JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
ALAPSZABÁLY
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. Cím
A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM MEGHATÁROZÁSA
1. § (1) A párt neve: Jobbik Magyarországért Mozgalom (továbbiakban párt).
(2) A párt rövidített neve: Jobbik.
(3) A Jobbik jelképe: kettős kereszt piros-fehér-zöld háttérrel.
(4) A párt székhelye: Budapest, Villányi út 20/b 1113
(5) A párt Magyarország Alaptörvénye, illetve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló
1989. évi XXXIII. törvény alapján működő politikai párt.
(6) A párt jogi személy.
(7) A párt képviselői: a párt elnöke, elnökhelyettese, valamint az alapszabályban
meghatározott feladatkörében az Országos Elnökség tagjai, a Pártigazgató és a Gazdasági
igazgató.
II. Cím
A JOBBIK CÉLJA
2. § A párt Alapító Nyilatkozatában foglaltakkal megegyező meghatározások. A párt a
céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
III. Cím
A JOBBIK SZABÁLYZATAINAK HATÁLYA
3. § A jelen Alapszabály és a Jobbik Kongresszusának döntései a Jobbik valamennyi tagjára
nézve kötelezőek.
4. § A területi és a helyi szervek határozatai azok illetékességi területén a tagokra kötelezőek.
IV. Cím
A PÁRTTAGSÁG
5. § A párt tagja lehet minden magyar állampolgár, állandó magyarországi letelepedési
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, illetve a Magyarországtól elszakított
területek és az emigráció magyarságának magyar állampolgársággal nem rendelkező tagja
aki:
a) betöltötte a tizenhatodik életévét;
b) elfogadja a Jobbik Alapító Nyilatkozatát, programját és alapszabályát;
c) nem tagja más, pártként bejegyzett szervezetnek, vagy párt ifjúsági szervezetének;
d) tagságának nincs alapszabályi akadálya;
e) vállalja, hogy eleget tesz a tagdíjfizetési előírásoknak;
f) nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
g) a megfelelő tagfelvételi eljárás során felvételt nyert a Jobbikba.
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Ahol az alapszabály tagot nevez meg, azalatt a rendes tagokat kell érteni.
6. § Nem lehet a Jobbik tagja, aki:
a) az ÁVO, az ÁVH, vagy a Katonapolitikai Osztály tagja volt, vagy részt vett az 1956.
évi forradalom és szabadságharc leverésében, és megtorlásában;
b) a Munkásőrség tagja volt, vagy a BM III. főcsoport bármely ügyosztálya
állományában nyilvántartott titkos tiszt, vagy a III/III. ügyosztály hálózati személye
volt;
c) az MSZMP-ben, a KISZ-ben vezető tisztséget töltött be;
d) az MSZP-ben, az SZDSZ-ben, a Munkáspártban valaha, az MDF-ben még 2007.
január elseje után is tagsági viszonnyal rendelkezett, 2009. október 24-étől nem vehető
fel a Jobbik tagjai közé;
e) Nem tölthet be a Jobbikban pozíciót (országos elnök, elnökhelyettes, országos alelnök,
az Országos Választmány elnöke, pártigazgató, gazdasági igazgató, az Országos Etikai
és Fegyelmi Bizottság elnöke, a Számvizsgáló Bizottság elnöke, regionális igazgató,
megyei választmányi elnök, megyei választmányi alelnök, választókerületi elnök,
választókerületi szervező), az a tag, aki: 2009. október 24-e előtt nyert felvételt, de a
2009. október 24-én módosított Alapszabály 6.§ bármely pontja alapján 2009. október
24-étől nem vehető fel a Jobbik tagjai közé.
7. § (1) A Pártigazgató előzetes írásos engedélyének birtokában a korábban kilépett tag, és
akit a Jobbikból az Alapszabályban meghatározott eljárás lefolytatásával kizártak, illetve akit
a Jobbik tagjai közül töröltek új tagként akkor vehető fel a pártba, ha a törlést és kizárást
okozó vétség(ek) orvoslásra kerültek.
(2) A vétségek orvoslásának tényét a kizárást kimondó Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság
véleményezi, a területileg illetékes Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottság előzetes, írásos
véleményezése alapján.
(3) Ahol az alapszabály tagot nevez meg, azalatt a rendes tagokat kell érteni.
Szervezeti vagy egyéni tagság
8. § A tagjelöltnek a „Felvételi Kérelem” leadásakor meg kell nevezni azt a tagsági formát,
amelyben a felvételét kérő párttagságával élni kíván.
9. § (1) Szervezeti tag az a személy, aki tevékenységét valamely helyi szervezetben vagy
alapszervezetben fejti ki.
