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I. Általános rendelkezések
1. §
A párt neve:
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, rövidítve: JESZ vagy Demokrata
Közösség.
2. §
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (továbbiakban: a párt) a Magyar
Köztársaság Alkotmányának 3. §-a, illetve a pártok mőködésérıl és gazdálkodásáról
szóló 1989. évi XXXIII. törvény alapján mőködı politikai párt.
/2/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jogi személy.
/3/ A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség a Magyar Demokrata Fórum
kizárólagos és általános jogutódja.
3.§
/1/
A pártalapítás helye és ideje:
Budapest, 1989.
/2/
Az elıdszervezet alapításának helye és ideje:
Lakitelek, 1988.
4.§
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség célja a magyar nemzet és a magyar
haza szolgálata. A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség a nemzeti
hagyományokat tisztelı, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló,
korszerő konzervatív párt. Tiszteli az elıdök országalkotó képességét, a
patriotizmust, a haza szabadságáért küzdık eszményeit és áldozatát, a nemzet javát
szolgáló hagyományok mának is szóló üzeneteit.
5. §
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelvénye: a párt nevébıl kialakított JESZ
mozaikszó betőinek megjelenítése világoszöld színnel, amelyet a tipográfia szerves
részeként megjelenı barna kör alak, benne jobb irányba mutató háromszög együttesen stilizált lejátszó gombot megjelenítı forma egészít ki.
6.§
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség székhelye:
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73.
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II. Tagság és tagsági viszony.
7.§
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség tagja lehet az a magyar állampolgár,
vagy az a Magyarországon letelepedési engedéllyel tartózkodó nem magyar
állampolgár, aki személyes joga szerint nagykorú, cselekvıképességet érintı
gondnokság alatt nem áll, valamint elfogadja a párt Alapszabályát és kijelenti, hogy a
párt testületeinek mindenkori döntéseit tudomásul veszi, politikai tevékenysége során
azoknak megfelelıen cselekszik, továbbá az elızıeket a belépési nyilatkozaton saját
kező aláírásával is vállalja.
/2/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség pártoló tagja lehet bármely állam
polgára, aki személyes joga szerint nagykorú, cselekvıképességet érintı
gondnokság alatt nem áll, valamint elfogadja a párt Alapszabályát és kijelenti, hogy a
párt testületeinek mindenkori döntéseit tudomásul veszi, politikai tevékenysége során
azoknak megfelelıen cselekszik, továbbá az elızıeket a belépési nyilatkozaton saját
kező aláírásával is vállalja.
/3/
Nem lehet a párt tagja az, aki más, a magyar Országgyőlésben, és az Európai
Parlamentben képviselettel rendelkezı politikai párt tagja, illetve aki olyan társadalmi
szervezetnek a tagja, amely az országgyőlési képviselık választásán valamely más
pártot vagy más párt jelöltjét nyilvánosan a támogatásáról biztosította.
/4/
A pártoló taggal szemben nem állnak fenn a /3/ pontban megfogalmazott kitételek.
8.§
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösségben a tagsági viszony tagfelvétellel
keletkezik, amelyrıl a párt Országos Elnöksége dönt. A felvételhez két tag javaslata
szükséges, és a felvételrıl vagy annak elutasításáról a felvételt kérelmezıt az
Országos Elnökség bizonyítható módon értesíti az Országos Hivatalon keresztül. E
döntés ellen a felvételt kérelmezı az értesítéstıl számított 15 napon belül, és a
választókerületi szervezet bármely tagja a döntéstıl számított 15 napon belül az
Országos Választmánynál írásban jogorvoslattal élhet, az Országos Választmány
döntése végérvényes.
/2/
Akinek tagsága kilépéssel, kizárással, illetve törléssel szőnt meg, csak új tagként, új
tagfelvételi eljárás keretében vehetı fel a pártba. Az újbóli tagfelvételre csak akkor
kerülhet sor, ha a kizárás, vagy a törlés oka már megszőnt. Ezt a körülményt az
Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság határozattal véleményezi.
/3/
A 9.§ /1/ bekezdés e) pontjában meghatározott esetben megszőnt tagság esetében
az érintett volt tagok új tagfelvételi eljárás keretében vehetık fel a pártba. A
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tagfelvételi kérelmet az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság határozattal
véleményezi.
/4/
Tagfelvétel elıtt a jelen Alapszabály 56. §-ában foglalt körülmények fennállása amennyiben azok ismertek - mérlegelendı.
9.§
/1/
A tagsági viszony megszőnik:
a) a tag halálával,
b) kilépéssel,
c) törléssel,
d) kizárással,
e) a tagot nyilvántartó választókerületi szervezet feloszlatásával.
/2/
A kilépést az illetékesnek az Országos Hivatalnál írásban vagy elektronikus posta
útján kell bejelenteni. A kilépés napjának az errıl szóló írásbeli nyilatkozat
benyújtásának, vagy postára adásának napját kell tekinteni és errıl a választókerületi
szervezetet az Országos Hivatal nyolc napon belül értesíteni köteles.
/3/
Törléssel szőnik meg a tagsági viszony
a) ha a tag több mint hat hónapon át nem fizet tagdíjat és tagdíjhátralékát
kétszeri bizonyítható módon közölt felszólítás ellenére, 30 napon belül sem
rendezi,
b) a tag személye tekintetében a tagság keletkezésének a 7. § /1/
bekezdésében meghatározott feltételei már nem állnak fenn, illetve a 7. § /2/
bekezdésében meghatározott kizáró ok megvalósul,
c) ha a párt jelöltjeként megválasztott országgyőlési, európai parlamenti vagy
helyi önkormányzati képviselı a választást követıen a párt képviselıibıl, vagy
koalíciós közremőködésével megalakuló képviselı-csoport megalakításában
nem vesz részt, vagy a már mőködı ilyen képviselı-csoportba a
megválasztását követı 15 napon belül nem kéri a felvételét, illetve
megakadályozza a párt képviselı-csoportjának megalakítását, továbbá a
képviselıi mandátumának idıtartama alatt az ilyen képviselı-csoportból kilép,
valamint, ha az ilyen képviselı-csoportból a képviselı-csoport kizárja,
d) annak a tagnak a tekintetében, aki az Országos Választmány által
meghatározott, a JESZ tagsági jogviszony megújítása tárgyában feltett
kérdésekre a megadott határidın belül nem válaszol, vagy elutasító
álláspontot foglal el,
e) amennyiben bármely testületi döntést követıen a nyilvánosság elıtt
(bizonyítható módon) a testületi döntéssel kapcsolatban ellenvéleményt
fogalmaz meg. Az Országos Elnökség megállapítja a tényállást, és elrendeli
az Országos Hivatalnál a törlést. A törléssel szemben az Országos
Választmánynál írásban fellebbezéssel élhet, mely nem joghalasztó hatályú.
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/4/
A /3/ bek. a.), b.) és d.) pontjában foglaltak megvalósulása esetén a törlésrıl az
Országos Elnökség határoz, és errıl a tagot írásban - bizonyítható módon - értesíti.
A törölt tag a /3/ bek. a.) és b.) pontja alapján végrehajtott törlés esetében az
értesítés kézhezvételétıl számított 15 napon belül a törlés ellen az Országos
Választmánynál írásban fellebbezést terjeszthet elı. Az Országos Választmány
határozata jogerıs.
/5/
A /3/ bek. c) pontjában foglaltak megvalósulása esetén országgyőlési képviselı,
európai parlamenti képviselı, megyei/budapesti, illetve helyi képviselı, országos
elnökségi, országos választmányi tag, valamint a megyei/budapesti választmány
tagja, megyei/budapesti önkormányzatban elnök, elnökhelyettes esetében, a
megvalósulás tényét az Országos Választmány határozattal állapítja meg, és a
törlést az Országos Hivatalnál elrendeli. A törlést az Országos Hivatal hajtja végre,
és errıl az érintett tagot és a nyilvántartó választókerületi szervezetet értesíti.
/6/
Kizárásnak csak az Etikai és Fegyelmi Szabályzatban meghatározott okok miatt és
az ott szabályozott eljárás lefolytatása után van helye. Az eljárást a választókerületi
szervezet közgyőlése, a párt bármely testülete és tisztségviselıje kezdeményezheti.
Az eljárás részletes szabályait az Etikai és Fegyelmi Szabályzat tartalmazza.
10. §
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség minden tagja - amennyiben az
Alapszabály másként nem rendelkezik - azonos jogokkal és kötelezettségekkel
rendelkezik.
/2/
a) jogosult részt venni a párt tevékenységében és rendezvényein, a párt
testületei tagjainak és tisztségviselıinek a Választási Szabályzat szerinti
megválasztásában,
b) az újonnan belépı tag két éves tagsági viszony után jelölhetı és választható
országos párttisztségre
c) a 10.§ /2/ b) pontjában foglalt határidı elıtti jelölésrıl az Országos Elnökség
dönt
d) köteles az Országos Választmány által megállapított tagdíjat megfizetni,
e) politikai tevékenysége során köteles megtartani a párt testületeinek
határozatait, továbbá köteles azoknak megfelelıen eljárni.
/3/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség minden pártoló tagja azonos jogokkal és
kötelezettségekkel rendelkezik:
a) jogosult részt venni a párt tevékenységében és rendezvényein.
b) a pártoló tag a belépését követı 3. év után jelölhetı és választható országos
párttisztségre
c) a 10.§ /3/ b) pontjaiban foglalt határidı elıtti jelölésrıl az Országos Elnökség
dönt
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d) politikai tevékenysége során köteles megtartani a párt
határozatait, továbbá köteles azoknak megfelelıen eljárni.

