AJÁNLÁS
A HELYI SZERVEZETEK SZÁMÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATUK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

(elfogadta az MSZP Választmánya a 2016. március 19-i ülésén)
Az alapszabály kötelezettségként írja elő, hogy az MSZP Választmánya - az Országos Elnökség
javaslata alapján - a helyi szervezetek számára szervezeti és működési szabályzatmintát ad közre.
A helyi szervezet – az alapszabály keretei között – önálló szervezeti és politikai egység, a tagok
politikai tevékenységének, jogaik és kötelességeik gyakorlásának alapvető formája. Egy – egy helyi
szervezet a területi illetékessége egy településtől az egész egyéni országgyűlési választókerületig
terjedhet, de egy településen vagy fővárosi kerületben csak egy helyi szervezet működhet. A helyi
szervezetek taglétszámuk szerint is különbözőek. Már három párttag is alakíthat helyi szervezetet –
de csak ott, ahol eddig nem volt önálló-, és elterjedt a nagy létszámú, strukturált, az egész egyéni
országgyűlési választókerületet lefedő helyi szervezet is.
Az alapszabály egyes rendelkezései kötelező érvénnyel adnak olyan feladatokat, amelyeket a helyi
szervezeteknek szabályozniuk kell saját szervezeti és működési szabályzatukban, illetve találhatóak
olyan szabályozandók, melyek az alapszabályból, illetve a mellékleteiből csak közvetve
kiolvashatóak, de irányadóként feladatot adnak és ugyanakkor olyan témakörök is kiolvashatók az
alapszabályból, melyeket célszerű szabályozni. A szervezeti és működési szabályzat elkészítésekor
figyelembe kell venni az adott választókerületi társulás és a területi szövetség tanácsok szmsz-ét is.
A szervezetek mindennapi életét, munkáját számtalan „helyi” szokás és hagyományrendszer
alakította. A sokféleség és különösen amiatt, hogy itt érvényesülnek leginkább a helyi sajátosságok,
nem lehet egységes, mindenhol azonos módon alkalmazható szervezeti és működési szabálymintát adni.
A jelen „Ajánlás” és a mellékleteként elkészített „MINTA” SZMSZ csupán egyfajta sorvezető,
segítség, amely szabadon felhasználható, alakítható a helyi szervezetek szervezeti és működési
szabályainak elkészítéséhez.
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Alapvetések:
A helyi szervezet tevékenységének és működésének szabályozásánál a párt jellegét, céljait, politikai
törekvéseit és alapértékeit minden mozzanatnál érvényesíteni kell.
A helyi szervezet - az alapszabály keretei között - önálló szervezeti és politikai egység, a tagok
politikai tevékenységének, jogaik, kötelességeik gyakorlásának alapvető formája. (ASZ 10. § 1/a)
Egy településen és egy fővárosi kerületben csak egy helyi szervezet működhet. Két vagy több
település párttagjai közösen is alakíthatnak helyi szervezetet. A helyi szervezetek kötelesek a
működési területükkel egybeeső választókerületi társulásokba és a megyei (területi), illetőleg a
fővárosban a fővárosi szövetségbe belépni. (ASZ 10. § 1/c, 2/a)
A helyi szervezet az alapszabály, valamint a területi szövetség szervezeti és működési szabályzata
keretei között szervezeti és működési szabályzatot fogad el. (ASZ 10. § 5/a)
A szervezeti és működési szabályzat elkészítésekor feltétlenül szükséges figyelembe venni az alábbi
dokumentumokat:
az MSZP Alapszabálya,
az MSZP Kongresszusi Szabályzata,
az MSZP Döntési és Választási Szabályzata,
az MSZP Gazdálkodási Szabályzata (és ezek mellékletei),
a Vagyonnyilatkozatok őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzata (és ezek mellékletei)
a Nyilvántartás a párt tagjairól, szervezeteiről és támogatóiról szóló szabályzat
az MSZP adott egyéni választókerületi társulásának szervezeti és működési szabályzata,
az MSZP adott területi szövetségének szervezeti és működési szabályzata,
A szervezeti és működési szabályzat elkészítésekor mindenképpen figyelembe kell venni a helyi
szervezet működési területén kialakult hagyományokat és lehetőségeket. Azokat az eljárási
módokat kell meghatározni, amelyek megszabják azt, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve
miként kell eljárni a pártban felmerült kérdések tekintetében. Nem célszerű a fentiek
megfogalmazásait "szolgai módon" átemelni, de az elkészítendő szmsz-ek nem lehetnek
ellentétesek az alapszabállyal és a mellékletekkel. Egyes esetekben annál szigorúbb előírásokat is
tartalmazhatnak, ezeket azonban minden esetben rögzíteni kell.
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Szabályozandó témakörök listája
Az alapszabály rendelkezései előírják az alábbi a szabályozási kötelezettségeket:

