2. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához

DÖNTÉSI ÉS VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT
(elfogadta az Országos Párttanács, 2016. február 24-i ülése)

Az Országos Párttanács a Magyar Szocialista Párt Alapszabálya 25/A. § 3. bekezdés g) pontja
alapján a döntési és választási eljárás szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Fejezet
A politikai, szervezeti és személyi döntéshozatal általános szabályai
A döntéshozatali rendszer alapvető szabályai és a döntések meghozatalának módja:
1.

A párt tagjai, tisztségviselői, szervezetei, testületei érdemben és megfelelő időben
tájékoztatják az érintetteket azokról a tényekről, körülményekről és nézetekről, amelyek a
megalapozott döntéshez szükségesek.
2. A párt tevékenyégét és politikáját a tagság - közvetlenül vagy küldöttei és választott
testületei által - határozza meg.
3. A párt szervezetei és testületei személyi ügyekben csak titkos, minden más ügyben nyílt
szavazással dönthetnek.
4. Személyi kérdésben – a kinevezés kivételével – nyílt jelöléssel és titkos szavazással kell
dönteni.
5. A választott testületben megüresedett hely nem tölthető be kooptálással.
6. A választások során előbb a tisztségviselőket kell jelölni és választani. Ezt követően lehet
lezárni a testületbe tartozó jelölést és lebonyolítani a választást.
7. A párt vezető testületeiben a nők és a fiatalok számára fenntartott helyeket megüresedés
esetén csak nőkkel és fiatalokkal lehet újból betölteni.
8. A testületbe tartozó jelölés és választás lezárását megelőzően, az alapszabály 42. §-ában
rögzített arány eléréséig, külön választási fordulóban kell szavazni a 35 év alatti és a női
jelöltekről.
9. Ha az alapszabály, vagy a szervezeti és működési szabályzat ugyanabban az ügyben több
testületnek biztosít döntési jogkört, akkor:
10. a) az együttes döntéshez a testületek külön-külön hozott, de azonos tartalmú döntése
szükséges;
b) ha valamely testületi döntést egy másik testület döntésén alapuló javaslatára kell
meghozni, és a javaslatról véleményeltérés alakul ki, a döntéshozó és a javaslattevő
testület között a döntést megelőzően a szervezeti és működési szabályzatokban foglaltak
szerinti egyeztetési eljárást kell lefolytatni
11. A döntéshozatal során - a II. fejezetben foglalt személyi jelölések kivételével - először
mindig a módosító indítványokról, majd ezt követően az eredeti javaslatról az elfogadott
módosításokkal együtt kell szavazni.

2

12. Személyi jelölés és választások alkalmával jelölőbizottságot (jelölést előkészítő bizottságot)
és szavazatszámláló bizottságot kell választani. A bizottságok létrehozásának módját és
feladatait az alapszabály, valamint az adott szervezet szervezeti és működési szabályzata
határozza meg. Összeférhetetlenségi akadályt jelent, ha a jelölő bizottság elnöki vagy
tagsági tisztségét betöltő személy az adott jelölési eljárásban országos vagy területi szinten
bármely tisztségre vagy testületi tagságra jelölté válik.
13. A személyi jelölésről és a választásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést
vezető személy, a szavazatszámláló bizottság elnöke - vagy a szavazatszámlálást végző
személy - és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti.
14. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
15. a) a választásban érintett tisztség, testületi tagság, megbízatás megnevezését,
b) a jelölt(ek) nevét (az adott tisztség, testületi tagság, megbízatás sorrendjében és
megnevezésével),
c) a jelölés fő eseményeit és adatait;
d) a titkos szavazás során leadott valamennyi érvényes és érvénytelen szavazatot,
e) az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát az adott tisztség, testületi tagság,
megbízatás sorrendjében és megnevezésével,
f) a választás kihirdetett eredményét;
g) a választás során előforduló rendkívüli vagy egyéb fontos eseményeket

II. Fejezet
A személyi jelölések rendje
I. A jelölés és jelölté válás általános szabályai
1.
2.

3.

4.

5.