testületeinek

/4/
A jelen Alapszabály és a párt egyéb Szabályzatainak rendelkezései a párt
valamennyi tagjára és pártoló tagjára nézve kötelezıek.
/5/
Az országos, a megyei/fıvárosi és a választókerületi testületek határozatai azok
illetékességi területén a tagokra kötelezıek.
III. Szervezeti rend.
III/A. Alapvetı szabályok.
11. §
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség politikai döntéshozó testületei:
a) országosan:
aa/ az Országos Győlés,
ab/ az Országos Választmány,
ac/ az Országos Elnökség,
b) a megyékben és a fıvárosban a megyei/budapesti választmányok,
c) az egyéni országgyőlési választókerületekben a választókerületi szervezetek.
12. §
/1/
A párt politikai döntéshozó testületei - a jelen Alapszabályban megállapított
hatáskörükben eljárva - jogosítványaikat testületileg gyakorolják. A testületek
tagjainak - a jelen Alapszabályban külön meghatározott eseteket kivéve - egyéni
döntéshozatali joguk nincs.
/2/
A párt politikai döntéshozó testületeinek tagjait és a párt tisztségviselıit (országos
elnök, Országos Elnökség, Országos Bizottságok, megyei/budapesti választmányok,
választókerületi szervezetek), a jelen Alapszabály és a Választási Szabályzat
rendelkezései szerint választják. A testületek tagjai és a párt tisztségviselıi
újraválaszthatók.
A Választási Szabályzat rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
2/a) Tisztújítás elsı szakasza:
A tisztújítás elsı szakaszában a választókerületi szervezetek országos győlési
küldöttet választanak, és ajánlást tesznek az országos elnök személyére.
Az országos elnök személyét az Országos Győlés titkos szavazással választja.
Bárki lehet elnökjelölt (a 10. §-ban foglaltak betartásával), aki megkapja a
választókerületi szervezetek 25 %-a, vagy a JESZ összes tagja 20 %-a írásbeli
ajánlását. Az ajánlásokat azon a választókerületi közgyőlésen kell megtenni,
amikor a szervezet országos győlési küldöttet választ, vagy - a 20 %-os esetben
- a tagok az ajánlásaikat a tisztújítás kiírásától a jelölési idıszak végéig is
megtehetik. Az Országos Győlés szavazólapjára minden jelöltet fel kell venni,
aki az elızı két feltételbıl bármelyiknek megfelelt. Ha senki nem kapja meg a
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25 vagy a 20 százalékot, és ezáltal nincs elnökjelölt, akkor az arányaiban
legtöbb jelölést kapott jelölt lesz az elnökjelölt.
2/b) Tisztújítás második szakasza:
A tisztújítás második szakaszában a választókerületi szervezetek választanak
saját elnököt és elnökséget, megválasztják a területi (fıvárosi/megyei)
elnököket, elnökségeket, az Országos Választmány területi tagjait. Lemondás
esetén az országos győlési küldötteket pótolják, és annyi jelöltet állítanak az
országos elnökségbe és az országos bizottságokba, ahány a testületek
megválasztható tagjai száma. A jelölés metódusa megegyezik a 2/a) pontban
rögzített metódussal. Erısorrend betartásával legfeljebb annyi jelölt kerülhet az
Országos Győlés elé, amennyi a megválasztható tagjai számának kétszerese.
2/c) a 2/a és 2/b pontokban rögzített jelölések során jelöltnek kell tekinteni (nem
kell ismét jelölni, csak a vállalásról nyilatkoztatni) azokat a személyeket, akik az
elızı tisztújítás óta az adott tisztséget betöltötték.
/3/
A párt testületeinek és tisztségviselıinek a megbízatása - jelen Alapszabály eltérı
rendelkezése hiányában - két évre szól. A választást megelızıen az Országos
Győlés úgy is dönthet, hogy a megválasztásra kerülı testületek és tisztségviselık
megbízatása két évtıl eltérı idıtartamra szól.
E mandátum lejárta után - amennyiben új testület vagy tisztségviselı
megválasztására nem került sor - a régi testület, illetve tisztségviselı ügyvezetıi
jogkörben mindaddig eljár, amíg az új testületet (tisztségviselıt) megválasztják.
Az Országos Elnökség azon két tagja, akiket az Országos Választmány választhat
meg, bármikor visszahívhatóak az Országos Választmány által az elnök javaslatára.
/4/
Az Országos Választmány indokolt esetben a nem az Országos Győlés által
megválasztott testületekre és tisztségviselıkre kiterjedı rendkívüli (a megbízatási idı
lejárta elıtti) tisztújítást rendelhet el,
/5/
Amennyiben valamely az Országos Győlés által megválasztott testület tagjainak
száma a jelen Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken és a testület
létszáma a megválasztott póttagokból sem egészíthetı ki, úgy a soron következı
Országos Győlés - az általános szabályok megfelelı alkalmazásával - új tag (tagok)
megválasztásával dönt a testületek megfelelı kiegészítésérıl, azzal hogy az ilyen
módon megválasztott tagok megbízatása megegyezik a testület megbízatási
idejével.
Az elnöki tisztség megüresedése esetén az új elnök megválasztására az Országos
Győlést 30 napon belül össze kell hívni.
/6/
A jelölés és a választások szabályait a Választási Szabályzat tartalmazza. Ahol a
jelen Alapszabály, vagy a Választási Szabályzat a jelölésrıl és a választásról nem
rendelkezik, ott az egyes testületek saját ügyrendjének szabályait kell alkalmazni.
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/7/
A párt politikai döntéshozó testületeinek tagsága a jelen Alapszabályban, avagy az
adott testület ügyrendjében meghatározott testületeket és tisztségviselıket választ. E
döntéshozó testületek - munkájuk segítésére, avagy egyes feladatok megoldására bizottságokat, vagy munkacsoportokat hozhatnak létre, amelyek a politikai
döntéshozó testületek hatáskörét nem vonhatják el.
/8/
Országos szinten Országos Számvizsgáló Bizottság, továbbá minden megyében és
a fıvárosban, illetve országos szinten Etikai és Fegyelmi Bizottság mőködik, amelyek
hatáskörét a jelen Alapszabály, a párt egyéb Szabályzatai, valamint a megfelelı
szintő ügyrendek szabályozzák.
13. §
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség politikai döntéshozó testületeinek és
tisztségviselıinek hatáskörét, feladatkörét és felelısségét a jelen Alapszabály,
valamint a testületek ügyrendje szabályozza. A párt bármely politikai döntéshozó
testületének döntése sem sértheti a jelen Alapszabály, valamint más Szabályzatok
rendelkezéseit, s ugyanígy az egyes testületek és tisztségviselık sem vonhatják el
más testületek és tisztségviselık hatáskörét.
/2/
A párt testületének bármilyen hatásköri és illetékességi vitáiban az Országos
Elnökség dönt, s e döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
III/B. Tagozatok.
13/A.§
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség Országos Választmánya hasonló
életkorú, azonos élethelyzető vagy hasonló társadalmi tevékenységet folytató tagjai
együttmőködésére Tagozatot hozhat létre. A Tagozat a párt önállóan mőködı
szervezeti egysége. Az új Tagozat tevékenységének és céljának a korábban
létrehozott Tagozat tevékenységétıl és céljától határozottan el kell különülnie.
/2/
A Tagozatok önállóan mőködı szervezeti egységként, szervezeti és mőködési
szabályzatot fogadnak el, melyet az Országos Elnökségnek kell jóváhagynia.
III/C. Országos Győlés.
14.§
/1/
Az Országos Győlés a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség legfelsıbb
testülete. Döntései és határozatai a párt valamennyi testületére és tagjára
kötelezıek, illetve mind az országgyőlési, mind az európai parlamenti, mind az
önkormányzati munkában iránymutatásul szolgálnak.
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/2/
Az Országos Győlés szavazati joggal bíró tagjai:
a) a választókerületi szervezetek által a Választási Szabályzat rendelkezései
szerint megválasztott küldöttek (minden választókerületi szervezet 26 fı
taglétszámig egy, 26-76 fı taglétszám között kettı, 76-176 fı taglétszám
között három, 176-326 fı taglétszám között négy, 326-526 fı taglétszám
között öt, ezt követıen minden további 200 fı tagonként további egy küldöttet
választhat)
b) az Országos Választmány tagjai,
c) az Országos Elnökség tagjai és póttagja,
d) az országgyőlési képviselıcsoport vezetıje (amennyiben tagja a pártnak),
e) a párt jelöltjeként megválasztott európai parlamenti képviselı, vagy
képviselıcsoport vezetıje, ha tagja a pártnak,
f) az ifjúsági tagozat elnöke (amennyiben a JESZ-nek is tagja).
Az a) pont szerinti küldöttek megbízatása egy évre, de legfeljebb a megválasztásukat
követı évben esedékes rendes Országos Győlésig szól. Az Országos Győlés többi
tagjának megbízatása a tisztségének idejére szól.
/3/
Tanácskozási joggal vehetnek részt az Országos Győlésen az Országos Etikai és
Fegyelmi Bizottság tagjai, az Országos Számvizsgáló Bizottság tagjai, valamint az
Országos Választmány által meghívottak.