A helyi szervezet működési területe,

működési rendje és szervezeti felépítése,

a tisztségviselők és a vezetők száma, összetétele, megválasztásának szabályai, az
átruházott döntési jogosultságok köre,

a helyi szervezet képviseleti rendje, a tisztségviselők és vezetők hatás, - és feladatköre,

a helyi szervezet és a megfelelő önkormányzati képviselőcsoport(ok), az egyéni
országgyűlési képviselő(je) közötti kapcsolattartás szabályai,

a helyi szervezet döntéshozó fóruma által hozott kötelező érvényű határozatai tagjaira,
belső szervezeti egységeire, önkormányzati képviselőcsoportjára,saját szervezeti és működési
szabályzat létrehozása, a helyi szervezet ügyvitelének szabályai.
Az alapszabályból vagy mellékleteiből közvetve kiolvasható, szabályozandó témakörök:
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A tagsági viszonnyal összefüggő rendelkezések:
A párttag jogai és kötelességei, tagfelvétel, átjelentkezés, a tagsági viszony megszűnése és
szüneteltetése, a tiszteletbeli tagság, az önkéntes támogatók,
a tagdíjfizetés mértékére és módjára, a tagdíjak bevételeire és a köztisztséget betöltő
párttagok támogatásának mértéke, az ebből származó eszközökre vonatkozó döntések.
A helyi szervezet nyilvántartásai:
Tagnyilvántartás és melléklete, a tagdíjnyilvántartás,
önkéntes támogatók nyilvántartása,
a párt szervezeteinek, stratégiai partnereinek és választási szövetségeseinek
nyilvántartása,
gazdálkodási rendje és ügyviteli szabályzatai.
A szervezeti egységekre vonatkozó szabályok:
A működési területével megegyező helyi együttműködési társulással, az egyéni
országgyűlési választókerületi társulással és területi szövetséggel kötelezően előírt
együttműködés szabályai,
alapszervezetek, pártcsoportok, párt képviseletére jogosult személy vagy egyéb
pártközösségek létrehozásának szabályai, tevékenységük közigazgatási határai, a
kapcsolattartás formája, véleménynyilvánításuk lehetőségeiről és nyilvánosságuk
biztosításának módjáról szóló szabályok,
a helyi szervezet és az alapszervezetek közötti feladat- és hatáskör megosztás,
a helyi szervezet kapcsolatrendszere a társadalom különböző intézményesített fórumaival,
civil szervezeteivel, az ezért felelős tisztségviselő, szervezeti egység szabályozása,
helyi kampányfőnök megbízásának módja, hatás, - és feladatköre,
a helyi választási bizottság működése, összetétele, feladatai, döntéshozatali rendje,
képviseleti jogosultak köre,
polgármester és önkormányzati képviselő-jelöltrendszer, illetve a jelölés szabályai,
helyi jelleggel működő tagozat, platform elismerésének feltételei,
a helyi szervezet és a társult ifjúsági szervezet szintjüknek megfelelő szervével való
együttműködés szabályai,
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a döntéshozatali mechanizmus további szabályai, a helyi pártszavazás részletes szabályai,
a gazdálkodás felelősségi viszonya, a hozzájárulások, adományok, valamint a helyi
szervezet gazdálkodási, nyilvántartási - és ügyviteli szabályait,
a helyi szervezet irodája, annak vezetésének, működésének rendje, szabályai.
Célszerű szabályozni:
A helyi szervezet képzési és oktatási feladatait, a kapcsolattartás módját,
a pártra utaló elnevezés, szimbólum használatának szabályait,
a helyi szervezet nemzetközi kapcsolattartásának szabályait,
a helyi szervezet nyilvánosságát jelentő fórumokat,
a helyi működés sajátosságai és szabályait.
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Javaslat
a helyi szervezetek szervezeti és működési szabályzata elkészítéséhez
A Helyi Szervezet