Minden tisztségre és testületi helyre több személy is jelölhető.
Párttisztségre, párttestületben tisztségre vagy tagságra, küldöttnek, továbbá köztisztségre
olyan személy jelölhető, aki a jelöltté válás alapszabályban meghatározott feltételeinek
megfelel, és vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
Ha az alapszabály a jelöléshez a területi szövetség vagy az országos elnökség egyetértését
írja elő, az egyetértést azt követően kell beszerezni, amikor a jelölés lebonyolításáért
felelős testület a jelöltté válás feltételeinek fennállását megállapította
A jelölté válás feltétele, hogy a javasolt személy a jelölést megelőzően írásban nyilatkozzon,
hogy:
a) a jelölést elfogadja,
b) az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelel, és vele szemben kizáró ok
nem áll fenn,
c) megválasztásának nincs összeférhetetlenségi akadálya,
d) ha összeférhetetlenségi akadály áll fenn, akkor azt harminc napon belül elhárítja,
e) tudomásul veszi, amennyiben az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, tisztsége
vagy testületi tagsága megszűnik.
f) az országos vagy területi szinten – az adott jelölési eljárásban - a jelölő bizottság
elnöki vagy tagsági tisztségét nem tölti be,
A jelölés tárgyában mindaddig nem lehet szavazni, amíg a jelöltállítás során a jelöltté
válás valamennyi követelményét nem érvényesítették
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6.

A jelölés sorrendje a következő
a) elsőként a párttisztséget betöltő tisztségviselő(k) és a párttestületben vezető tisztséget
betöltendő személy(ek),
b) ezt követően a testületben tagságot betöltő tisztségre jelölt(ek)

7.

1

II. A jelölési eljárás különös szabályai
1.

2Pályázatot

2.
3.
4.

3

5.

6.

7.
8.
9.

nyújthat be, és jelöltté válhat az alapszabályban foglalt feltételeket teljesítő
személy, ha vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
4

A területi szövetség elnöki tisztségére pályázó jelölt(ek) számára a politikai programjukat
ismertető megyei pártfórumot az adott szervezetnek a jelölést elrendelő döntéshozó
fóruma hívja össze a jelölésről hozott határozatával egyidejűleg.
A párt országos elnöki tisztségére pályázó jelölt(ek) számára a megyei, és fővárosi vagy, ha
így döntenek, a több területi szövetség által összevontan megtartandó pártfórumok
időpontjait - a jelölttel vagy jelöltekkel és a területi szövetségek elnökeivel egyeztetve - a
pártigazgató koordinálja. Ezen pártfórumok időpontjairól a jelölésről szóló határozat
meghozatalát követő 7 napon belül dönteni kell.5
A pártfórumokra minden területileg érintett párttagot meg kell hívni, azok részletes
megrendezési szabályait a területi, a párt országos elnöki tisztségére pályázó jelölt(ek)
esetében a kongresszusi jelölést előkészítő bizottság határozza meg.
Egy-egy pártfórumon több jelölt is ismertetheti a pályázatát, az egyenlő feltételek
biztosítása érdekében pártfórumot a jelölt is kezdeményezhet.
6

Az egyéni országgyűlési képviselői, polgármesteri, illetve főpolgármesteri tisztségre
pályázó jelöltek számára a választókerületi, illetve a helyi, fővárosi pártfórumot az adott
szervezetnek a jelölést elrendelő döntéshozó fóruma hívja össze a jelölésről hozott
határozatával egyidejűleg.
10. A miniszterelnöki tisztségére pályázó jelölt(ek) számára a megyei, és fővárosi vagy, ha így
döntenek, a több területi szövetség által összevontan megtartandó pártfórumok
időpontjait - a jelölttel vagy jelöltekkel és a területi szövetségek elnökeivel egyeztetve - a
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Hatályon kívül helyezte az MSZP Választmánya 2020. augusztus 1. napján meghozott határozatának 4. pont a) alpontja.
Módosította az MSZP Választmánya 2020. augusztus 1. napján meghozott határozatának 1. pontja.
3
Hatályon kívül helyezte az MSZP Választmánya 2020. augusztus 1. napján meghozott határozatának 4. pont b) alpontja.
4
Hatályon kívül helyezte az MSZP Választmánya 2020. augusztus 1. napján meghozott határozatának 4. pont b) alpontja.
5
Módosította az MSZP Választmánya 2020. augusztus 1. napján meghozott határozatának 3. pontja.
6
Hatályon kívül helyezte az MSZP Választmánya 2020. augusztus 1. napján meghozott határozatának 4. pont c) alpontja.
2

