AJÁNLÁS
Az EGYÉNI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI VÁLASZTÓKERÜLETI TÁRSULÁSOK SZÁMÁRA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATUK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
(elfogadta az MSZP Választmánya a 2016. március 19-i ülésén)

Az egyéni országgyűlési képviselői választókerületi társulás (továbbiakban: egyéni
választókerületi társulás) az egyéni országgyűlési képviselőjelölt(ek) kiválasztásának,
jelölésének és a választási kampány lebonyolításának operatív szervezete .
Az egyéni választókerületi társulás nem állandó jelleggel működik, tevékenységét az után kezdi
meg, hogy a párt országos elnöksége döntött a választási időszak kezdetéről és létrehozza az
országos választási bizottságot.
Az országos elnökség ezen döntését követően kötelezően meg kell alakulniuk.
Egy egyéni országgyűlési képviselői választókerületben csak egy választókerületi társulás
hozható létre.

Az alapszabály rendelkezik az egyéni választókerületi társulás működésére vonatkozó
legfontosabb szabályozásokról, de az alapszabályban vagy annak mellékleteiben találhatóak
olyan témakörök, melyek csak közvetve, irányadóként adnak feladatot, melyeket célszerű az
egyéni választókerületi társulás SZMSZ-ében szabályozni.

Alapvetések:
-

-

Az egyéni választókerületi társulás tevékenységének és működésének szabályozásánál a párt
jellegét, céljait, politikai törekvéseit és alapértékeit minden mozzanatnál érvényesíteni kell,
az egyéni választókerületi társulás az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek kiválasztásának,
jelölésének, megválasztásának és a választási kampány lebonyolításának operatív szervezete,
feladata az egyéni országgyűlési képviselői kampány lebonyolítása, választási időszakban a
területén működő helyi szervezetek tevékenységének összehangolása, tájékoztatásuk, munkájuk
támogatása,
az egyéni választókerületi társulás az alapszabály és annak mellékletei, valamint az adott területi
szövetség, illetve regionális tanács szervezeti és működési szabályzata keretei között szervezeti
és működési szabályzatot fogad el.
A szervezeti és működési szabályzat elkészítésekor az alábbi dokumentumok az irányadóak:
az MSZP Alapszabálya,
az MSZP Döntési és Választási Szabályzata,
az MSZP Kongresszusi Szabályzata,
a Vagyonnyilatkozatok őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat
az MSZP Gazdálkodási Szabályzata (ezek mellékletei),
a Nyilvántartás a párt tagjairól, szervezeteiről és támogatóiról szabályzat,
az MSZP adott területi szövetségének szervezeti és működési szabályzata,
az MSZP adott regionális tanácsa szervezeti és működési szabályzata,

A szervezeti és működési szabályzat elkészítésekor figyelembe kell venni az egyéni
választókerületi társulás működési területén kialakult hagyományokat és lehetőségeket.
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Azokat az eljárási módokat kell meghatározni, hogy a helyi sajátosságokat is alkalmazva
miként kell eljárni a pártban felmerült kérdések tekintetében

Szabályozandó témakörök listája.

Az alapszabály rendelkezései előírják az alábbi a szabályozási kötelezettségeket:
-

-

Az egyéni választókerületi társulás létrehozását,
az egyéni választókerületi társulás szerveinek (választási bizottság, összevont taggyűlés),
létrehozását, megválasztásának, illetve delegálásának módját, ezek egyes hatás, - és
feladatkörét,
az egyéni országgyűlési képviselőjelölt személyéről hozott döntés módját és érvényességét,
a választási bizottság és az összevont taggyűlés legfontosabb feladatait,
a választási bizottság, illetve a kampányfőnök legfontosabb hatás, - és feladatkörét,
saját szervezeti és működési szabályzat elfogadását.