A szervezet neve: Magyar Szocialista Párt ………………………………...Szervezete
Székhelye: ………………………………………………………………………………..……..................................................
Működési területe: ………………………………………………………………………..............................................…….
Címe, elérhetőségei:…………………………………………………………………………................................................
Képviselője a helyi szervezet mindenkori elnöke
Munkáját ……………………………………………….megyei területi szövetség részeként, vele együttműködve
és annak koordinálásával végzi,
Ha tagja egy helyi együttműködési társulásnak:
A szervezet közös politikai és szervezeti céljaik megvalósítása és tevékenységük összehangolása
céljából csatlakozik a(z) ............................................................helyi együttműködési társuláshoz.
Választási időszakban tagja a(z) .............................................................megye ..............számú egyéni
országgyűlési választókerületi társulásnak.
Ha a választókerületi társulás és valamely helyi szervezet működési területe megegyezik:
Az országos elnökségnek a választási időszak kezdetét megállapító döntését követően
a(z)......................................megye ........................számú a választókerületi társulásaként működik. A
választási időszak alatt rá a választókerületi társulásra előírt szabályok is vonatkoznak.(ASZ 11.§ 4.)
A helyi szervezet önálló szervezeti és politikai egység, a tagok politikai tevékenységének, jogaik,
kötelességük gyakorlásának alapvető színtere.
A helyi szervezet feladatai:
 Biztosítja a szervezet a tagjainak a párt döntéseiben való közvetlen és személyes
részvételét,
 képviseli a pártot a közvélemény előtt, valamint az állami és önkormányzati
szervekkel, a társadalmi szervezetekkel, mozgalmakkal való kapcsolatokban,
kialakítja álláspontját a helyi közélet kérdéseiről, akciókat, rendezvényeket szervez,
 gondoskodik a párt határozatainak a végrehajtásáról, biztosítja a párttagok
tájékoztatását, az információ áramlását,
 ellátja az alapszervezetek, pártcsoportok az MSZP képviseletére jogosult helyi személy
munkájának irányítását, segítségét, tevékenységük összehangolását, koordinálását
valamint képviseletét,
 kapcsolatot tart a párt önkormányzati képviselőcsoportjával és országgyűlési
képviselőivel,
 helyi nyilvántartást vezet alapszervezeteiről, pártcsoportjairól, valamint tagjairól az
előírásoknak megfelelően,
 Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot működtet, /vagy a gazdálkodás ellenőrzéséért felelős
tisztségviselőt választ (kis létszámú szervezet esetén, s az szmsz-ben rögzíti ennek
szabályait).
A helyi szervezet a párttagok véleményének figyelembevételével:
 Az alapszabályban előírt pártszervek előzetes egyetértése után dönt az önkormányzati
képviselőjelöltek, az önkormányzati listás jelöltek, valamint a polgármester(ek)
személyéről,
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állást foglal a választókerület egyéni országgyűlési képviselőjelöltjéről szóló javaslatról,
véleményezheti az országos országgyűlési képviselői választási listát,
javaslatot tesz a megyei önkormányzati lista jelöltjeire.
Szervezeti felépítés

A……………………………………………..szervezet felépítése:
 Taggyűlés / vagy küldöttgyűlés1
 alapszervezetek, pártcsoportok, a párt képviseletére jogosultak,
 a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt testületek, tisztségviselők,
 választási időszakban a szervezet választási bizottsága,
 iroda (ha van).

A taggyűlés/küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 A helyi szervezet Szervezeti és Működési szabályzata elfogadása,
 az önkormányzati választási program általános elveinek elfogadása, amennyiben a helyi
szervezet működési területe egy településre vonatkozik,
 a helyi szervezet tisztségviselőinek és testületi tagjainak megválasztása, a helyi szervezet
tagjaira hozott kötelező határozat,
 javaslat a párt megyei önkormányzati listájára,
 döntés a helyi szervezet működési területén indítandó polgármesterjelölt(ek), egyéni
vagy kompenzációs, illetve kislistás önkormányzati képviselőjelöltek támogatásáról,
 a szervezet tagszervezeteiként működő alapszervezetekkel, pártcsoportokkal való
együttműködés kialakítása, döntés az alapszervezetekre átruházható feladatkörökről,
illetve ezekben a kérdésekben lefolytatandó előzetes egyeztetés előírása,
 döntés a területi szövetség vezető testületébe delegált tag(ok)ró.
Ha létszáma a megengedi,
 megválasztja a helyi szervezet kongresszusi küldöttét.
Ha kongresszusi küldöttet a helyi együttműködési társulás együttes taglétszáma alapján választhat,
akkor:
 javaslatot tesz a helyi együttműködési társulás kongresszusi küldött(ei)re
Ha a helyi szervezet működési területe megegyezik valamely választókerületi társulással:
 megválasztja az MSZP Választmányába delegált tagját, amennyiben a területi szövetség
SZMSZ-e így rendelkezik.
 A taggyűlést/küldöttgyűlést az elnökség hívja össze évente legalább …….. alkalommal
 a taggyűlés/a küldöttgyűlésének összehívása akkor szabályszerű, ha arról a döntésre
jogosultakat, a szervezet nyilvántartott aktív tagjait/a küldötteket a taggyűlés/a
küldöttgyűlés megkezdése előtt ……..nappal értesítették,
 a kiértesítés megtörténhet a meghívó személyes átadásával, postai úton való vagy
elektronikus továbbításával (e-mail),
 a döntés akkor érvényes, ha azzal a szavazásban részt vettek több mint fele egyetértett,
1