/4/
Az Országos Győlés hatásköre:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) a párt politikai programjának elfogadása, módosítása,
c) döntés a párt feloszlatásáról, szétválásáról, vagy más szervezettel való
egyesülésérıl, illetve mindezekkel kapcsolatban a párt vagyonáról,
d) az Országos Választmány javaslata alapján saját ügyrendjének és
napirendjének megállapítása,
e) döntés a testületek, illetve a tisztségviselık megbízatási idejének két évtıl
eltérı idıtartamra történı meghatározásáról,
f) a párt elnökének, valamint az Országos Elnökségnek és az Elnökség
póttagjának megválasztása az Országos Választmány javaslata alapján,
g) az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság, valamint az Országos
Számvizsgáló Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztása az Országos
Választmány javaslata alapján,
h) dönt a 12. § /5/ bekezdésében meghatározott esetben az általa választott
testületek tagjainak kiegészítésérıl, új tisztségviselı választásáról,
i) dönt az elnök és az Országos Választmány, továbbá az Országos Etikai és
Fegyelmi Bizottság, valamint az Országos Számvizsgáló Bizottság elnöke
beszámolójának elfogadásáról az Országos Elnökség javaslatára,
j) dönt az országgyőlési képviselı csoport és az európai uniós képviselı vagy
képviselıcsoport beszámolójának elfogadásáról az Országos Elnökség
javaslatára,
k) döntés mindazon ügyekben, amelyeket az Országos Választmány az
Országos Győlés elé terjeszt.
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/5/
Az Országos Győlés bármilyen, az elızı /4/ bekezdésben meghatározott ügyben
nyilatkozatot, vagy állásfoglalást tehet közzé.
/6/
Az Országos Győlés minden tagja a tagság megszerzését (megválasztását) követı
30 napon belül köteles az Országos Hivatal részére e-mail címét bejelenteni
kapcsolattartás, valamint a jelen Alapszabályban megjelölt e-szavazások
lebonyolítása céljából. Az e-mail címek valódiságáért és használhatóságáért az adott
személy tartozik felelısséggel.
III/D. Országos Választmány.
15. §
/1/
Az Országos Választmány a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség politikai és
szervezeti döntéshozó, valamint ellenırzı testülete, amely két Országos Győlés
között jogosult dönteni, illetve határozatokat hozni mindazon ügyekben, amelyek
nem tartoznak más testületek hatáskörébe.
/2/
Az Országos Választmány szavazati joggal bíró tagjai:
a) a párt elnöke,
b) az Országos Elnökség szavazati joggal rendelkezı tagjai,
c) a megyei választmányok által választott küldöttek, megyénként legkevesebb
egy fı és legfeljebb 5 fı - fele-fele arányban a megyék választópolgárok
számának arányában és a megyék taglétszámának arányában kerül
meghatározásra,
d) az ifjúsági tagozat elnöke, aki a JESZ-nek is a tagja. Az ifjúsági tagozat
elnökségét az U21 tagjai választják, a megválasztott elnök személyével
kapcsolatban a JESZ Országos Választmánya vétójoggal rendelkezik, amely
vétójog egymást követı harmadik alkalommal történt gyakorlása az ifjúsági
tagozat feloszlatását jelenti.
/3/
A /2/ bekezdés c) pontjában meghatározottak megválasztásának részletes szabályait
a Választási Szabályzat tartalmazza.
/4/
Tanácskozási joggal vehetnek részt az Országos Választmány ülésein az Országos
Etikai és Fegyelmi Bizottság, valamint az Országos Számvizsgáló Bizottság elnökei,
továbbá az Országos Választmány vagy elnöksége által meghívottak.
16. §
/1/
Az Országos Választmány feladat- és hatásköre:
a) valamennyi testületre és a tagságra nézve kötelezı politikai, szervezeti és
gazdasági döntéseket hoz mindazon kérdésekben és ügyekben, amelyek nem
tartoznak az Országos Győlés hatáskörébe,
b) megállapítja a tagdíj összegét,
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c) javaslatot tesz az Országos Győlés összehívására, napirendjére és
ügyrendjére, illetve elıkészíti azt,
d) dönt saját ügyrendjének megállapításáról,
e) jóváhagyja a megyei/budapesti választmányok ügyrendjeit,
f) az Országos Elnökség javaslatára megalkotja és módosítja a Választási
Szabályzatot,
g) az Országos Elnökség javaslatára megalkotja és módosítja az Etikai és
Fegyelmi Szabályzatot,
h) az Országos Elnökség javaslatára megalkotja és módosítja a Pénzügyi és
Gazdálkodási Szabályzatot,
i) az Országos Elnökség Országos Győlés által megválasztott valamely
tagjának, az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság, illetve az Országos
Számvizsgáló Bizottság valamely tagjának testületi tagsági viszonya idıközi
(a tisztújítást megelızıen történı) megszőnése esetében az Országos
Elnökség javaslatára dönt az említett testületek tagjainak kiegészítésérıl az
Országos Győlés által megválasztott póttagok közül,
j) megválaszthatja az elnök javaslatára az Országos Elnökség két tagját az
elnökség tanácskozási jogú tagjai közül,
k) a Választási Szabályzat rendelkezései szerint javaslatot tesz az Országos
Győlésnek: az Országos Elnökség, az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság,
valamint az Országos Számvizsgáló Bizottság tagjaira. Az Országos Győlés
által megválasztandó valamennyi testület és tisztségviselı vonatkozásában a
jelölési eljárás lefolytatása, amelyekre a Választási Szabályzat rendelkezései
szerint kerül sor.
l) megvitatja és jóváhagyja az Országos Elnökség félévenkénti rendszeres
beszámolóját,
m) jóváhagyja a párt társadalmi és gazdasági szervezeteinek, valamint
alapítványainak alapítását,
n) jóváhagyja az Országos Elnökség által elkészített éves költségvetést és év
végi záró beszámolót,
o) másodfokon dönt az országos testületek tagjainak és tisztségviselıinek,
valamint az országgyőlési képviselıcsoport tagjainak etikai és fegyelmi
ügyeiben,
p) dönt a választókerületi szervezetek újjáalakítása és feloszlatása tárgyában valamint a választókerületi elnök személyének felmentése kapcsán is,
q) tevékenységérıl az Országos Győlésnek beszámol,
r) az Országos Elnökség javaslatára dönt
ra/ az országgyőlési képviselık választása esetében a párt országos listáján
induló képviselı-jelöltek személyérıl és sorrendjérıl,
rb/ az Európai Parlament tagjainak választása esetén a párt listáján szereplı
jelöltek személyérıl és sorrendjérıl,
rc/ ifjúsági szervezettel történı együttmőködési megállapodás megkötésérıl,
sz) az Alapszabály 9. § /3/ bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben és a
9. § /5/ bekezdésében meghatározott módon eljár a tag törlése ügyében,
valamint a 9.§ /3/ e) pontjában és a 28.§ /2/ bekezdésben meghatározott
esetekben a fellebbezést elbírálja, az Országos Választmány döntése jogerıs.
s) önkormányzati választások idején a Budapesti Választmány javaslatára dönt a
fıpolgármester-jelölt személyérıl, a megyei/budapesti választmányok
elıterjesztése alapján egyetértési jogot gyakorol a megyei/fıvárosi közgyőlési
listákkal kapcsolatban,
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t) dönt a tagsági jogviszony megújításának tárgyában és az ehhez kapcsolódó
eljárásban szükséges feltételek megállapításáról. Megállapítja az eljárás
lebonyolításának részletes szabályait,
u) a 13/A.§ alapján dönt a párt Tagozatainak létrehozásáról,
v) az Országos Elnökség véleményének figyelembe vételével jóváhagyja az
országgyőlési képviselıcsoport szabályzatait,
x) a párt társadalmi szervezetei, valamint szellemi-szakmai kollégiumai
(mőhelyei) részére engedélyezi a JESZ-toldat használatát,
y) hatáskörében nyilatkozatot, vagy állásfoglalást tesz közzé,
z) az Országos Elnökség javaslatának figyelembe vételével dönt:
- az országos kihatású pártszövetségi és koalíciós szerzıdés megkötésének és
felmondásának tárgyában,
- a miniszterelnök-jelölt személyének kiválasztása tárgyában,
zs) Állást foglal az Országos Elnökség véleményének figyelembe vételével a
Magyar
Köztársaság
berendezkedését,
demokratikus
mőködését
és
állampolgárait érintı kérdésekben.
/2/
Amennyiben az Országos Győlés vagy az Országos Választmány úgy ítéli meg,
hogy a részére beszámolásra kötelezett testület, illetve személy által elıterjesztett
beszámoló tartalmában nem felel meg a párt politikai programjának, illetıleg sérti a
vezetı testületek tárgykörben hozott egy vagy több határozatát, úgy a beszámolót
elutasítja, valamint a beszámolásra kötelezettet szükség szerint a jelen
Alapszabályban rögzítettnél rövidebb határidı kitőzésével újabb beszámoló
készítésére kötelezi, továbbá az elkészítendı újabb beszámoló tartalmi
követelményeit illetıen határozatában konkrét követelményeket támaszthat.
Ha a beszámolásra kötelezett beszámolóját az Országos Választmány egymást
követıen legalább két ízben, illetve az Országos Választmány és az Országos
Győlés egymást követıen elutasítja, az Országos Választmány a beszámolásra
kötelezett mőködését felfüggesztheti.
III/E. Országos Elnökség.
17. §
/1/
Az Országos Elnökség a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség folyamatosan
mőködı operatív testülete, amely végrehajtja az Országos Győlés és az Országos
Választmány határozatait és az elfogadott programnak megfelelıen, vezeti a pártot.