Az alapszabályból vagy mellékleteiből közvetve kiolvasható szabályzandó témakörök:
-

Az egyéni választókerületi társulás képviseleti rendjét,
a választási bizottság elnökének, a kampányfőnökének, esetlegesen egyéb tisztségviselőinek
megválasztásának szabályait, összetételét, azok hatás- és feladatkörét,
az egyéni választókerületi társulás döntéshozatali mechanizmusának esetleges további
szabályait,
az egyéni választókerületi társulás és a megfelelő területi szövetség, regionális tanács közötti
kapcsolattartás szabályait,
az egyéni választókerületi társulás miként és milyen ügyben hozhat kötelező érvényű
határozatokat a tagjaira, belső szervezeti egységeire,
a gazdálkodás felelősségi viszonyait, az egyéni választókerületi társulás gazdálkodási,
nyilvántartási (eszköz, vagyon, valamint a szerződések, stb.) és ügyviteli szabályait
az egyéni választókerületi társulás irodájára, annak vezetésének, működésének rendjét,
szabályait,
a döntéshozatali mechanizmus további szabályait,
a pártra utaló elnevezés, szimbólum használatának szabályait,
a társulás nyilvánosságát jelentő fórumait.
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Javaslat
az egyéni országgyűlési képviselői választókerületi társulások szervezeti és
működési szabályzata elkészítéséhez

I.
Az egyéni országgyűlési képviselői választókerületi társulás (a továbbiakban társulás) neve:
A Magyar Szocialista Párt ………....................megyei …...... számú választókerületi társulása.

II.
A társulás székhelye: ……………………………………………………………………...........................................
Működési területe:…………………………………………………………………………..........................................
Az egyéni választókerületi társulás tevékenységének és működésének szabályozásánál a párt
jellegét, céljait, politikai törekvéseit és alapértékeit minden mozzanatnál érvényesíteni kell.

III.
A társulás tagjai:
…………........................................területi
szövetség
…………………..számú
választókerület
településein működő helyi MSZP szervezetek, továbbá azokon a településeken, ahol nincs helyi
szervezet ott az MSZP alapszervezete vagy pártcsoportja, illetve a párt képviseletével megbízott
helyi képviselője.
A társuláshoz új helyi szervezetek a megalakulásukat követően írásos nyilatkozattal
csatlakozhatnak.

IV.
Az egyéni választókerületi társulás feladatai:
-

-

Az egyéni választókerületi társulás az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek kiválasztásának,
jelölésének és a választási kampány lebonyolításának operatív szervezete,
összehangolja, irányítja és megjeleníti a választókerület területén működő helyi szervezetek
országgyűlési képviselő választással összefüggő politikai tevékenységét,
szerepet vállal a helyi és országos ügyek nyilvánosság előtti képviseletében
ellátja az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek kiválasztásával, jelölésével kapcsolatos operatív
feladatokat, kivéve, ha választási együttműködés esetén a párt nem állít saját jelöltet,
feladata az egyéni választókerületi országgyűlési képviselőválasztás kampányának
meghatározása, megszervezése és a a lebonyolítása, választási időszakban a területén működő
helyi szervezetek tevékenységének összehangolása, tájékoztatásuk, munkájuk támogatása,
valamint döntés a választókerület hatáskörébe utalt személyi kérdésekről,
ellátja a választással kapcsolatos politikai és közjogi feladatokat, előkészíti a döntéseket,
egyezteti a javaslatokat, biztosítja az MSZP képviseletét a választási szervek előtt,
az országos testületek, illetve a területi szövetség döntéseit figyelembe véve meghatározza a
választókerület politikai és választási céljait és az ezt szolgáló cselekvési programot,
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-

-

egyes kérdésekben kialakítja a választási társulás egészére vonatkozó egységes politikai
álláspontját, s megteremti a közös irányelv képviseletének feltételeit,
segíti és támogatja az egyes településeken működő tagszervezetek politikai tevékenységét,
annak szakmai megalapozottságát,
elfogadja az egyéni választókerületi társulás saját gazdálkodási szabályrendszerét, s
gazdálkodását az alapszabály és a gazdálkodási szabályzat, valamint az ide vonatkozó
jogszabályok előírásai szerint (összehangolva az adott területi szövetség gazdálkodási
szabályzatával) végzi,
az egyéni választókerületi társulás az alapszabály és annak mellékletei, valamint az adott területi
szövetség, illetve regionális tanács szervezeti és működési szabályzata keretei között szervezeti
és működési szabályzatot fogad el.