A helyi szervezet egyes hatásköreinek gyakorlására, ha tagjainak száma a 200 főt eléri, küldöttgyűlést hozhat
létre. A helyi szervezet indokolt kérelmére ezen szabály alkalmazása alól az országos párttanács adhat
felmentést.
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 köteles az elnökség a taggyűlést/küldöttgyűlést összehívni, ha azt a tagok, legalább 20%-a,
vagy az alapszervezetek többsége írásban, a napirend megjelölésével kéri.
 A taggyűlés résztvevője a helyi szervezet nyilvántartott aktív tagja.
 A taggyűlés/küldöttgyűlés tanácskozási jogú meghívottjairól a helyi szervezet vezetősége
dönt,
 saját szervezet szervezeti és működési szabályzatát a jelen lévő küldöttek kétharmadának
egybehangzó szavazatával fogadja el, illetve szükség esetén szintén így módosítja.
Küldöttgyűlés esetén alkalmazható szabályok:
 ha az MSZP Választmánya tisztújító vagy soron kívüli tisztújító kongresszus összehívásáról
határozott, akkor a működési területéhez tartozó szervezetek tisztújítását követően a
helyi szervezet tisztújítását is meg kell tartani.
Ha a szervezet jogosult polgármester-jelöltet választani:
 a polgármesterjelölt személyéről hozott döntést megelőzően az alapszabályban és annak
mellékleteiben előírt jelölési eljárást kell lefolytatni,
 a polgármesterjelölt személyéről hozott döntés esetében a taggyűlés/küldöttgyűlés akkor
határozatképes, ha azon a döntésre jogosultak több mint fele részt vett,
 ha a polgármesterjelölt személyéről hozott döntésnél - többes jelölés kivételével - az
elfogadott jelölt nem kapta meg a döntésre jogosultak legalább egyharmadának
támogatását, a területi választási bizottság a helyzet és a körülmények vizsgálata alapján
a jelölés megismétlését kezdeményezheti. A jelölésre jogosult a kezdeményezésre
köteles öt napon belül érdemi választ adni,
 a polgármesterjelölt személyéről titkos szavazással kell dönteni,
Ha a szervezet legfőbb döntéshozó fóruma küldöttgyűlés, akkor:
 A képviseleti arányról (a küldöttek száma) a szervezet elnöksége az összehívásról szóló
határozatával egyidőben dönt, de a küldöttek száma nem lehet kevesebb, mint a
szervezet aktív tagjainak egynegyede,
 a küldöttek mandátuma a következő soros, illetve soron kívüli tisztújításig szól,
 a döntési fórum akkor határozatképes, ha a döntésre jogosultakat a szervezeti és
működési szabályzatban előírt időben és módon kiértesítették, és azok több mint fele
megjelent.,
Ha a szervezet legfőbb döntéshozó fóruma a taggyűlés, akkor:
 A döntési fórum akkor határozatképes, ha a döntésre jogosultakat a szervezeti és
működési szabályzatban előírt időben és módon kiértesítették,
 a döntés akkor érvényes, ha azzal a szavazásban részt vettek több mint fele egyetértett.
A helyi szervezetek a képviseleti arány mértékéről, a határozatképesség és a döntés
érvényességének megállapításáról ennél szigorúbb feltételeket is megállapíthatnak, de azokat a
szervezeti és működési szabályzatban rögzíteni kell.
Az alapszervezetek:
 Amennyiben az alapszervezet létrehozásának, működésének és hatásköreinek előírását az
SZMSZ tartalmazza, a helyi pártszervezet tagjai – lakóterületenként, szakmai, illetve egyéb
alapon szerveződött - alapszervezetekben is kifejthetik tevékenységüket
 ellátják mindazokat a feladat, - és hatásköreiket, melyet a helyi szervezet
taggyűlése/küldöttgyűlése az alapszervezetre ruházott át,
 az alapszervezetek és pártközösségek vezetőiket önállóan választják meg,
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 új alapszervezet hozható létre legalább……….. (52) párttagnak az alakulást kimondó
határozatával,
 az új alapszervezet létrejöttét – az alakuló ülésen készült jegyzőkönyvvel és jelenléti ívvel a helyi szervezetnek be kell jelenteni öt munkanapon belül ,
 az alapszervezeti taggyűlések idejét és helyét legalább ………..nappal előbb írásban be kell
jelenteni a helyi elnökségnek,
 ha az MSZP Választmánya tisztújító vagy soron kívüli tisztújító kongresszus összehívásáról
határozott, akkor az alapszervezet tisztújítását is meg kell tartani.
A pártcsoportok
 A párttagokkal való közvetlen kapcsolattartásért, a párt megjelenítéséért felelősek,
 feladatuk a párt rendezvényeire, akcióira történő mozgósítás,
 javaslatokat tesznek a párt felsőbb szervei számára.
A helyi szervezet elnöksége:
 Az elnökség az elnökből, a megválasztott tisztségviselőkből és tagjaiból áll, a
tisztségviselők és a testületi tagok létszámát a helyi szervezet szervezeti és működési
szabályzata határozza meg.
 az elnökségben biztosítani kell az alapszervezetek képviseletét,
 az szmsz-ben előírtak szerint vezeti és irányítja a helyi szervezet munkáját a két taggyűlés/
küldöttgyűlés közötti időszakban,
 a működési területét érintő kérdésekben politikai akciókat, rendezvényeket szervez az
MSZP országos testületei, illetve a területi szövetség, az egyéni országgyűlési
választókerületi, illetőleg a helyi együttműködési társulás által ajánlottak szerint,
 az elnökség ülését szükség szerint tartja, de évente legalább …………….alkalommal
(általában legalább kéthavonta) össze kell hívni,
 ülését össze kell hívni, ha az elnökség tagjainak legalább ………….része (általában 20%-a)
írásban – a napirend meghatározásával - ezt kéri,
 az ülést az elnök, akadályoztatása esetén a taggyűlés/ küldöttgyűlés által választott, ezzel
a feladattal megbízott tisztségviselő hívja össze,.
 az elnökség a munkatervét és működési rendjét maga alakítja ki,.
 előkészíti és elfogadásra a taggyűlés/ küldöttgyűlés elé terjeszti a szervezet tárgyévi
költségvetését, a szervezet ügyviteli rendjét, a gazdálkodási és nyilvántartási szabályait,
 az alapszabály és a helyi szabályozás előírásait figyelembe véve dönt a tagdíj és a
köztisztséget betöltő tagjai(k) által befizetett támogatás felhasználásáról,
 az elnökség biztosítja a taggyűlésen/küldöttgyűlésen a jegyzőkönyvvezetést, gondoskodik
a döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvek hitelesítéséről, azok továbbításáról.
Az elnökség gondoskodik a választási időszakban:
 A választással kapcsolatos politikai döntések előkészítéséről, a jelöléshez szükséges
előzetes egyetértési eljárások lefolytattatásáról,
 az alapszervezetek, pártcsoportok, az MSZP képviseletére jogosult személy véleményének
kikéréséről,
 felelős a központi választási szabályzat előírásainak betartásáért,
 dönt a kampányra fordítható anyagi fedezetről.