/2/
Az Országos Elnökség szavazati joggal bíró tagjai:
a) a párt elnöke,
b) a választókerületi szervezetek által ajánlott, és a Választási Szabályzat
rendelkezései szerint az Országos Győlés által megválasztott 4 tag,
c) az elnökség póttagja, amennyiben bármely elnökségi tag az ülésen nem tud
megjelenni, de az elnök helyett nem szavazhat,
d) a JESZ ifjúsági tagozat elnöke, amennyiben a póttaggal történt kiegészítést
követıen is van hiányzó elnökségi tag, de az elnök helyett nem szavazhat,
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/3/
Tanácskozási joggal (szavazati jog nélkül) vesz részt az Országos Elnökség ülésén:
a) fıtanácsadó (az elnök által felkért 2 fı),
b) tanácsadó (az elnök által felkért 3 fı),
c) az Antall József Alapítvány kuratóriumi elnöke, vagy ügyvezetı elnöke,
d) az, akit az Országos Elnökség meghív,
e) az a-b-c pontokban felsoroltak közül legfeljebb két fıt az elnök javaslatára az
Országos Választmány szavazati jogú elnökségi taggá emelheti.
/4/
Az Országos Elnökség a megválasztását követı 15 napon belül alakuló ülést tart és
tagjai sorából az elnök javaslatára elnökhelyettest, pártigazgatót és két alelnököt
választ.
/5/
Az Országos Elnökségnek egy póttagja van. Az elnökség póttagja az a személy, akit
a /2/ bekezdés b) pontja szerint elnökségi tagságra jelöltek, és a nem megválasztott
jelöltek közül a legnagyobb számú szavazatot kapta.
18. §
Az Országos Elnökség feladat- és hatásköre:
a) gondoskodik az Országos Győlés és az Országos Választmány
határozatainak végrehajtásáról,
b) az Országos Győlés és az Országos Választmány által jóváhagyott program
és azok döntéseinek keretei között irányítja a párt politikáját,
c) koordinálja a párt és az országgyőlési képviselıcsoport közötti
együttmőködést,
d) az Országos Választmánynál indítványozza az Országos Győlés
összehívását, az Országos Választmány döntésének megfelelıen elıkészíti
az Országos Győlést, gondoskodik annak technikai lebonyolításáról,
e) megalkotja és módosítja a saját, valamint az Országos Hivatal ügyrendjét,
f) az Országos Választmány részére véleményezi a képviselıcsoportok
szabályzatait,
g) elkészíti, és az Országos Választmány elé terjeszti a párt éves költségvetését,
valamint év végi záró beszámolóját,
h) dönt a párt központi költségvetésének fejezetei közötti évközi
átcsoportosításról - az Országos Választmány részére utólagos beszámolási
kötelezettséggel,
i) tevékenységérıl
félévente
rendszeresen
beszámol
az
Országos
Választmánynak, illetıleg minden Országos Győlésen,
j) fogadja a választókerületi szervezetek éves jelentéseit, s dönt az alapítást
elfogadó nyilatkozat kiadásáról, a belépésekrıl és az átjelentkezésekrıl
k) kapcsolatot tart társadalmi szervezetekkel és más pártokkal,
l) országgyőlési képviselı választások, illetve az európai parlamenti képviselı
választások idején javaslatot tesz a párt országos listáján, valamint az európai
parlamenti listán induló személyekre és azok sorrendjére, valamint ilyen hely
megüresedése esetén a hely betöltésére,
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m) az országgyőlési képviselıválasztások idején az egyéni választókerületi
képviselı jelöltek állításával kapcsolatban az Országos Választmánynak
javaslatot tesz az egyetértési jog gyakorlására,
n) irányítja és koordinálja a választási kampányt, és dönt képviselı- és
polgármester-jelöltek jelölésénél kialakult vita esetén
o) javaslatot tesz az Országos Választmánynak mindazon egyéb kérdésekben,
amelyekben erre az Országos Elnökséget a jelen Alapszabály 16. §-a
feljogosítja,
p) a párt által alapított alapítványok, és gazdasági szervezetek tekintetében
gyakorolja az alapítói, illetve tulajdonosi jogokat,
q) dönt a 10.§ /2/ c) és a 10.§ /3/ b) pontjaiban foglaltakról, valamint a 9.§ /3/ e)
pontjában foglaltak értelmében megállapítja a tényállást,
r) egyetértési jogot gyakorol a választókerületi elnök személyével kapcsolatban,
kezdeményezheti felmentését, melyrıl a soron következı Országos
Választmány megerısítésével feloszlathatja a választókerületi szervezetet,
s) javaslatot tehet Tagozat létrehozására az Országos Választmány részére.
III/F. Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság.
19. §
/1/
Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság az Országos Győlés által választott
háromtagú testület. Tagjainak jelölésére és megválasztására a jelen Alapszabály 12.
§ /2/ bekezdése és a Választási Szabályzat, összeférhetetlenségükre a jelen
Alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
/2/
Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság - a megválasztása után 15 napon belül
megtartott alakuló ülésén tagjai sorából elnököt és egy alelnököt választ. Az
Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
/3/
Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság
a) elsı fokon jár el az országos testületek tagjainak és tisztségviselıinek,
valamint az országgyőlési képviselıcsoport tagjainak etikai és fegyelmi
ügyeiben,
b) másodfokon jár el a megyei/budapesti Etikai és Fegyelmi Bizottságok által
elbírált ügyekben,
c) a JESZ elnöke, elnöksége, Országos Választmánya, valamint a
megyei/budapesti választmányok felkérésére állásfoglalást ad testületi
határozattervezetek, vagy döntések alapszabályszerőségérıl,
d) tevékenységérıl az Országos Győlésnek számol be,
e) jóváhagyja a megyei/budapesti etikai és fegyelmi bizottságok ügyrendjeit.
/4/
A JESZ bármely tagja ellen etikai-fegyelmi eljárást a választókerületi szervezet
közgyőlése, a párt bármely testülete és tisztségviselıje kezdeményezhet. Az eljárás
részletes szabályait az etikai és fegyelmi szabályzat tartalmazza.
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/5/
Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság eljárását a párt Etikai és Fegyelmi
Szabályzata szerint háromtagú tanácsban folytatja le, s a folyamatban lévı ügyekben
a párt bármely testületétıl és tisztségviselıjétıl adatokat és felvilágosítást kérhet,
amit azok haladéktalanul megadni kötelesek.
/6/
Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottságnak egy póttagja van. A Bizottság póttagja
az a személy, akit bizottsági tagságra jelöltek, és a nem megválasztott jelöltek közül
a legnagyobb számú szavazatot kapta.
III/G. Országos Számvizsgáló Bizottság.
20. §
/1/
Az Országos Számvizsgáló Bizottság az Országos Győlés által választott háromtagú
testület. Tagjainak jelölésére és megválasztására a jelen Alapszabály 12. § /2/
bekezdése és a Választási Szabályzat, összeférhetetlenségükre a jelen Alapszabály
rendelkezéseit kell alkalmazni.
/2/
Az Országos Számvizsgáló Bizottság - a megválasztása után 15 napon belül
megtartott alakuló ülésén - tagjai sorából elnököt és egy alelnököt választ. Az
Országos Számvizsgáló Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
/3 /
Az Országos Számvizsgáló Bizottság
a) ellenırzi a párt központi költségvetésének végrehatását,
b) ellenırzi az Alapszabály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat,
gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az általános számviteli
szabályoknak a betartását,
c) hatáskörében eljárva a párt bármely testületétıl és tisztségviselıjétıl adatokat
és felvilágosítást kérhet, amit azok kötelesek haladéktalanul megadni,
d) figyelemmel kíséri a párt vagyoni helyzetének alakulását,
e) szabálytalanság észlelése esetén annak megszüntetése érdekében az
Országos Választmánynak javaslatot tehet,
f) tevékenységérıl az Országos Győlésnek számol be.
/4/
Az Országos Számvizsgáló Bizottság a maga által kialakított munkacsoportokban, az
Alapszabály, a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat, valamint a számviteli
rendelkezések szerint jár el.
/5/
Az Országos Számvizsgáló Bizottságnak egy póttagja van. A Bizottság póttagja az a
személy, akit bizottsági tagságra jelöltek, és a nem megválasztott jelöltek közül a
legnagyobb számú szavazatot kapta.
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III/H. Megyei/fıvárosi testületek.
21. §
/1/
A megyei/fıvárosi testületek a megyékben és a fıvárosban megjelenítik a párt
politikáját, koordinálják a választókerületi testületek tevékenységét, valamint
biztosítják a politikai és szervezeti kapcsolatot a választókerületi, és az országos
testületek között.
/2/
A párt megyei/fıvárosi testületei a megyei választmányok, valamint a Budapesti
Választmány, amelyek székhelye a megyeszékhely, illetve Budapest.
22. §
A megyei választmányok szavazati joggal bíró tagjai:
a) a választókerületi szervezetek elnökei,
b) amennyiben a szervezeti taglétszám eléri a 30 fıt, a választókerület által
megválasztott további egy személy.
23.§
A megyei/budapesti választmányok ülésein tanácskozási joggal vesznek részt:
a) a megyei/budapesti Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke,
b) Az Országos Választmány által jóváhagyott együttmőködési megállapodással
rendelkezı ifjúsági szervezet által delegált 2 tag, amennyiben a megyében
legalább 3 helyi szervezet mőködik, illetve 1 tag, amennyiben a megyében 1 vagy
2 helyi szervezet mőködik. (Az ifjúsági szervezet által delegált tagnak JESZ
tagnak kell lennie.) A megyében mőködı szervezetek számáról, székhelyérıl és
képviselıjének személyérıl az ifjúsági szervezet országos elnöke írásban
tájékoztatja a megyei választmány elnökét.
c) az ülésre a választmány által meghívottak.