V.
A társulás szervezeti felépítése:
Az egyéni választókerületi társulás szervei:
-

Összevont taggyűlés,
választókerületi választási bizottság,
illetve a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt választókerületi testületek,
választókerületi iroda (ha van).
A társulás legfőbb képviseleti és döntéshozó testülete az összevont taggyűlés:
Az egyéni választókerületi társulás döntéshozó szerve az összevont taggyűlés, amelyet a
választókerület területén lakóhellyel rendelkező tagok alkotnak. Hatáskörébe tartozik az egyéni
országgyűlési képviselőjelölt személyéről való döntés. Az összevont taggyűlésen a tag jogait az a
párttag is gyakorolhatja, aki a választókerület területén működő helyi szervezet tagja, de lakóhelye
nem a választókerület területén van, feltéve, hogy az egyéni választókerületi társulás vezető testülete
a tag erre irányuló bejelentését elfogadta és a tagot a névjegyzékbe felveszi.
A társulás irányító és képviseleti testülete az egyéni választókerületi választási bizottság:
A választókerületi választási bizottság létszáma minimum 5 fő. Vezetője a választókerületi társulás
elnöke, tagjai a választókerület területén működő helyi szervezetek vezetői és az összevont taggyűlés
által megválasztott tagok. Amennyiben a választókerületi társulás és valamely helyi szervezet
működési területe megegyezik, a helyi szervezet a tevékenységét választókerületi társulásként is
gyakorolja.
Az elnök megbízatása az egyéni országgyűlési képviselő-jelölt megválasztásáig tart, kivéve, ha
választási együttműködés esetén a párt nem állít saját jelöltet.
Az egyéni országgyűlési képviselőjelölt a jelöltté válásától a választási bizottság elnöke. Célszerű, ha a
választási bizottság munkájában részt vesz(nek) az illetékességi területhez tartozó MSZP tag
polgármester(ek) is.
A választási bizottság alakuló ülését a területi szövetség elnöke hívja össze és gondoskodik az alakuló
ülés szabályos megtartásáról.
A választási bizottság feladata:

-

összehangolja és irányítja a választókerület működési területén működő helyi szervezetek,
pártközösségek, pártszerveződések választással összefüggő politikai tevékenységét
összehívja és előkészti az egyéni választókerületi összevont taggyűlést,
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-