Az elnökségi ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt:
2

ASZ 10. § 3. b) bekezdése szerint alapszervezetet minimum öt fővel lehet létrehozni, az ennél magasabb induló
létszámot az adott szervezet határozza meg.
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az adott választókerületből az MSZP Választmányába delegált tag,
a társult ifjúsági szervezet azonos területi szintű elnöke, ha a párt tagja,
irodavezető vagy az iroda vezetésével megbízott személy (ha van),
a helyi szervezet kongresszusi küldötte (ha van és az elnökség így dönt),
akik meghívásáról az elnökség így dönt.

Az elnök feladata:
 Képviseli a pártot a szervezet működési területén, ha van, akkor a helyi együttműködési
társulásban és választási időszakban az egyéni országgyűlési választókerületi társulásban,
a területi és országos kapcsolatokban, két taggyűlés/küldöttgyűlés, illetve az elnökség
ülései között,
 vezeti az elnökséget, biztosítja annak folyamatos és tervszerű munkáját, javaslatot dolgoz
ki a tisztségviselők közötti munkamegosztásra,
 kapcsolatot tart az állami, önkormányzati szervekkel, felelős a párt társadalmi
kapcsolataiért, összehangolja a területéhez tartozó valamennyi önkormányzati, megyei, és
országgyűlési feladatokat és az MSZP politikai törekvéseit,
 az országgyűlési és az önkormányzati választási felkészülés politikai felelőse, választási
időszakban gondoskodik a választási bizottság munkájának előkészítéséről és
összehívásáról,.
 folyamatosan kapcsolatot tart az adott (ha van: a helyi együttműködési társulással), a
területi szövetséggel, illetve a párt országos központjával,
 felelős a szervezet gazdálkodásáért, az utalványozási rendért, .
 kapcsolatot tart az alapszervezetekkel, ha van, akkor a helyi együttműködési társulással, a
területi szövetség, és a párt országos testületei megfelelő szervezeteivel, illetve választási
időszakban az adott egyéni országgyűlési választókerületi társulással.
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vagy az ezzel a feladattal megbízott tisztségviselő feladata:
 ellenőrzi a helyi szervezet költségvetésének a végrehajtását,
 véleményezi a helyi szervezet gazdasági tevékenységét,
 javaslattal él a gazdálkodás javítása érdekében,
 a PEB működéséi rendjét maga alakítja ki.
Pártiroda:
 a helyi szervezet feladatainak ellátására, lebonyolításának elősegítésére irodát működtethet,
melyet az iroda vezetésével megbízott - főállású, vagy tiszteletdíjas - munkatárs dolgozik.
Feladataira munkaköri leírást kell készíteni,
 az iroda munkatársa felett - a helyi szervezet elnökével egyeztetett módon - a közvetett
munkáltatói jogokat a pártigazgató gyakorolja,