24.§
/1/
A megyei/budapesti választmányok - küldötteik mandátuma igazolásától számított 15 napon belül alakuló ülést tartanak, amelyen tagjaik sorából elnököt és két
alelnököt, illetve két elnökségi tagot választhatnak. Ugyanezen az ülésen kell
megválasztani a megyei/budapesti Etikai és Fegyelmi Bizottságokat, az etikai
biztosokat.
/2/
A megyei/budapesti választmányok döntéseik elıkészítésére, azok szakmai
megalapozására, illetve meghatározott feladataik ellátásra bizottságokat hozhatnak
létre. E bizottságok tagjai megválasztásának, illetve a bizottságok mőködésének
részletes szabályait a megyei/budapesti választmányok ügyrendjei tartalmazzák.
25.§
A megyei/budapesti választmányok feladat- és hatásköre:
a) az Országos Győlés és az Országos Választmány határozatainak keretei
között meghatározzák a párt megyei/fıvárosi szintő politikájának irányvonalát,
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s e körben döntenek választási szövetség és/vagy bármilyen koalíciós
szerzıdés megkötése, illetıleg annak felmondása tárgyában,
b) folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a párt országos és társadalmi
testületeivel, más társadalmi szervezetekkel, politikai és szervezeti természető
ajánlásokat dolgoznak ki, valamint konkrét ügyek napirendre tőzését
indítványozzák az országos és választókerületi testületeknek,
c) szervezik és koordinálják az illetékességi területükön mőködı választókerületi
szervezetek politikai tevékenységét,
d) a hatáskörükben és illetékességi területükön felmerült konkrét és elvi
ügyekben nyilatkozatot, vagy állásfoglalást tesznek közzé,
e) biztosítják az információáramlást az országos testületek és a választókerületi
szervezetek között,
f) megválasztják küldötteiket az Országos Választmányba,
g) megválasztják az Etikai és Fegyelmi Szabályzat szerinti etikai biztosokat,
h) országgyőlési képviselı választások idején a választókerületi szervezetek
véleményét figyelembe véve - az Országos Választmány egyetértésével döntenek az egyéni választókerületekben induló képviselı jelöltek személyérıl,
i) idıközi országgyőlési képviselı választás esetén a részvétel kérdésében az
Országos Választmánynak javaslatot tesznek,
j) önkormányzati választások idején - az Országos Választmány egyetértésével döntenek a megyei/fıvárosi listán induló jelöltek személyérıl és azok
sorrendjérıl, illetve megüresedés esetén a hely betöltésérıl,
k) önkormányzati választások idején egyetértési jogot gyakorolnak a megyei jogú
városi, valamint a fıvárosi kerületi polgármesterjelöltek személyével
kapcsolatban,
l) a Budapesti Választmány javaslatot tesz az Országos Választmánynak a
fıpolgármester jelölt személyére,
m) a megyei/fıvárosi országgyőlési, valamint önkormányzati képviselı jelöltek
választási kampányát végrehajtják és ellátják az Országos Elnökség által
meghatározott kampányfeladatokat,
n) jóváhagyja az illetékességi területén mőködı választókerületi szervezetek
ügyrendjeit,
o) ha valamely választókerületben nem mőködik választókerületi szervezet, úgy
a választókerületi szervezetet megilletı jogosítványokat a megyei/budapesti
választmány gyakorolja.
IIl/J. Választókerületi szervezetek.
26.§
/1/
A választókerületi szervezet a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
politikájának területi megjelenítıje. Választókerületi szervezet a választási eljárásról
szóló törvény rendelkezésének megfelelıen alakítható.
Döntéshozó testületeit és tisztségviselıit önállóan választja meg.
/2/
A választókerületi szervezet mőködésérıl, taglétszámának állásáról az Országos
Hivatal által meghatározott módon évente egyszer köteles beszámolni az Országos
Hivatalnak.
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27.§
/1/
Választókerületi szervezet alapításához az adott választókerületben lakó, vagy ott
munka-, telep- vagy székhellyel rendelkezı legalább öt személy írásbeli alapító
nyilatkozata szükséges.
/2/
A JESZ tagjai a választókerületi lakhely-, munka-, illetve egyéb indok esetén egyik
szervezettıl másik szervezethez átjelentkezhetnek. Az átjelentkezés az Országos
Elnökség jóváhagyásával történik. Az átjelentkezési folyamat az Országos Hivatal
tagnyilvántartásának módosulásával zárul, annak lezárásáig az átjelentkezı tag a
tagsági jogait csak annál a szervezetnél gyakorolhatja, ahonnan kérte
átjelentkezését.
28.§
/1/
Az új választókerületi szervezetet alapítók alakuló ülésükön "Alapító Nyilatkozat"-ot
fogadnak el, amelyben kinyilvánítják a párt Alapszabályának elfogadását. Ezen
Alapító Nyilatkozatnak, valamint az alakuló ülés jegyzıkönyvének egy példányát az
Országos Elnökségnek.
/2/
A választókerületi szervezet számára az alapítást elfogadó nyilatkozatot az Országos
Elnökség döntését követıen a párt elnöke adja ki. Az alapító nyilatkozat kiadását
meg kell tagadni, ha az alapítás nem felel meg a jelen Alapszabály
rendelkezéseinek. A megtagadó határozat ellen - annak kézhezvételétıl számított 15
napon belül - bármely alapító az Országos Választmánynál fellebbezést terjeszthet
elı, s az Országos Választmány döntése jogerıs.
/3 /
A választókerületi szervezet az alapítás tudomásul vételét tartalmazó elnöki
nyilatkozat kézhezvétele után 30 napon belül köteles megválasztani döntéshozó
testületeit és tisztségviselıit (Alapszabály 29. §), s az errıl szóló jegyzıkönyvet
köteles az Országos Hivatalnak nyilvántartásba vétel végett megküldeni. A párt
nevének használata az alapítás tudomásul vételét tartalmazó nyilatkozat
kézhezvételétıl lehetséges.
29.§
A választókerületi szervezet közgyőlésén köteles megválasztani:
a) elnökét, alelnökét,
b) az elnökség tagjait, /taglétszámtól függıen legfeljebb 5 tag/
30.§
/1/
A választókerületi (legfeljebb 106) szervezet feladat- és hatásköre:
a) illetékességi területén belül megjeleníti a párt politikáját,
b) megválasztja testületi vezetıit,
c) tagjai sorából a jelen Alapszabály és a Választási Szabályzat rendelkezései
szerint országos győlési küldöttet vagy küldötteket választ, illetve jelöl a párt
testületeibe,
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d) a mőködési területén felmerült ügyekben nyilatkozatot vagy állásfoglalást tesz
közzé,
e) országgyőlési képviselı választások idején javaslatot tesz az egyéni
választókerületben induló képviselı jelöltek személyére,
f) részt vesz az országgyőlési és az önkormányzati képviselı jelöltek választási
kampányában,
g) ügyrendet készít,
h) jelen Alapszabály 12. § /2/ bekezdése szerint az országos elnök személyére,
az Országos Elnökség, az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság, valamint az
Országos Számvizsgáló Bizottság tagjaira jelölteket ajánl.
/2/
A választókerületi szervezet a feladat- és hatáskörét az ügyrendjében foglaltaknak
megfelelıen gyakorolja.
/3/
A választókerületi szervezet tagjai helyi csoportokat hozhatnak létre a közigazgatási
egységeknek megfelelıen, amelyek a JESZ helyi, lokális álláspontját jogosultak
képviselni adott közigazgatási egységben történt eseményekkel kapcsolatosan a
nyilvánosságban.
a) A megyei jogú városokban városi választmányok jöhetnek létre. Tagjai a
közigazgatási egységen belül regisztrált tagok. A tagjai megválasztják a városi
elnököt, és elnökséget, akik képviselhetik a JESZ helyben kialakított álláspontját.
b) A budapesti kerületekben az adott kerületben regisztrált tagok kerületi
választmányokat hozhatnak létre. A tagjai megválasztják a kerületi elnököt, és
elnökséget, akik képviselhetik a JESZ helyben kialakított álláspontját.
A csoportok, és választmányok a JESZ országosan elfogadott irányvonalának
megfelelıen alakítják ki álláspontjukat.
/4/
A helyi csoport, és városi, valamint a kerületi választmányok az önkormányzati
választások idején, illetékességi területén – a megyei jogú városi, valamint a fıvárosi
kerületi polgármester-jelöltek kivételével - önállóan dönt a polgármester-jelöltek, a
képviselıjelöltek és a helyi listák tekintetében, valamint a megyei/budapesti
választmányoknak javaslatot tesz a megyei/fıvárosi listán induló jelöltek személyére.
/5/
Képviselı- és polgármester-jelöltek jelölésénél kialakult vita esetén a választókerületi
szervezet és a helyi csoport, városi és/vagy kerületi választmány között kialakult
egyet nem értés esetén az Országos Elnökség dönt.
31.§
/1/
A választókerületi szervezet megszőnik:
a) feloszlatással,
b) a feloszlás kimondásával,
c) törléssel.
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/2/
Amennyiben a választókerületi szervezet a párt Alapszabályával, politikai céljaival és
érdekeivel ellentétesen mőködik, illetıleg mőködése, avagy tagjainak, valamint
tisztségviselıinek nyilatkozatai a párt hátrányos megítélésére, illetve a pártba vetett
bizalom megingatására alkalmasak, s amennyiben az ilyen mőködéssel a
választókerületi szervezet felhívás ellenére sem hagy fel - a választókerületi
szervezet mőködése felfüggeszthetı, továbbá a viszonyok rendezhetetlensége
esetén feloszlatható. A választókerületi szervezet feloszlatható a választókerületi
elnök személyének felmentése esetén is, az Országos Választmány megerısítı
határozatával.
