyes dokumentumokat - az
ülés összehívásának végleges időpontját, pontos helyszínét és az előzetes napirendi
javaslatot tartalmazó dokumentumok kivételével - a kongresszus helyszínén kell
kiosztani.

5.

Az országos elnökség az alapszabályra, vagy annak módosítására vonatkozó javaslatot
a kongresszus összehívásával egyidőben, de legkésőbb a kongresszus időpontja előtt
90 nappal kötelezően előzetes pártvitára bocsátja.

6.

A beszámolásra kötelezettek és az országos testületek írásbeli beszámolóit, a
kongresszus ügyrendjére vonatkozó tervezetet, az előzetes személyi javaslatokat, a
küldöttek névjegyzékét és a küldöttcsoportok listáját a kongresszus megnyitását
megelőző 10. napig minden kongresszusi küldöttnek és küldöttcsoportnak - lehetőleg
elektronikus úton – meg kell küldeni és a párt honlapján a küldöttek és a tanácskozási
jogú meghívottak számára közzé kell tenni.

7.

Az országos testületek és tisztségviselők beszámolójáról a kongresszusnak minden
esetben állást kell foglalnia, ha az az ülés napirendjén szerepel.
Az újonnan megválasztott országos elnökség a párt következő kongresszusig szóló
politikai programját a tisztújítást követő 60 napon belül az MSZP Választmánya elé
terjeszti.

8.
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9.

Az érvényes ügydöntő pártszavazás eredménye a kongresszusra kötelező, a
kongresszusnak a pártszavazásra feltett konkrét döntést meg kell hoznia, és döntenie
kell a kapcsolódó egyéb kérdésekről is. Ebben az esetben, az alapszabályban
meghatározottakon kívül, a kongresszus napirendjére vonatkozó korlátozások nem
alkalmazhatók. A véleménynyilvánító pártszavazás eredménye a kongresszust nem
köti, de a kezdeményezést meg kell tárgyalnia.

10.

A kongresszus összehívásáról – ha e szabályzat másképp nem rendelkezik - az
országos elnökség gondoskodik, az előkészítés további kérdéseiben a kongresszusi
előkészítő bizottság határoz.

II. A soron következő tisztújító kongresszus előkészítésének különös szabályai
1.

A küldöttek megválasztása, valamint a helyi szervezetek, helyi együttműködési
társulások, a területi szövetségek és az országos minősítést elnyert tagozatok és
platformok tisztújítása az MSZP Választmánya tisztújító kongresszust összehívó
határozatát követően megkezdődhet és a kongresszus napja előtt 30 nappal be kell
fejeződnie.

2.

Az országos elnökség a kongresszus összehívásakor - de legalább 90 nappal a
kongresszus időpontja előtt - közzéteszi a megválasztása óta eltelt időszak politikai
értékelését. Ezt a pártszervezetek megvitatják, és javaslataikat, véleményüket az ülés
megnyitását megelőző 30 napig eljuttatják az elnökséghez, illetőleg az illetékes
kongresszusi bizottsághoz.

3.

A beszámolásra kötelezetteknek és az országos testületeknek írásbeli beszámolóit, a
kongresszus ügyrendjére vonatkozó tervezetet, az előzetes személyi javaslatokat a
jelöltek által benyújtott programmal, illetőleg pályázattal kiegészítve, a küldöttek
névjegyzékét és a küldöttcsoportok listáját a kongresszus valamennyi küldöttjének és
küldöttcsoportjának az ülés megkezdése előtt 10 nappal - lehetőleg elektronikus úton
- eljuttatja, valamint a párt honlapján a küldöttek és a tanácskozási jogú meghívottak
számára közzéteszi.

4.

Az MSZP Választmányának a tisztújító kongresszust összehívó döntését követően
legkésőbb 10 nappal a helyi szervezetek, a helyi együttműködési társulások és a
területi szövetségek, valamint az országos minősítést elnyert tagozatok és platformok
saját területi szintjükön összehívják döntéshozó fórumaikat és megkezdik a saját
tisztújításukat.

III. Soron kívüli tisztújító kongresszus előkészítésének különös szabályai
1.

Ha felmenő rendszerű soron kívüli tisztújító kongresszus összehívására kerül sor –
kivéve a 18. § 3. bekezdése szerint összehívottat -, a kongresszusi küldöttek
megválasztásával egy időben a párt valamennyi szervezeti szintjén, tehát a helyi
szervezetekben, a helyi együttműködési társulásokban, a területi szövetségeknél, az
országos minősítést elnyert tagozatokban és platformokban a Kongresszusi
szabályzat által előírt határidők szerint felmenő rendszerű tisztújítást kell tartani.