4

pártigazgató koordinálja. Ezen pártfórumok időpontjairól a jelölésről szóló határozat
meghozatalát követő 14 napon belül dönteni kell.
11. A pártfórumokra minden területileg érintett párttagot és nyilvántartásba vett önkéntes
támogatót meg kell hívni, azok részletes megrendezési szabályait a területi, a
miniszterelnöki tisztségére pályázó jelölt(ek) esetében az országos választási bizottság
határozza meg.
12. 7

III. A jelölés
1.

Jelöltet - a szervezeti és működési szabályzatban előzetesen rögzítettek szerint - a
következő módok egyikének alkalmazásával lehet állítani:
a) a választásra jogosultak egyharmadának aláírással igazolt támogatásával;
b) a választásra jogosultak egyharmadának nyílt szavazással kifejezett támogatásával;
c) az előzetesen megbízott jelölőbizottság tagjainak legalább egyharmados
támogatásával.

2.
3.

8
9

III. Fejezet
A választás
Választott testületben megüresedett tisztség betöltése
A választott testületben megüresedett hely betöltésére a szervezeti és működési szabályzatban
a jelölési eljárás kezdő időpontját és a választás időpontját úgy kell megállapítani, hogy a
megüresedett helyet 30 napon belül betöltsék.
A szavazás típusai és lebonyolítása
A pártban tisztséget és a párt jelölése alapján köztisztséget betöltő személyek választásán
többségi, zárt listás vagy rangsorolásos típusú szavazással lehet dönteni.

1. Többségi szavazás
a)

7

Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki az leadott érvényes szavazatok több mint felét
elnyerte. Ha a szavazás során több jelölt is megkapta a leadott érvényes szavazatok több mint
felét, mandátumot a leadott szavazatok számának sorrendjében szereznek a jelöltek.

Hatályon kívül helyezte az MSZP Választmánya 2020. augusztus 1. napján meghozott határozatának 4. pont d) alpontja.
Hatályon kívül helyezte az MSZP Választmánya 2020. augusztus 1. napján meghozott határozatának 4. pont e) alpontja.
9
Hatályon kívül helyezte az MSZP Választmánya 2020. augusztus 1. napján meghozott határozatának 4. pont e) alpontja.
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b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Az alapszabály 42. §-ában szabályozott arány eléréséig az a női, illetőleg 35 év alatti jelölt
tekinthető megválasztottnak, aki a szavazatok több mint felét elnyerte és e jelöltek közül a
legtöbb szavazatot kapta.
A további helyek elnyerésénél már csak a szavazatok száma dönt
Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki az érvényes szavazatok több mint felét megkapta
és a legtöbb szavazatot érte el.
Ha az első szavazás nem vezet eredményre, a szavazást meg kell ismételni. A megismételt
szavazások során csökkenteni kell a jelöltek számát oly módon, hogy a második és a további
fordulókban a tisztségviselők választásakor a még betöltetlen helyekre az előző fordulóban
kapott szavazatok sorrendjében a megválasztható létszám kétszerese jelölhető.
A testületi tagok választásakor a további fordulókban először külön-külön kell szavazni a 35
év alatti és a női jelöltekről, az alapszabály 42. szakaszában rögzített arány eléréséig
A kvóták elérése után a még betöltetlen testületi helyekre az első fordulóban kapott
szavazatok sorrendjében a megválasztható létszám kétszerese jelölhető.
Az esetleges további fordulókban, az előző szavazási fordulóban kapott szavazatok
sorrendjében szintén a megválasztható létszám kétszerese jelölhető
Minden választó annyi érvényes szavazatot adhat le, ahány tisztségre, illetve ahány tagú
testületre a szavazás vonatkozik.
A szavazólapok átvételekor a szavazásra jogosultságot igazolni kell.
A választók a szavazólapon kihúzzák azok nevét, akikre nem szavaznak és változatlanul
hagyják azok nevét, akikre szavazatukat adják.
10A társelnöki tisztség betöltéséről többségi szavazással kell dönteni. A társelnöki tisztség
esetében e szabályzatban foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
la) Ha a társelnöki tisztségre egy nő és egy férfi közösen nyújt be pályázatot, a
szavazólap összeállítása során a jelölt neve mellett zárójelben jelölni kell, hogy melyik
másik jelölttel nyújtott be közös pályázatot.
lb) A jelöltek sorrendjének megállapítása során a női és a férfi jelöltek sorrendjét különkülön kell megállapítani.
lc) Társelnöknek megválasztott a legtöbb szavazatot elnyert női és férfi jelölt.