/3/
A felfüggesztés tárgyában az elnök dönt. A felfüggesztés idıtartama legfeljebb
három hónap lehet. A felfüggesztés hatálya alatt a választókerületi szervezetben
politikai, szervezeti és tisztségviselıket érintı döntés nem hozható.
/4/
Amennyiben a felfüggesztés tartama alatt a választókerületi szervezet viszonyai
rendezhetık, a felfüggesztés hatályát az Országos Választmány megszünteti.
Amennyiben a felfüggesztés hatálya alatt a viszonyok nem rendezhetık, illetıleg
amennyiben a kifogásolt mőködés a pártra nézve politikai veszéllyel jár, az Országos
Választmány a választókerületi szervezetet feloszlathatja, vagy újjáalakítását
rendelheti el. Ilyen döntés hiányában a felfüggesztés hatálya a három hónap
elteltével megszőnik.
/5/
A feloszlatással a választókerületi szervezet és minden tisztség megszőnik, valamint
megszőnik valamennyi a szervezet által nyilvántartott tag tagsági viszonya is.
Amennyiben az Országos Választmány a választókerületi szervezet újjáalakítását
rendelte el, erre az új szervezet alapítására vonatkozó szabályok az irányadók. Az
újjáalakított szervezet a feloszlatott választókerületi szervezet jogutódja.
/6/
A választókerületi szervezet jogutód nélküli feloszlását a közgyőlés mondhatja ki, a
jelenlévı tagok minısített (2/3-os) többségével meghozott határozatával.
/7/
Törölni kell azt a választókerületi szervezetet, amelyik a jelen Alapszabály 26.§ /2/
bekezdésében írott kötelezettségének írásbeli felszólításra 30 napon belül nem tesz
eleget.
III/K. Társadalmi kapcsolatok.
32.§
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség a társadalom különbözı rétegeivel
tartandó kapcsolatainak kiépítése és annak folyamatos ápolása céljából
a) jogi személyiséggel rendelkezı társadalmi szervezeteket létesíthet és tarthat
fenn,
b) jogi személyiséggel nem rendelkezı szellemi és szakmai kollégiumokat
(mőhelyeket) mőködtethet.
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/2/
A jogi személyiséggel rendelkezı társadalmi szervezetek megalakításához legalább
50 párttag alapító nyilatkozatára és a szervezet külön alapszabályának
megállapítására van szükség.
/3/
A szakmai kollégiumokat a politikai tevékenység szakmai-tudományos
megalapozása érdekében az Országos Elnökség hozhatja létre. Ilyenek lehetnek
különösen: gazdasági, jogi, oktatási, kulturális, agrár, szociális, közlekedési,
környezetvédelmi és egyéb kollégiumok, amelyek munkájában részt vehetnek olyan,
a párton kívül álló szakemberek is, akik a JESZ szellemiségét elfogadják, és
programjával egyetértenek.
/4/
A társadalmi szervezetek és a szellemi-szakmai kollégiumok (mőhelyek) a párt
nevére utaló toldatot csak az Országos Választmány engedélyével használhatják.
/5/
Az /1/ bekezdésben meghatározott társadalmi szervezetek és szellemi-szakmai
kollégiumok (mőhelyek) az ıket érintı kérdésekben fórumokat szervezhetnek, s
javaslattételi joggal bírnak az Országos Választmány bizottságainál, amelyekben
javaslatukat tárgyalni kell, s ennek során e társadalmi szervezetek, valamint szellemi
szakmai kollégiumok (mőhelyek) a felszólalás jogát igényelhetik.
33.§
Az Elnökök Győlése a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség konzultatív és
javaslattévı testülete, résztvevıi a párt választókerületi szervezeteinek, illetve az
Országos Elnökség tagjai, továbbá az utóbbi által meghívottak. Az Elnökök Győlését
a párt elnöke hívja össze.
III/L. Tisztségviselık.
34.§
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség tisztségviselıi:
a) az elnök,
b) az elnökhelyettes,
c) az alelnök(ök).
35.§
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség elnöke a párt elsı tisztségviselıje, aki
hatóságok és harmadik személyek elıtt, illetıleg politikai kapcsolataiban képviseli a
pártot.
/2/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség elnöke:
a) összehívja és vezeti az Országos Elnökség üléseit,
b) évente legalább egyszer összehívja az Országos Győlést,
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c) különös fontosságú ügyben az Országos Elnökség egyetértésével összehívhatja
az Országos Győlést,
d) kezdeményezheti az Országos Választmány, valamint az országgyőlési
képviselı csoport ülésének összehívását, amelyeket e testületek vezetıi kötelesek
összehívni,
e) a megyei/fıvárosi testületek hatáskörétıl függetlenül élhet a beavatkozás
jogával,
f) összehívja az Elnökök Győlését
g) a megbízás, a felmentés és a fegyelmi jogkör gyakorlását kivéve munkáltatói
jogot gyakorol a gazdasági igazgató fölött.
/3 /
A párt elnöke a párt bármely megyei/fıvárosi vagy választókerületi testületének
mőködésével kapcsolatban a beavatkozás jogával élhet, ha e testületek a jelen
Alapszabályban, vagy a párt más Szabályzataiban, valamint az Országos
Választmány, avagy az Országos Elnökség által meghatározott feladataikat nem,
vagy nem a megfelelı módon, illetıleg a párt határozatait sértı módon látják el.
/4/
A beavatkozás jogánál fogva a párt elnöke:
a) a /3/ bekezdésben meghatározott testület, illetve választókerületi szervezet
elnökétıl tájékoztatást kérhet, amelyet az érintett testület, illetve
választókerületi szervezet (elnöke, vagy az arra kijelölt tagja útján) nyolc
napon belül köteles megadni,
b) összehívhatja az érintett választókerületi szervezet közgyőlését, vagy
megyei/budapesti választmány ülését,
c) felkérheti az Országos Választmányt, hogy az érintett választókerületi
szervezet vagy testület teljes tevékenységének ellenırzése céljára az érintett
szervezethez, testülethez rendeljen ki megbízottat.
/5/
A beavatkozás eredményeként a párt elnöke:
a) etikai-fegyelmi jellegő ügyben az Etikai és Fegyelmi Szabályzat rendelkezései
szerint eljárás megindítását kezdeményezheti),
b) szervezeti jellegő ügyben a választókerületi szervezet mőködését az
Országos Választmány legközelebbi üléséig felfüggesztheti. Felfüggesztés
esetén elnöki megbízottat nevez ki, aki a felfüggesztés idıtartama alatt
gyakorolja a választókerületi szervezet hatáskörét. Az elnöki megbízott
beszámolási kötelezettséggel tartozik az elnöknek.
c) az Országos Választmány legközelebbi ülését tájékoztatja a megtett
intézkedésekrıl, és az Országos Választmánynál további intézkedéseket
kezdeményezhet.
/6/
A párt elnökének helyettesítésére az elnökhelyettes jogosult, akinek megbízatása az
elnök akadályoztatásának megszőntéig, vagy az új elnök megválasztásáig tart.
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/7/
A párt elnöke - munkájának segítésére - az általa felkért elnöki tanácsadók
részvételével Elnöki Kabinetet alakíthat. A kabinet az elnök politikai tanácsadó
testülete, mőködésének technikai feltételeirıl az Országos Hivatal gondoskodik.
36.§
/1/
Az elnökhelyettes, a pártigazgató és az alelnök(ök) feladatait az Országos Elnökség
ügyrendje határozza meg, amelyre vonatkozóan a párt elnöke tesz javaslatot.

/2/
A megyei/budapesti és választókerületi választott vezetık ellátják a jelen
Alapszabályban, illetve a párt más Szabályzataiban meghatározott feladataikat.
37.§
/1/
A választott vezetık megbízatása megszőnik:
a) a jelen Alapszabályban írott vagy az Országos Győlés által ettıl eltérıen
megállapított határidı lejártával,
b) az illetı halálával,
c) a pártból való kilépéssel, a tagsági viszony törlésével vagy a pártból való
kizárással,
d) lemondással,
e) az ıt megválasztó szervezet megszőnésével.
/2/
A lemondás - mint egyoldalú jognyilatkozat - bármely, a párt számára
dokumentálható módon közölhetı, annak hatályosságához elfogadás, vagy
tudomásul vétel nem szükséges. A visszalépés a lemondással azonos hatályú.
III/M. Képviselı csoportok.
38.§
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség országgyőlési és önkormányzati
képviselı csoportjai, valamint az európai parlamenti delegációja a párt országos,
megyei/fıvárosi és helyi, valamint az európai uniós politikájának megjelenítıi és
közjogi legitimációval rendelkezı képviselıi.
/2/
A képviselı csoportok mőködésére a törvények, a jelen Alapszabály rendelkezései,
az Országos Választmány ügyrendjében foglalt alapelvek, valamint saját
szabályzataik (ügyrendjeik) irányadók. A képviselı csoportok e szabályzataikat
(ügyrendjeiket) a jelen Alapszabály rendelkezéseinek megfelelıen maguk alkotják
meg, illetve maguk választják meg tisztségviselıiket. Az országgyőlési képviselı
csoport és a párt európai parlamenti képviselıcsoportjának szabályzatait az
Országos Választmány hagyja jóvá, vezetıjének személyére az Országos Elnökség
tesz javaslatot, megválasztása tekintetében az Országos Választmány egyetértési
jogot gyakorol.