-

-

-

-

-

kialakítja és az összevont taggyűlés elé terjeszti az egyéni választókerületi országgyűlési
képviselőjelölttel szembeni helyi követelményeket, amelyet előzőleg összehangol az MSZP
Választmánya által kidolgozott jelölt-kiválasztási elvekkel,
az egyéni országgyűlési képviselőjelöltre vonatkozó javaslatát megelőzően tájékozódik a
választópolgárok igényeiről, a párttagok véleményéről, és ennek alapján olyan jelöltet/elölteket
állít, aki(k)től a legeredményesebb szereplés várható,
jelölését megelőzően megvizsgálja, hogy a jelölt(ek) eleget tett(ek)-e az alapszabályban előírt
kötelezettségeinek,
az egyéni országgyűlési képviselői tisztségre pályázó jelöltek számára politikai programjuk
ismertetésére választókerületi pártfórumot kell biztosítani, melyet az adott választókerületi
társulásnak 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,
előkészíti és az alapszabályban előírt kötelező előzetes egyeztetést követően az országos
elnökség egyetértésével megválasztja az egyéni országgyűlési képviselőjelöltet,
a társulási választási bizottság tagjai közül megválasztja a társulás azon tisztségviselőjét, aki az
elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti,
megbízza a választási társulás kampányfőnökét,
kijelöli az MSZP delegáltját az egyéni országgyűlési választókerületi választási bizottságba,
összehangolja az egyes helyi szervezetek munkáját, kiválasztja és felkészíti az MSZP részéről a
szavazatszámláló bizottságokba küldendő tagokat,
megbízza az MSZP egyéni választókerületi jogi képviselőjét,
szervezi és koordinálja az általános, illetve időközi egyéni országgyűlési választásokkal
kapcsolatos feladatokat,
kidolgozza és elfogadásra az egyéni választókerületi összevont taggyűlés elé terjeszti az egyéni
választókerületi program téziseit,
kialakítja és képviseli a társulás álláspontját az egyéni választókerületi, területi feladatok, illetve
szakmai koncepciók megvalósítása során,
ha a választási időszak során az egyéni választókerületi társulás szervezeteihez tartozó párttagok
részéről a párt választási érdekeit veszélyeztető nyilvános vitát tapasztal, akkor köteles
haladéktalanul felhívni az érintett párttagok figyelmét arra, hogy ez a cselekedet fegyelmi
vétségnek minősül, és felszólítja őket a vita pártfórumon történő rendezésére,
kialakítja választási bizottság munkatervét és működési rendjét,
a kampány végrehajtását szolgáló kérdésekben a helyi szervezetek számára kötelező határozatot
hozhat,
dönt a választókerület területén lakóhellyel nem rendelkező párttag névjegyzékbe vételéről.
a választókerületet érintő kérdésekben politikai akciókat, rendezvényeket szervez,
kialakítja a társulás költségvetése elkészítésének, illetve gazdálkodásának elveit, elfogadja
választáskerületi társulás költségvetését, dönt a hozzájárulások, adományok felhasználásáról,
elfogadja az egyéni választókerületi társulás gazdálkodási, nyilvántartási (eszköz, vagyon,
valamint szerződések, stb.) és ügyviteli szabályait,
a választási bizottság ülését szükség szerin tartja, ülését össze kell hívni, ha tagjainak legalább
………….része írásban – a napirend meghatározásával - ezt kéri,
a választási bizottság biztosítja az összevont taggyűlés jegyzőkönyvvezetését, gondoskodik a
döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvek hitelesítéséről, azok továbbításáról,
az egyéni országgyűlési képviselőjelölt jelöléséről hozott döntésről, részvételi arányról és
szavazati arányokról a döntést követő első munkanap végéig értesíti az adott területi szövetséget
és az országos elnökséget,
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-

az MSZP országos testületei, illetve a területi szövetség által ajánlottak szerint, valamint a
választókerületet érintő kérdésekben politikai akciókat, rendezvényeket szervez.

A választási bizottság feladata a névjegyzékkel kapcsolatban:
Az egyéni választókerületi társulás létrehozásáról szóló országos elnökségi döntés napját követő 5
munkanapon belül elektronikus nyilvántartást hoz létre azokról a párttagokról, akiknek a lakóhelye a
választókerület területén van (a továbbiakban: névjegyzék) az aktív párttagoknak a központi
elektronikus tagnyilvántartásban lévő adatai alapján.
A névjegyzék az aktív párttagoknak a Nyilvántartás a párt tagjairól, szervezeteiről és támogatóiról
szóló szabályzat által előírt adatait tartalmazza.
Az a párttag, aki a választókerület területén működő helyi szervezet tagja, de a lakóhelye nem az
egyéni választókerületi társulás területén van, az egyéni választókerületi választási bizottsághoz
címzett – indokolást tartalmazó - írásbeli bejelentésével az országos elnökség döntését követő 25.
napig kezdeményezheti a névjegyzékbe való felvételét. A névjegyzékbe nem vehető fel az a tag,
akinek a tagsági viszonya szünetel, vagy azt megszüntették. Az egyéni választókerületi választási
bizottság a bejelentést a kézhezvételtől számított 5 napon belül elbírálja.
Az a tag, akit az egyéni választókerületi társulás névjegyzékébe felvettek, az egyéni országgyűlési
képviselőjelölt megválasztásával összefüggő jogait és kötelezettségeit az egyéni választókerületi
tárulásban, egyéb jogait a helyi szervezetben gyakorolja. A névjegyzékbe való felvétel a tagnak a helyi
szervezettel szemben előírt, vagy ott teljesítendő kötelezettségeit nem érinti. A befogadás tényétől
azt az egyéni választókerületi társulást, ahonnan a tag átjelentkezett haladéktalanul értesíti. Ha a tag
a névjegyzékből való törlését kérte, ennek haladéktalanul eleget kell tenni. Az így törölt tag a
névjegyzékbe való újbóli felvételét nem kérheti.
A választási bizottság elnöke feladatai:
-