2. Zárt listás szavazás

a)

b)

c)

d)
e)

10

A testületek és küldöttcsoportok listás választása esetén a listát állító közösség (csoport) dönt
a listán szereplő nevekről és azok sorrendjéről. A listán a női illetve 35 év alatti személyek
felvételével érvényesíteni kell az alapszabály 42. §-ában előírt arányt. A listán, a neveken és
azok sorrendjén a szavazáskor már nem lehet változtatni.
Egy jelölt több listán is elfogadhat jelölést. Ha a listás választáson a választandó testület
(küldöttek) létszámának megfelelő több jelöltlista indult, megválasztottnak azt a testületet
(küldötteket) kell tekinteni, amelyiknek a listája az érvényesen leadott szavazatok többségét
megkapta.
Ha a listás választáson egy, a választandó testület (küldöttek) létszámának megfelelő lista
indul, a testületet (küldötteket) megválasztottnak kell tekinteni, ha a lista az leadott érvényes
szavazatok többségét elnyerte.
Ha a testület (küldöttek) listája nem kapja meg az érvényes szavazatok többségét, a jelölési
eljárást újból le kell folytatni.
Amennyiben az adott közösség a pártban betöltött tisztséget vagy a párt jelölése alapján
köztisztséget betöltő személyek megválasztása során a zárt listás típusú szavazás mellett

Beiktatta az MSZP Választmánya 2020. augusztus 1. napján meghozott határozatának 2. pontja.
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dönt, akkor a lista vagy a listák állításakor a jelölési eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
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3. Rangsorolásos szavazás
a)
b)

c)

d)
e)

f)

Rangsorolásos szavazásra kerül sor, ha a szavazók a jelöltlistán szereplőket rangsorolják
aszerint, hogy milyen sorrendben támogatják megválasztásukat.
A jelöltek névsorát a választók rangsorolják és minden jelöltet a támogatás sorrendjét jelző
sorszámmal látnak el. A sorszámozás jelöltenként növekszik, a magasabb sorszám
csökkenő támogatást jelez.
Tisztségviselők is választhatók egy fordulóban, ha előre megállapodnak a választók a
tisztségek betöltésének sorrendjéről. Pl. az első helyre (legkisebb összesített sorszám)
kerülő jelölt az elnök, a második, a harmadik és negyedik helyrekerülők az alelnökök és így
tovább).
Érvényes az a szavazólap, amelyen minden jelölt egytől – kihagyás nélkül – emelkedően
sorszámozva van.
A szavazatok összeszámlálása úgy történik, hogy a jelölt sorszámait valamennyi
szavazólapról összeadják és így meghatározzák az összesített helyezési számát. Az így
kialakuló sorrend adja a szavazás eredményét, amelyben első helyen a legalacsonyabb
helyezési számú jelölt áll, majd emelkedő szám szerint követik a többiek.
A szavazás eredményének megállapításánál az alapszabály 42. §-ában szereplő arány
eléréséig a legjobb helyezési számot elért női, illetőleg 35 év alatti jelölteket kell
megválasztottnak tekinteni.

4. A jogorvoslati eljárás
a)

b)
c)

d)

A választás befejezését követően öt napon belül lehet panaszt tenni a helyi szervezet
vezetőségénél, illetőleg a területi szövetség vezető testületénél. A bejelentésre egy héten
belül választ kell adni. Ha ezt a panaszos nem fogadja el, öt napon belül a területileg
illetékes etikai és egyeztető bizottságnál terjeszthet elő jogorvoslat kérelmet.
A választás befejezését követő öt napon túl benyújtott kérelem nem bírálható el.
A kongresszuson és az országos testületekben hozott személyi döntésekkel szemben az
országos etikai és egyeztető bizottsághoz lehet panasszal fordulni, a választás befejezését
követő 5 napon belül. Az országos etikai és egyeztető bizottság a panasz beérkezésétől
számított 8 napon belül dönt, döntése ellen további panasznak nincs helye.
A szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság elnöke hatvan napig, illetőleg a kifogás
alapján indult folyamatban levő eljárás befejezéséig köteles megőrizni.
IV. Fejezet
A pártszavazás rendje