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39.§
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség testületeinek munkáját hivatali
szervezet, a párt Országos Hivatala segíti.
/2/
A párt hivatali szervezete a jelen Alapszabály, valamint az Országos Hivatal
ügyrendje alapján mőködik.
IV. Mőködési rend.
IV/A. Eljárásrend.
40.§
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség testületei és választókerületi szervezetei
mőködésük során a jelen fejezet rendelkezéseit, valamint a jelen Alapszabály
elıírásai szerint elfogadott ügyrendek szabályait kell alkalmazniuk.
41.§
/1/
Az Országos Győlést a jelen Alapszabály rendelkezései szerint évenként egyszer az
Országos Választmány javaslatára a párt elnöke a választókerületi szervezetek
értesítésével hívja össze (rendes Országos Győlés). Az Országos Győlést az
összehívásától számított 60 napon belül kell megtartani.
/2/
Össze kell hívni az Országos Győlést (rendkívüli Országos Győlés) akkor is, ha azt
írásban és a napirend megjelölésével:
a) az Országos Választmány,
b) legalább nyolc megyei/budapesti választmány,
c) különösen fontos ügyben a párt elnöke kezdeményezi,
d) akkor is össze kell hívni az Országos Győlést, ha azt a bíróság elrendeli,
illetıleg ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével – kívánja
e) Ha elektronikus úton a tagok legalább egynegyede kezdeményezi és ezt a
kezdeményezést a tagok több mint fele támogatja
/3 /
A döntéshozó testületek közül
a) az Országos Választmány legalább kéthavonként,
b) az Országos Elnökség legalább kéthetenként,
c) a megyei/budapesti választmányok legalább kéthavonta,
d) a választókerületi szervezetek közgyőlése legalább negyedévente, s azok
elnöksége legalább a közgyőlés elıtt ülésezik.
/4/
A /3/ bekezdésben meghatározott testületeket össze kell hívni akkor is, ha azt
írásban vagy elektronikus posta (e-mail) útján és a napirend megjelölésével
a) különösen fontos ügyben a testület elnöke,
b) a testület tagjainak legalább egynegyede,
c) beavatkozási jogánál fogva a párt elnöke kezdeményezi.
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/5/
A választókerületi szervezetek közgyőléseiket a szükséghez képest, de legalább
negyedévenként tartják. E közgyőléseket a választókerületi szervezet elnöke vagy
megválasztott helyettesítıje hívja össze. Össze kell hívni a választókerületi szervezet
közgyőlését, ha azt írásban és a napirend megjelölésével:
a) a választókerületi szervezet tagjainak legalább egynegyede,
b) beavatkozási jogánál fogva a párt elnöke kezdeményezi.
/6/
A párt döntéshozó testületeit annak elnöke vagy akadályoztatása esetén
megválasztott helyettesítıje hívja össze.
/7/
A választókerületi szervezetek közgyőléseire, illetve a döntéshozó testületek üléseire
szóló meghívókat az ülés határnapja elıtt legalább nyolc nappal ki kell küldeni. E
határidı elnöki döntés alapján legfeljebb három napra rövidíthetı. Amennyiben a
tagok (meghívottak) rendelkeznek elektronikus levélcímmel, úgy részükre a meghívó
kiküldése - dokumentálható módon - elektronikus úton is történhet. Az Országos
Győlésre szóló meghívókat az Országos Győlés elsı napja elıtt legalább 8 nappal
kell kiküldeni úgy, hogy a küldöttek azt, valamint a napirend szerint ahhoz tartozó
írásbeli beszámolókat is kézhez vehessék, s ez a határidı nem rövidíthetı. Minden
meghívóban jelezni kell azt, ha valamely napirendre tőzött kérdés eldöntéséhez
kétharmados többségre van szükség.
42.§
/1/
Politikai és szervezeti kérdésben ügydöntı e-szavazást rendelhet el a párt elnöke,
amely felülírhat bármilyen korábbi testületi döntést. Amennyiben az elıterjesztés
megkapja a tagság és a pártoló tagok szavazatainak kétharmadát, a szavazás
érvényességének feltétele, hogy azon részt vegyen a tagok és a pártoló tagok
legalább 50%-a.
/2/
A szavazás ideje nem lehet kevesebb, mint három óra, de legfeljebb 72 óra. A tagok
e-mailben vagy a JESZ elektronikus jelszóval védett szavazórendszerével
szavazhatnak.
42/A.§
/1/
Az Országos Győlés azon hatáskörébe tartozó döntéshozatalokban, amelyek
személyi kérdéseket nem érintenek, lehetıség van az elektronikus úton történı eszavazásra. Ennek megfelelı dokumentálását az Országos Hivatal végzi,
válaszadásonként külön-külön. Az e-szavazást az Országos Hivatalnál - a
szavazásra feltett egyértelmő kérdéssel - minden személy, vagy testület
kezdeményezheti, aki (amely) a 41. § /2/ bekezdés szerint egyébként az Országos
Győlés összehívására jogosult.
/2/
A jelen §.-ban szabályozott e-szavazásra csak olyan kérdést lehet feltenni, amely:
a) megfelel a /1/ bekezdés szerinti tárgyköröknek, és
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b) a kérdésre kizárólag „igen”, vagy „nem” választ lehet adni, és
c) a kérdés egyébként az Országos Győlés hatáskörébe tartozik.
/3/
Amennyiben az e-szavazás jelen Alapszabályban megjelölt feltételei fennállnak, úgy
az Országos Hivatal e-mail üzenetet küld az Országos Győlés minden szavazásra
jogosult tagjának, amely tartalmazza:
a) a szavazásra feltett kérdést (elıterjesztést), és
b) a válaszadásra nyitva álló idıtartamot (a szavazás kezdı és végsı idıpontját –
nap, óra, perc megjelöléssel), és
c) a szavazat visszaküldésére (leadására) szolgáló e-mail címet, és
d) az érvényes szavazás feltételeit.
A szavazásra történı felhívást tartalmazó e-mail megküldése, valamint a szavazás
kezdı idıpontja között legalább 72 órának el kell telnie.
/4/
Az Országos Győlés elektronikus döntéshozatala esetében szavazási jegyzıkönyv
készül, a szavazati joggal rendelkezık névsorát az elnök hitelesíti a
Mandátumvizsgáló Bizottság döntése után. A szavazásra nyitva álló idıtartam nem
lehet kevesebb 24 óránál, de legfeljebb 72 óráig tarthat. A szavazásra nyitva álló
idıtartamba nem számítódik bele a szombat 0 órától vasárnap 24 óráig tartó,
valamint a munkaszüneti napok 0-24 óráig terjedı idıszaka. A szavazatokat az
Országos Hivatal által a felhívásban megjelölt e-mail címre kell visszaküldeni. A
feltett kérdésekre kizárólag „igen”, vagy „nem”, vagy „tartózkodom” választ lehet
érvényesen adni.
/5/
Amennyiben az Országos Győlés szavazati jogú tagjai közül valaki nem rendelkezik
elektronikus e-mail címmel, akkor bizonyítható módon a megyei elnök és egy, a
megyei választmány tagja közül e két személy írásos ellenjegyzésével történı
szavazását elfogadottnak tekinti, amennyiben a megadott határidın belül a
szavazásra adott válasza megérkezik az Országos Hivatal részére.
/6/
A szavazás végsı idıpontját követı 48 órán belül az Országos Hivatal az e-mail-ek
kinyomtatásával összesíti a szavazásra feltett kérdésekre adott válaszokat. A
kinyomtatott e-mail-ek és a szavazás összesítését tartalmazó adatlap adatainak
egyezıségét közjegyzı tanúsítja. A közjegyzıi tanúsítást követıen a szavazás
végeredményét az Országos Hivatal e-mail-en keresztül megküldi az Országos
Győlés minden szavazásra jogosult tagjának.
/7/
Az e-szavazást érvényesnek kell tekintetni, ha az Országos Győlés szavazásra
jogosult tagjainak legalább egyharmada leadta a szavazatát. Az eredményesség
tekintetében az e-szavazás szabályai megegyeznek az Országos Győlés rendes
szabályaival (45.§). A szavazás elleni jogorvoslatok megegyeznek az Országos
Győlés rendes szabályaival.
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43.§
/1/
Az Országos Győlés határozatképes, ha azon a mindenkori országos elnökkel együtt
a szavazati joggal rendelkezı küldöttek legalább 50 %-a plusz egy fı jelen van.
Amennyiben a mindenkori országos elnök nincs jelen, akkor az Országos Győlés
csak akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezı küldöttek 2/3-a jelen
van. A határozatképességet a szavazásban résztvevık számba vételével minden
szavazás elıtt ellenırizni kell.
/2/
A szabályszerően összehívott Országos Győlés határozatképtelensége esetén az
Országos Győlést 30 napon belüli idıre ismételten össze kell hívni. A megismételt
Országos Győlés határozatképességére is az /1/ bekezdésben foglaltak
vonatkoznak. 365 napon belül 3 hónapos különbséggel 3 sikertelen Országos
Győlést követıen a küldöttek egynegyedének jelenléte is elégséges a győlés
határozatképességéhez. A jelen Alapszabály 14. § /4/ bekezdésének a.) c.) és e.)
pontjában meghatározott kérdésekben megismételt Országos Győlés csak akkor
határozhat, ha e kérdések az eredeti napirendben is szerepeltek.
/3/
A döntéshozó testületek üléseinek, valamint a választókerületi szervezetek
közgyőléseinek határozat-képessége tárgyában azok ügyrendje rendelkezik.