képviseli a pártot működési területén a közvélemény előtt, valamint az állami és önkormányzati
szervekkel, a társadalmi szervezetekkel és mozgalmakkal való kapcsolataiban,
képviseli a pártot a választókerületben, a területi és országos kapcsolatokban, az összevont
taggyűlés, illetve az elnökség ülései között,
vezeti a választási bizottságot, biztosítja annak folyamatos és tervszerű munkáját,
felelős a párt választókerületi társadalmi kapcsolataiért,
az országgyűlési választási felkészülés politikai felelőse,
a társulási választási felkészülés politikai felelőseként választási időszakban gondoskodik a
választási bizottság munkájának előkészítéséről és összehívásáról,
javaslatot dolgoz ki az egyéni választókerületi társulási tisztségviselők közötti munkamegosztásra,
folyamatosan kapcsolatot tart az adott területi szövetséggel, illetve a párt országos központjával,
biztosítja a zökkenőmentes információáramlást,
felelős a társulás gazdálkodásáért, az utalványozási rendért,
kapcsolatot tart az egyéni választókerületi társulás és a területi szövetség, a regionális tanács és
a párt országos testületei megfelelő szervezeteivel,
képviselőjelöltként minden erőfeszítést megtesz a párt választási eredményességérét.
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VI
Az egyéni választókerületi társulás további tisztségviselői és felelősei:
A társulás szervezeti és működési szabályzata további tisztségviselők, felelősök megválasztását
határozhatja meg. Ezt a helyi hagyományok, korábbi szokások, szabályok alapján lehet és kell
kialakítani. Felsorolásukat, valamint hatás- és feladatkörüket a szervezeti és működési
szabályzatban kell szabályozni.
Az egyéni választókerületi társulás testületei, hatás, és feladatkörük.

-

Az összevont taggyűlés:
A jelen lévő párttagok kétharmadának egybehangzó szavazatával elfogadja, illetve szükség
esetén módosítja a társulás szervezeti és működési szabályzatát,
dönt a választási kampány során tagszervezetekre átruházható feladatkörökről, illetve előírhatja
ezekben a kérdésekben az előzetes egyeztetést,
kialakítja a választókerületben működő társulási tagszervezetek együttműködését,
kialakítja, hogy az egyéni választókerületi társulás miként és milyen ügyben hozhat kötelező
érvényű határozatokat a tagjaira, belső szervezeti egységeire,
meghatározza a társulás politikai céljait, az ezt szolgáló cselekvési programot és értékeli a
végrehajtást,
megvitatja és elfogadja az egyéni országgyűlési választókerületi program téziseit,
elfogadja a társulást alkotó helyi szervezetek közötti országos, illetve megyei párttámogatás
felosztásának elveit,
a társulás választási bizottsága javaslata alapján titkos szavazással dönt a választókerület egyéni
országgyűlési képviselőjelöltjéről,
megvitatja és elfogadja az egyéni választókerületi országgyűlési képviselőjelölttel szembeni helyi
követelményeket,
a tapasztalatok közreadásával, illetve szakmai tanácsokkal segíti a helyi pártszervezetek
működését,
Az országgyűlési képviselői választókerületi iroda :