a helyi szervezet irodavezetői vagy az irodavezetésével megbízott személy kinevezésének
feltétele az MSZP tagság.
Az irodavezető vagy az irodavezetésével megbízott személy feladata:
 az iroda rendszeres nyitvatartási idejének meghirdetése, betartása,.
 kapcsolattartás a helyi együttműködési társulás, az egyéni országgyűlési választókerületi
társulás, a megyei és országos központ munkaszervezeteivel,
 az elnök megbízásából, annak mértékéig kapcsolattartás a választókerület állami,
önkormányzati szerveivel képviseli a választókerületi társulást, illetve felelős a párt
választókerületi társadalmi kapcsolataiért,
 vezeti az irodát, ellátja az összes adminisztrációs feladatot, előkészíti a
pártrendezvényeket, vezeti a szervezet nyilvántartásait,
 összehangolja az alapszerveztek, pártcsoportok tevékenységét,
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 segítséget nyújt a párt országgyűlési, megyei és helyi önkormányzati képviselőinek
munkájuk ellátásában, szervezi a testületi ülések előkészítését, a döntések végrehajtását,
 választások idején szervezi a kampányiroda feladatait,
 ellátja mindazt a feladatot, amit a szabályzatok más szerv vagy személy hatáskörébe nem
utalnak, illetve amivel a helyi szervezet elnöke megbízza.
A tagsági viszony
A párt tagja lehet, aki:
eleget tesz a párt alapszabálya rendelkezéseinek és az előírt tagfelvételi eljárást követően az
taggyűlés/ küldöttgyűlés – a felvételt kérő jelenlétében - nyílt, többségi szavazással a szervezet
tagjává fogadja.
A tagfelvételi eljárás szabályai:
- A felvételt kérő kitölti a „belépési nyilatkozatot” és azt személyesen, elektronikusan vagy
postai úton a szervezet vezetőségéhez benyújtja,
- a helyi szervezet vezetősége a felvételt kérőt és a két ajánlót, a kérelem benyújtásától
számított 15 napon belül, meghallgatja,
- a beszélgetés időpontját a felvételt kérővel egyeztetni kell, ha a beszélgetés nem zárult le
vagy elmaradt, azt öt napon belül folytatni kell, illetve meg kell ismételni, a beszélgetésről
írásos emlékeztetőt kell készíteni,
- a tagfelvételi kérelmet – a kérelem benyújtásának eredeti időpontjától számítva – harminc
napon belül, de legkésőbb a soron következő taggyűlésen/ küldöttgyűlésen napirendre kell
tűzni,
- a taggyűlésre/küldöttgyűlésre a kérelmezőt – az szmsz-ben meghatározott módon és időben
meg kell hívni, a tagfelvételről csak a kérelmező jelenlétében lehet határozatot hozni,
- a tagfelvételről nyílt, többségi szavazással döntenek.,
Ha a helyi szervezet a tagfelvétel elbírálásának jogát az alapszervezetekre ruházta át, akkor:
- A tagfelvételi eljárás lefolytatása és a kérelem elbírálása annak az alapszervezetnek a
feladata, ahová a kérelmező a „belépési nyilatkozatot” benyújtotta,
- a tagfelvételi eljárást az alapszervezet a fentiek figyelembevételével folytathatja le,
- ha a kérelmező nem választ alapszervezetet, felvételéről a helyi szervezet soron következő
taggyűlése/(küldöttgyűlése dönt.
-

-

a tagsági viszony kezdetének időpontja döntést meghozó taggyűlés/küldöttgyűlés vagy az
alapszervezeti taggyűlést követő nap,
az alapszervezet döntését követően a helyi szervezet a tagot nyilvántartásba veszi, öt
munkanapon belül a belépési nyilatkozat és a döntést tartalmazó jegyzőkönyv megküldésével
értesíti a központi tagnyilvántartást. A „belépési nyilatkozat” eredeti példányát saját
nyilvántartásában az adott tagsági viszonyt követő négy évig megőrzi.
amennyiben a tagfelvétel kérelmét többségi szavazással elutasították, azt írásban kell
indokolni, és azt a kérelmezőnek el kell juttatni,