44.§
Az elıterjesztések tárgyalásának részletes szabályait az ügyrendek tartalmazzák.
45.§
/1/
Az Országos Győlés, a döntéshozó testületek, valamint a helyi szervezetek
közgyőlései döntéseiket - amennyiben a jelen Alapszabály, vagy az ügyrendjük ennél
magasabb szavazati arányt nem kíván meg - a jelenlévık egyszerő szótöbbségével
hozzák meg.
/2/
Az Országos Győlésben a jelenlévık kétharmadának szavazata szükséges
a) az Alapszabály megállapításához, illetve módosításához,
b) a jelen Alapszabály 14. § /4/ bekezdésének c.) pontjában meghatározott
kérdésben.
/3 /
A választókerületi szervezetekben a jelenlévık kétharmadának szavazata szükséges
a választókerületi szervezet feloszlatásának kimondásához.
/4/
A határozatok elleni jogorvoslatokra, valamint a határozatok megtámadására irányuló
eljárás rendjét etikai, fegyelmi ügyben az Etikai és Fegyelmi Szabályzat, egyéb
kérdésekben az ügyrendek szabályozzák.
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46.§
Az Országos Győlés, és a választókerületi szervezetek taggyőlései általában
nyilvánosak. Zárt ülést kell tartani, ha
a) az jogszabály rendelkezése miatt kötelezı, vagy
b) az összehívásra jogosult vagy a napirend szerint érintett személy, illetve a
szavazásra jogosult tagok egynegyedének javaslata alapján a testület egyszerő
szótöbbséggel elrendeli.
47.§
/1/
Az Országos Győlésen, a döntéshozó testületek ülésein és a választókerületi
szervezetek közgyőlésein jegyzıkönyvet kell vezetni, amelynek az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
a) a testület (helyi szervezet) megnevezése,
b) az ülés közgyőlés helye, ideje, megkezdésének idıpontja, valamint utalás a
teljes, vagy részbeni zárt ülésre,
c) az összehívás módja,
d) a jelenlévık száma (a jelenléti ív csatolásával),
e) a határozatképesség megállapítása,
f) az elnök és a jegyzıkönyvezetı neve,
g) a felszólalók neve és felszólalásuk lényeges tartalma,
h) a hozott határozatok szó szerint,
i) az ülés berekesztésének ideje,
j) az elnök és a jegyzıkönyvezetı aláírása.
/2/
A jegyzıkönyv szükség esetén, vagy célszerőségi okokból gyorsírással, avagy képés hangfelvétellel is készíthetı, amelyek tartalmát késıbb írásban kell rögzíteni. A
helyi szervezetekben jegyzıkönyv helyett emlékeztetı készíthetı, ez a rendelkezés
zárt ülés esetében nem alkalmazható.
/3/
A zárt ülésrıl felvett jegyzıkönyvet bizalmas iratként kell kezelni. A bizalmas iratok
kezelésének rendjét az Országos Hivatal ügyrendje szabályozza.
48.§
A párt országos, megyei/fıvárosi és választókerületi testületei eljárásrendjének
részletes szabályait az ügyrendek tartalmazzák.
49.§
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösségben a tisztségviselıket és a választott
testületek tagjait a Választási Szabályzat rendelkezései szerint kell jelölni, illetve
megválasztani.
/2/
A megválasztott vezetıknek és testületi tagoknak a megválasztásukat követı 8
napon belül írásbeli mandátumigazolást kell kiadni. E mandátumigazolást összesen
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három példányban kell kiállítani, amelyekbıl egy példányt az Országos Hivatalnak
kell megküldeni, egyet, pedig az irattárban kell megırizni.
IV/B. A képviselıjelölés rendje.
50.§
A képviselıjelölés rendjérıl a Választási Szabályzat, az Országos Elnökség és az
Országos Választmány ügyrendjei rendelkeznek.

IV/C. A gazdálkodás szabályai.
51.§
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség a pártok mőködésérıl és
gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény alapján bevételeivel - saját
költségvetésének megfelelıen - önállóan gazdálkodik.
/2/
A párt gazdálkodásának szabályait a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat
tartalmazza.
IV/D. A párt szabályzatai.
52.§
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség szabályzatai az alábbiak:
a./ a Választási Szabályzat,
b./ az Etikai és Fegyelmi Szabályzat
c./ a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat,
d./ az Országos Hivatal Ügyrendje,
e./ a párt testületeinek ügyrendjei,
53.§
/1/
A párt Választási Szabályzata rendelkezik
a) a párt elnökének,
b) az Országos Győlés küldötteinek,
c) az Országos Választmány tagjainak
d) az Országos Elnökség tagjainak,
e) az Országos és a megyei/budapesti Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjainak,
f) az Országos Számvizsgáló Bizottság tagjainak,
g) a megyei/budapesti választmányok tagjainak,
h) az etikai biztosok,
i) a párt egyéb tisztségviselıinek,
j) a választókerületi szervezetek elnöksége tagjainak,
k) az európai parlamenti és az országgyőlési képviselıjelöltek,
l) az önkormányzati képviselı jelöltek és a fıpolgármester/polgármester jelöltek
megválasztásával kapcsolatos eljárás rendjérıl, valamint egyetértési jog
gyakorlásának részletes szabályairól.
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/2/
A párt Etikai és Fegyelmi Szabályzata tartalmazza
a) az egyes fegyelmi vétségeket
b) a fegyelmi jogkör gyakorlóinak megnevezését,
c) a kiszabható fegyelmi büntetéseket,
d) a fegyelmi eljárás részletes szabályait,
e) politikai felelısség szabályait,
f) bizalmatlansági indítvány szabályait.
/3/
A Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat rendelkezik
a) a központi és a területi költségvetések részletes szabályairól,
b) a helyi szervezetek támogatása elveirıl,
c) a pénzügyi intézkedések és az ellenırzés szabályairól
d) a bevételek felhasználásáról
e) az ingatlanvásárlás, - eladás, szerzıdéskötés, illetve az ingatlanokkal
kapcsolatos bármilyen intézkedés részletes szabályairól.
/4/
Az Országos Hivatal Hivatali Szabályzata tartalmazza:
a) a hivatali hierarchiát és munkarendet,
b) a pártbéli adminisztráció rendjét.
V. Összeférhetetlenség.
54.§
Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság, valamint az Országos Számvizsgáló
Bizottság tagjai nem lehetnek egyidejőleg a párt egyéb döntéshozó testületeinek
tagjai és tisztségviselıi.
55.§
A párt országos tisztségviselıivel a polgári jogi szabályok szerint hozzátartozói
viszonyban lévı személyek a párt hivatali szervezetében azonos és alacsonyabb
szinten nem alkalmazhatók.
56.§
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség bármely vezetı testületében nem
viselhet tisztséget, és nem lehet a párt alkalmazottja, aki:
a) büntetett elıélető,
b) az ÁVO és az ÁVH, illetve a Katonapolitikai Osztály tagja volt, vagy részt vett
az 1956. évi forradalom és szabadságharc leverésében,
c) a Munkásırség tagja volt, vagy a BM III. fıcsoport bármely ügyosztálya
állományában nyilvántartott titkos tiszt, vagy bármely ügyosztály hálózati
személye volt.
d) az MSZMP-ben, vagy a KISZ-ben vezetı tisztséget töltött be.
57.§
/1/
A jelen Alapszabály 54-56.§-aiban szabályozott összeférhetetlenségi okok
bármelyikét az érintettek kötelesek jelezni és azt - annak felmerülésétıl számított 30
napon belül - önálló döntésüknek megfelelıen megszüntetni.
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/2/
Az elızı /1 / bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén:
a) a párt tagja elveszti a magasabb szintő tisztségét vagy testületi tagságát,
b) a párt alkalmazottjának munkaviszonya megszüntethetı.
VI. Felelısség.
58.§
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség minden tagja, és testületei, különösen a
választott testületek tagjai és a tisztségviselık, valamint az országgyőlési és
önkormányzati képviselık politikai és szervezeti tevékenységüket a párttal szembeni
fegyelmi, politikai és anyagi felelısséggel folytatják.
59.§
Az Országos Elnökség és az Országos Választmány tagjai helyettesíthetıek,
amennyiben igazolható módon nem tud megjelenni a testület ülésén. A helyettesítés
részletes szabályait a testületek ügyrendjei szabályozzák.
60.§
A párt tagjának anyagi felelısségére vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv, illetve a
megkötött megállapodások, alkalmazottjának anyagi felelısségét illetıen a
munkajogi szabályok alkalmazandók.
VII. Átmeneti és záró rendelkezések.
61.§
A párt döntéshozó testületei és tisztségviselıi mandátumuk lejártát követıen
mindaddig, amíg az új testületet, tisztségviselıt a jelen Alapszabálynak, illetve a
Választási Szabályzat rendelkezéseinek megfelelıen meg nem választották
ügyvezetıi jogkörben továbbra is ellátják feladataikat.
62.§
A jelen Alapszabály 52. §-ában meghatározott szabályzatokat, a jelen Alapszabály
hatályba lépésétıl számított 90 napon belül kell megalkotni, illetve megfelelıen
módosítani.
63.§
Jelen Alapszabály az elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit ettıl kezdıdıen kell
alkalmazni. A jelen Alapszabály 52. §-ában meghatározott szabályzatok
módosításáig - azok Alapszabálytól eltérı rendelkezései esetén - az Alapszabály
rendelkezéseit kell alkalmazni. Minden korábbi alapszabályi rendelkezés ezzel
egyidejőleg a hatályát veszti.
Budapest, 2012. június 6.
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