-

-

Az egyéni választókerületi társulás feladatainak ellátására, a választások lebonyolításának
elősegítésére irodát működtethet,
az egyéni választókerületi társulás illetékességi területén működő MSZP és/vagy országgyűlési
képviselői irodák munkatársai a választókerület elnöke vagy kampányfőnöke utasítására
kötelesek ellátni a kampánnyal összefüggő feladatokat,
az Iroda élén irodavezető vagy az iroda vezetésével megbízott személy áll, aki tevékenységét a
választási bizottság elnöke, illetve kampányfőnöke irányításával végzi,
az irodavezetőt vagy az iroda vezetésével megbízott személyt az elnökség javaslatára nevezik ki,
a közvetett munkáltatói jogokat a pártigazgató gyakorolja.
Az irodavezető vagy az iroda vezetésével megbízott személy főbb feladatai:

-

Szervezi a kampányiroda feladatait, vezeti az irodát, ellátja az összes adminisztrációs feladatot,
összehangolja a szervezetek tevékenységét,
kapcsolatot tart az állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel, azok vezetőivel,
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-

szervezi a testületi ülések előkészítését, a döntések végrehajtását,
vezeti a nyilvántartásokat,
a Területi Szövetség vezetőinek és az egyéni választókerületi társulás elnökének megbízása
alapján, annak mértékéig, képviseli az egyéni választókerületi társulást,
ellátja mindazt a feladatot, amit a szabályzatok más szerv vagy személy hatáskörébe nem
utalnak, illetve amivel az egyéni választókerületi társulás elnöke megbízza.
A döntéshozatal előkészítése, rendje és érvényessége:

-

-

-

-

-

-

A társulás összevont taggyűlésének összehívása akkor szabályszerű, ha arról a döntésre
jogosultakat (küldötteket) az összevont taggyűlés megkezdése előtt legalább 10 nappal korábban
értesítették,
a kiértesítés megtörténhet a meghívó személyes átadásával, postai úton való vagy elektronikus
továbbításával (e-mail,
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,
a döntés akkor érvényes, ha azzal a szavazásban részt vettek több mint fele egyetértett,
az összevont taggyűlésnek az egyéni választókerületi jelölt személyéről hozott döntése akkor
érvényes, ha a döntésre jogosult párttagok több mint fele részt vett a szavazásban. Az lesz a
képviselőjelölt, akinek jelölésével a szavazásban részt vettek több mint fele egyetértett és a
legtöbb szavazatot kapta,
ha az összevont taggyűlésen a döntésre jogosultak több mint fele nem vett részt, az egyéni
választókerületi választási bizottság az összevont taggyűlést az eredeti időponthoz képest,
lehetőleg öt napnál nem későbbi időpontra a jogosultak meghívásával ismételten összehívja,
ha országgyűlési egyéni képviselőjelölt vagy polgármesterjelölt személyéről hozott döntésnél többes jelölés kivételével - az elfogadott jelölt nem kapta meg a döntésre jogosultak legalább
egyharmadának támogatását, az országos 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 jelen lévő párttagok kétharmadának egybehangzó szavazatával fogadja el, illetve szükség
esetén módosítja a társulás szervezeti és működési szabályzatát, az egyéni országgyűlési
képviselőjelölt személyéről titkos szavazással kell dönteni,
a határozatképesség és a döntés érvényességének megállapításánál ennél szigorúbb feltételeket
is megállapíthatnak, de azokat a szervezeti és működési szabályzatban rögzíteni kell.

Az egyéni választókerületi társulás szervezeti és működési szabályzatában nem szabályozott
kérdésekben az MSZP alapszabályának és mellékleteinek rendelkezései, illetve az adott területi
szövetség szervezeti és működési szabályzata az irányadók.
Amennyiben az MSZP Választmánya a köztisztség betöltésére irányuló jelölési eljárás előválasztási
rendszerben történő lebonyolításáról dönt és elfogadja az előválasztás útján történő jelöltállítás
szabályzatát, az egyéni választókerületi társulás e szabályok alapján végzi tevékenységét.
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