Átjelentkezés:
Aki a szervezet tagja akar lenni:
- Kérheti átjelentkezését a szervezetbe,, feltéve, ha igazolja, hogy nem áll a tagsági viszony
felfüggesztésének hatálya alatt, nincs tagdíjfizetési hátraléka, és ellene fegyelmi, illetve etikai
vizsgálat nem folyik. A befogadásról – nyílt szavazással – a helyi szervezet
taggyűlése/küldöttgyűlése dönt a kérelmező jelenlétében. Az átjelentkezési kérelmet
lehetőleg harminc napon belül, de legkésőbb a soron következő ülésen napirendre kell tűzni.
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-

Az a helyi szervezet, amelyikbe átjelentkezett, a döntést követően gondoskodik a tag
adatainak nyilvántartásba vételéről, továbbá a változásnak a központi nyilvántartásban való
átvezetéséről.
Az átjelentkezési kérelem elutasításáról szóló taggyűlési vagy küldöttgyűlési határozatot
írásban meg kell indokolni, és a kérelmezőnek át kell adni. A kérelmező az elutasító határozat
ellen 15 napon belül az adott területi szövetség etikai és egyeztető bizottságához fordulhat
jogorvoslatért.

A tagsági viszony megszűnhet:
Kilépéssel:
- a kilépési szándékot a tag kötelessége írásban benyújtani,
Kizárással:
- kizárással a tagsági viszony csak fegyelmi eljárás után kiszabott büntetésként szüntethető
meg,
- fegyelmi eljárást bárki kezdeményezhet, az első fokú eljárást a területi etikai és egyeztető
bizottság folytatja le (kivéve a párttisztséget betöltő tisztségviselő, vezető testületi tag,
valamint az MSZP-tag európai parlamenti és országgyűlési képviselők, továbbá az országos
köztisztséget betöltő MSZP-tagok esetében).
Törléssel:
Az alapszabály 7. § 3. bekezdése részletezi, hogy a tagsági viszony mikor szüntethető meg
törléssel, de célszerű a szervezeti és működési szabályzatban külön rögzíteni az eljárási
szabályait.
A helyi szervezet köteles a párttagságot törölni :
a) legalább egy éves, önhibájából eredő tagdíjhátralékát a helyi szervezet írásbeli felszólítása
ellenére sem rendezte, és helyzetére tekintettel a tagsági viszonyának tiszteletbeli tagként
való fenntartását sem kezdeményezte,
b) a bíróság jogerősen cselekvőképességet kizáró vagy cselekvőképességet korlátozó
gondnokság alá helyezte,
c) valamely más, Magyarországon bejegyzett párt tagjává vált, vagy a tag a 6. § 2. bekezdés k)
pontjában foglalt kötelezettségét megszegte.
A tag halálával.
A tagsági viszony felfüggesztése:
Az a párttag, akinek tagsági jogát az országos elnökség vagy választási időszakban az országos
választási bizottság felfüggesztette, tagsági jogait nem gyakorolhatja, s ezen időszak alatt a
szervezet létszámába nem kell beszámítani.
A felfüggesztett párttagot a tagdíjfizetési és a 7/A § 3. bekezdésben előírt kötelezettségeinek
továbbra is eleget kell tennie.
A tagsági viszony szüneteltetése:
- A párttag írásbeli kérésére (az ok és az időtartam megjelölésével) a tagsági viszony
szüneteltethető,. A tagsági viszony szüneteltetése alatt a tag jogaival nem élhet és mentesül
kötelezettségei alól, a szervezet létszáma szempontjából nem vehető figyelembe.
- A párttag tagsági jogának szüneteltetését a helyi szervezet hivatalból is kezdeményezheti az
alapszabály 7/B. § 2. bekezdése alapján.
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A szervezet a tagsági viszonyban bekövetkezett bármilyen változást saját nyilvántartásában rögzíti és
az ezt tanúsító dokumentumok megküldésével öt munkanapon belül értesíti a központi
tagnyilvántartást.