2.

Az MSZP Választmánya a soron kívüli tisztújító kongresszus összehívásáról hozott
döntésével egyidejűleg határoz a küldötteknek az egyes területi szövetségekre jutó
mandátumszámáról.
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3.

A soron kívüli tisztújító kongresszus összehívásáról legalább 45 nappal a tervezett
időpont előtt kell dönteni. A küldöttek megválasztása, valamint a helyi szervezetek, a
helyi együttműködési társulások, a területi szövetségek, valamint az országos
minősítést elnyert tagozatok és platformok tisztújítása az MSZP Választmánya
tisztújító kongresszust összehívó határozatát követően megkezdődhet és az azt
követő 30. napon belül be kell fejeződnie.

4.

Az MSZP Választmányának a soron kívüli tisztújító kongresszust összehívó döntését
követően a helyi szervezetek, a helyi együttműködési társulások legkésőbb 5 nappal,
a területi szövetségek, valamint az országos minősítést elnyert tagozatok és
platformok legkésőbb 10 nappal saját területi szintjükön összehívják döntéshozó
fórumaikat.

5.

Az országos elnökség az elmúlt időszakról szóló politikai értékelését a kongresszus
összehívásakor közzéteszi. Ezt a pártszervezetek megvitatják, és véleményüket
eljuttatják az elnökséghez.

6.

A beszámolásra kötelezetteknek és az országos testületeknek írásbeli beszámolóit, a
kongresszus ügyrendjére vonatkozó tervezetet, az előzetes személyi javaslatokat, a
küldöttek névjegyzékét és a küldöttcsoportok listáját a kongresszus valamennyi
küldöttjének és küldöttcsoportjának az ülés megkezdése előtt legkésőbb 5 nappal lehetőleg elektronikus úton - eljuttatja, valamint a párt honlapján a küldöttek és a
tanácskozási jogú meghívottak számára közzéteszi.

7.

Az MSZP Választmánya — a soron következő tisztújító kongresszust összehívó
határozatában — az országos elnökség javaslatára dönthet úgy is, hogy a helyi
szervezetek, helyi együttműködési társulások, a területi szövetségek és a regionális
tanácsok tisztújítása a kongresszus tervezett időpontja előtt 10 nappal fejeződjön be.

IV. Két tisztújító kongresszus között összehívott kongresszus előkészítésének különös
szabályai
1. Az alapszabály 16. § c), e) és f), valamint az alapszabály 17. § 1. bekezdés d)
pontjában foglalt kérdésekben döntő kongresszus összehívásának és
megrendezésének szabályait az országos elnökség állapítja meg. Az országos elnökség
az eltérő szabályozásról a kongresszust összehívó határozatával egy időben, külön
határozatban dönt.
2. A pártelnöki tisztség betöltetlenné válása vagy az országos elnökség létszámának az
eredeti 2/3-a alá csökkenése miatt összehívott, felmenő rendszerű tisztújítást követő
kongresszust a soron kívüli tisztújító kongresszusra vonatkozó eljárási rendelkezések
szerint, illetve a döntési és választási szabályzatban előírtaknak megfelelően kell
lebonyolítani.
3. A pártelnöki tisztség betöltetlenné válása miatt összehívott kongresszus esetében –
feltéve, hogy felmenő rendszerű tisztújításra nem kerül sor -, az MSZP Választmánya
a kongresszust összehívó határozatával egyidőben, az országos elnökség javaslatára
elfogadja a kongresszus megrendezésének szabályait.
4.

A kongresszusi döntés alapján összehívott ülés megrendezésének szabályairól az
országos elnökség dönt. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a kongresszus
az ülés összehívásáról érvényes és eredményes pártszavazás alapján határozott.
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5. A kongresszuson az érvényes mandátummal rendelkező küldöttek vesznek részt, a
kongresszus bizottságai az összehívó határozatot követően megkezdhetik munkájukat
és érvényes döntést hozhatnak. A kongresszusi alapszabály-szerkesztő bizottság két
kongresszus között folyamatosan végzi munkáját.
6. Az összehívó határozat tartalmazza az ülés tervezett időpontját, helyszínét és az
előzetes napirendi javaslatot. Az országos elnökség az általa összehívott kongresszus
napirendjére tisztújítást nem javasolhat.
V. Záró rendelkezés
A kongresszusi szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba.