1. A pártszavazás

Pártszavazás indítható a kongresszus hatáskörébe tartozó ügyek eldöntése vagy a párt céljainak
és elveinek megfelelő bármely kérdésben a párttagok véleményének kikérése érdekében.
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Ügydöntő pártszavazás az MSZP Választmányánál a kongresszus hatáskörébe tartozó, a
pártszavazással igényelt konkrét döntés egyértelmű megjelölése mellett kezdeményezhető.
Véleménynyilvánító pártszavazást a párt céljainak és elveinek megfelelő bármely kérdésben
helye van.
A párt alapszabálya a 16 § 1. bekezdés b) pontja szerinti a kongresszus döntések csak országos
pártszavazás megerősítésével érvényesek.

2. Ügydöntő pártszavazás
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Ügydöntő pártszavazás az MSZP Választmányánál a kongresszus hatáskörébe tartozó, a
pártszavazással igényelt konkrét döntés egyértelmű megjelölése mellett
kezdeményezhető.
Az MSZP Választmánya a kezdeményezés beérkezésétől számított 30 napon belül
megvizsgálja, hogy az megfelel-e az alapszabály 14. § 2. bekezdésben foglalt feltételeknek.
Ha a kezdeményezés megfelelő, a kezdeményező jogosult az ügydöntő pártszavazás
elrendeléséhez szükséges támogatást gyűjtésére. A támogatást a pártszavazási
kezdeményezés megfelelőségének megállapításáról szóló döntéstől számított 30 napig
lehet gyűjteni.
Ügydöntő pártszavazás elrendelésének akkor van helye, ha a központi nyilvántartásba
bejegyzett párttagok 25 %-át meghaladó párttag a megjelölt konkrét döntésről való
pártszavazást írásban támogatja, és a kezdeményező a támogató ívet határidőben
benyújtja az MSZP Választmányához. A támogató ív a konkrét döntés meghatározását, a
támogató párttag tagsági számát és aláírását tartalmazza.
Az MSZP Választmánya a lezárt aláírásgyűjtés után a támogató ívet 15 napon belül
ellenőrzi, azt összeveti a központi nyilvántartás adataival. Kétség esetén a támogató
párttagot a támogatásra vonatkozó nyilatkozata megerősítésére hívhatja fel.
Ha az MSZP Választmánya a támogató ív hitelességét megállapítja, az ügydöntő
pártszavazás időpontját a hitelesítés napjától számított 60 napon belüli időpontra az
országos elnökség tűzi ki. A pártszavazás időpontját nem lehet kitűzni a kongresszus
időpontjára, vagy az azt megelőző 30 napon belüli időpontra.
Ha az MSZP Választmánya azt állapítja meg, hogy az ügydöntő pártszavazás
kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, a támogató ív hitelesítését megtagadja,
vagy az országos elnökség a pártszavazás időpontját az e) bekezdéssel ellentétesen tűzte
ki, a kezdeményező a választmányi döntéstől számított 15 napon belül az országos etikai
és egyeztető bizottsághoz panaszt nyújthat be. A panaszt 30 napon belül el kell bírálni. Az
országos etikai és egyeztető bizottság az MSZP Választmányát, illetve az elnökséget az
alapszabály megsértése esetén új eljárásra utasítja, vagy a panaszt – az indokainak
közlésével – elutasítja.
Az ügydöntő pártszavazás érvényes, ha azon a központi nyilvántartásba bejegyzett
párttagok 50 %-ánál több fő részt vett, és a résztvevők 50 %-ánál több párttag a konkrét
döntés tartalmával egyetértett.
Ha az ügydöntő pártszavazás érvényes, a konkrét döntést a soron következő kongresszus
napirendjére kell tűzni, ha pedig a pártszavazás soron kívüli kongresszus összehívásáról
rendelkezett, a kongresszust soron kívül össze kell hívni.
Az érvényes ügydöntő pártszavazás eredménye a kongresszusra kötelező, a
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kongresszusnak a pártszavazásra feltett konkrét döntést meg kell hoznia, és döntenie kell
a kapcsolódó egyéb kérdésekről is. Ebben az esetben az alapszabályban a kongresszus
napirendjére vonatkozó korlátozások nem alkalmazhatók.