A párt munkáját támogatók:
- Önkéntes segítő az lehet, aki magáénak vallja a párt céljait és politikai törekvéseit, és a párt
felhívására vagy kezdeményezésére a szervezett akciókban személyesen és tevékenyen részt
vesz,.
- az önkéntes támogatói viszony az érintett bejelentése alapján a központi elektronikus
nyilvántartásba való bejegyzéssel (a továbbiakban: elektronikus regisztráció) létrejön, és a
nyilvántartásból való törléssel szűnik meg,
- az önkéntes támogató a párt nyilvános rendezvényein őt megillető jogait akkor
gyakorolhatja, ha az önkéntes támogatói viszonyt a regisztrációs számával igazolja.
- a pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik.
A tagdíjfizetés szabályai:
- A tagdíj mértékét a párttag és a helyi szervezet között létrejött megállapodás rögzíti,
- különösen indokolt esetben a helyi szervezet úgy is dönthet, hogy a tagsága 10 %-át meg
nem haladó párttag számára- átmenetileg vagy véglegesen csökkenti a tagdíj alapösszegét,
- a tagdíj alapösszege havi 200 forint,
- a tagdíjat negyedévenként kell fizetni, a megfizetés a negyedév utolsó napjáig esedékes, az
éves összeget az esedékes tagdíjfizetés alkalmával bármikor befizethető,
- a tagdíj beszedéséről a helyi szervezet gondoskodik, a beszedett tagdíj a helyi szervezet
bevétele. Ha a párttag a tagdíjfizetéssel késedelembe esik, a helyi szervezet a tagot a
tagdíjfizetésre felszólítja. Az esedékes tagdíjjal a helyi szervezet a területi szövetség felé, a
területi szövetségek az országos központ felé negyedévenként elszámolnak,.
- a felszólítás megtörténhet annak személyes átadásával, (az átvétel írásbeli igazolásával), vagy
ajánlott küldeményként postai úton való továbbításával. A tagdíjak beszedése, illetőleg a
hátralékok és az írásbeli felszólítások rendjét a helyi szervezet tagdíjnyilvántartásában kell
szabályozni, .
- a szervezet által jelölt köztisztséget betöltő párttagok tagdíjukon túl a tiszteletdíjuk bruttó 10
százaléka mértékben kötelesek – a tisztségük fennállásáig rendszeresen - a pártot anyagilag
támogatni,
- a támogatás összege a jelölő pártszervezetet illeti meg, a befizetéséről pontos nyilvántartást
kell vezetni,.
- a tagdíjak és a támogatások beszedése és nyilvántartása az alapszabály 49.§-a előírása
alapján, az ott előírt részletezéssel történik.,
Egyéb működési előírások
Az önkormányzati választással kapcsolatos szabályok:
 a polgármesteri tisztségre pályázó jelöltek számára politikai programjuk ismertetésére
helyi, fővárosi pártfórumot kell biztosítani, melyet az adott szervezetnek a jelölést
elrendelő döntéshozó fóruma hív össze a jelölésről hozott határozatával egyidejűleg.
 A pártfórumra minden területileg érintett párttagot és nyilvántartásba vett önkéntes
támogatót meg kell hívni, részletes megrendezési szabályait a választási bizottság
határozza meg.
 egy-egy pártfórumon több jelölt is ismertetheti a pályázatát, az egyenlő feltételek
biztosítása érdekében pártfórumot jelölt is kezdeményezhet, de ez esetben is a választási
bizottság által meghatározott megrendezési szabályok az irányadóak.

12

 a választási időszakban a választási tevékenységet választási bizottság irányítja,
 a választási bizottságot a taggyűlés/ küldöttgyűlés hozza létre, vezetője a helyi szervezet
elnöke,
 a szervezet kampányfőnöke a taggyűlés/ küldöttgyűlés által megválasztott személy, aki
ellátja a kampánnyal kapcsolatos konkrét szervezési feladatokat,
 önkormányzati választások esetén a feladat és a jogkörök, vagy azok egyes részei
átadhatók az arra illetékes alacsonyabb pártszerveknek,.
 a választások idején is a párt illetékes fórumai és vezetői a felelősek az MSZP
alapszabályának, választási szabályzatának, a Területi Szövetség és a Helyi Szervezet
SZMSZ-ének betartásáért,
 a választási bizottság koordinálja az átruházott hatáskörben megbízott pártszervek
szakmai, politikai és gazdasági tevékenységét.

A szervezet és az országgyűlési, önkormányzati képviselő kapcsolattartása:
 A helyi szervezet, illetve átruházott hatáskörű pártszervek jelöltjeiből megválasztott
önkormányzati képviselők frakciót alkotnak,.
 a képviselői csoportok felelősséggel végzik tevékenységüket, együttműködnek a
taggyűléssel/küldöttgyűléssel, az elnökséggel, illetve a jelölésre jogosult pártszervvel,
 a szervezethez tartozó, egyéni országgyűlési vagy megyei listás képviselő, megyei
közgyűlési képviselő köteles rendszeresen részt venni s tevékenységéről számot adni az őt
jelölő szervezet ülésein.
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