3. Véleménynyilvánító pártszavazás
Véleménynyilvánító pártszavazást az országos pártszervek kezdeményezésére el kell rendelni.
A véleménynyilvánító pártszavazásra egyebekben az ügydöntő pártszavazás eljárási szabályait
alkalmazni kell.
A véleménynyilvánító pártszavazás eredménye a kongresszust nem köti, de a kezdeményezést
meg kell tárgyalnia.
4. Megerősítő pártszavazás
a)
b)

A megerősítő pártszavazást az országos elnökség a kongresszus időpontjától számított 60 napon
belüli időpontra kitűzi, ha a 16 § 1. bekezdés b) pontja szerint a kongresszus döntését
pártszavazásnak kell megerősítenie.
A megerősítő pártszavazás érvényes, ha azon a központi nyilvántartásba bejegyzett párttagok 50
%-ánál több fő részt vett, és a résztvevők 50 %-ánál több párttag a konkrét döntés tartalmával
egyetértett.

5. A pártszavazás lebonyolítása
a)

b)

c)
d)

e)
f)

A pártszavazás lebonyolítására és a szavazás eredményének megállapítására az MSZP
Választmánya, a területi szövetségek, valamint a helyi szervezetek bizottságot hoznak
létre.
Az MSZP Választmánya által létrehozott bizottság felelős a pártszavazással kapcsolatos
szervezési feladatok összehangolásáért, a párttagság tájékoztatásáért és a szavazás
eredményének megállapításáért.
Az aktív párttagok – kivéve azokat, akinek a tagsági viszonya szünetel vagy azt
felfüggesztették – az őket nyilvántartó helyi szervezetben adhatják le szavazatukat.
A szavazást egymást követő 5 naptári napon (a továbbiakban: szavazási nap) kell
megtartani. Az egyes szavazási napokra a szavazás időtartamát és a szavazás
lebonyolításának részletes szabályait az MSZP választmánya által létrehozott bizottság
határozatban állapítja meg.
A szavazás titkosságát és a leadott szavazatok összeszámlálását a helyi szervezet által
létrehozott bizottság biztosítja, illetőleg végzi el.
A helyi szervezetben a leadott szavazatok eredményéről szavazási naponként és az 5.
szavazási napon az adott szavazási napra vonatkozó és az összesített eredményt tartalmazó
helyi pártszavazási jegyzőkönyvet kell készíteni. A szavazási napi jegyzőkönyvet az adott
szavazási napon, a pártszavazási jegyzőkönyvet az 5. szavazási napon a területi
szövetségnek meg kell küldeni.
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g)

h)
i)

A területi szövetség által létrehozott bizottság a helyi szervezetek jegyzőkönyvei alapján
összegezi a szavazás eredményét, erről jegyzőkönyvet készít és azt az MSZP Választmánya
által létrehozott bizottságnak haladéktalanul megküldi.
A pártszavazás összesített eredményét az MSZP Választmánya az általa létrehozott
bizottság jelentése alapján teszi közzé.
A pártszavazás technikai lebonyolításáért a pártigazgató a felelős.

6. A kifogás
Az Ügydöntő pártszavazás 2. f) bekezdése szerinti panaszon kívül bármely párttag a pártszavazás
lebonyolítása miatt a pártszavazás összesített eredményének közzétételétől számított 5 napon
belül kifogással élhet az országos etikai és egyeztető bizottsághoz, ha megítélése szerint a
pártszavazás eredményének megállapítása az alapszabály vagy e szabályzat rendelkezéseibe
ütközik. Az országos etikai és egyeztető bizottság a kifogásról a beérkezésétől számított 8 napon
belül kialakítja az álláspontját és arról a kongresszust köteles tájékoztatni.
V. Fejezet
A delegált testületek
1.

Az MSZP Választmányába a területi szövetségek - a szervezeti és működési szabályzatukban
meghatározott módon - egyéni országgyűlési választókerületenként a választókerületben
nyilvántartott tagok közül 1 – 1 főt, összesen 106 főt delegálnak.

2.

3.

Az egyes országos testületekbe a területi szövetségnek járó delegáltak számát az MSZP
Választmányának a tisztújító vagy a soron kívüli tisztújító kongresszust összehívó
határozata – a határozat meghozatala napján érvényes taglétszám szerint - tartalmazza.
Az országos etikai és egyeztető bizottság delegált tagjait a területi szövetségek a szervezeti
és működési szabályzatuk szerinti eljárásban delegálják.

Ez a szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.
Budapest, 2016. február 24.