(2) Próbaidős tagjelölt az a személy,
a) akinek a tagfelvételi jelentkezése megérkezett a tagfelvételi eljárást lebonyolító
szervezet vezetéséhez (helyi szervezet esetén az elnökhöz, alapszervezet esetén az
elnökséghez, egyéni tagság esetén a területi választmány elnökségéhez, ennek
hiányában a területi választmány elnökéhez);
b) valamint a szervezet vezetése úgy dönt, hogy a tagfelvételi eljárás elindítását
megelőzően a jelentkezőt próbaidőre kívánja bocsátani.
c) A próbaidős tagjelölt alkalmasságát a későbbi tagságra vonatkozóan a szervezet
taggyűlése az alapján állapítja meg, hogy a tagjelölt a kötelességeit és a rá bízott
feladatokat milyen módon teljesíti.
(3)
a) A próbaidős tagjelölt jogai a tagok 21. § c), d), és e) pontjában meghatározott jogokkal
egyeznek meg, valamint joguk van a taggyűlésekre meghívást kapni és azokon részt
venni. A próbaidős tagjelölt nem szavazhat és tisztségre nem választható.
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b) A próbaidős tagjelölt kötelességei megegyeznek a tagok 22. §-ban rögzített
kötelességeivel, kivéve a g pontban említett tagdíjfizetési kötelezettséget. A próbaidős
tagjelöltnek meg kell felelnie az 5., 6., és 7. §-oknak.
c) A próbaidős tagjelölt próbaidejének kezdete annak a taggyűlésnek dátuma, amelyen a
szervezet vezetése a tagság részére bejelenti döntését a tagjelölt próbaidőre
bocsátásáról.
d) A próbaidős tagjelölt próbaidejének vége:
1.) tagfelvétel esetén a tagfelvétel dátuma előtti nap,
2.) elutasítás esetén az elutasítás szóbeli vagy írásbeli közlésének a napja.
(4)
a) A próbaidő legalább 30 napig, de legfeljebb 6 hónapig tart. Ezen időtartományon belül
a tagfelvételi eljárást lebonyolító szervezet bármikor szabadon dönthet a tagfelvételi
eljárás megindításáról vagy a jelentkezés elutasításáról.
b) Amennyiben a próbaidő időtartama eléri a 6 hónapot, akkor a tagfelvételt lebonyolító
szervezet köteles döntést hozni a próbaidős tagjelölt tagságát illetően.
10. § (1) Egyéni tag az a személy, aki tevékenységét nem helyi szervezet vagy alapszervezet
keretében fejti ki.
(2) Az egyéni tagságot választó magyarországi tagjelöltnek a Megyei Elnökségnél, illetve
ennek hiányában a Megyei Elnöknél kell benyújtania benyújtsa a Felvételi Kérelmét.
(3) A magyarországi egyéni tag felvételéről a Megyei Választmány Elnöksége, illetve ennek
hiányában az Országos Elnökség dönt.
(4) Az egyéni tagságot választhatja olyan személy is, akinek településén létezik alapszervezet
vagy helyi szervezet.
(5) A külhoni és külföldi tagjelölt – a külhoni és a külföldi tagság részleteit és a köztük való
különbséget jelen alapszabály III. és IV. fejezetei részletezik – a regionális szervezőnél, vagy
annak hiányában a Pártigazgatónál kell, hogy benyújtsa Felvételi Kérelmét.
11. § (1) A magyarországi egyéni tag jogait a Megyei Elnök által összehívott taggyűlés
keretében tudja gyakorolni, amely taggyűlésen az adott megyében élők egyéni tagok
rendelkeznek szavazati joggal, s a taggyűlést a megyei elnök vezeti.
(2) A külhoni egyéni tag jogait a külhoni regionális szervező által összehívott taggyűlés
keretében tudja gyakorolni, amely taggyűlésen az adott régióban élő egyéni tagok
rendelkeznek szavazati joggal, s a taggyűlést a külhoni regionális szervező vezeti. A külhoni
egyéni tag dönthet úgy is, hogy nem kíván a csoport tagja lenni.
(3) A külföldi egyéni tag jogait a külföldi regionális szervező által összehívott taggyűlés
keretében tudja gyakorolni, amely taggyűlésen az adott régióban élő egyéni tagok
rendelkeznek szavazati joggal, s a taggyűlést a külföldi regionális szervező vezeti. A külföldi
egyéni tag dönthet úgy is, hogy nem kíván a csoport tagja lenni.
Tiszteletbeli tag
12. § A tagság tiszteletbeli taggá kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra
érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagot a tagság többségi szavazással választja meg tiszteletbeli
tagnak.
13. § A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre.
14. § A tiszteletbeli tagság a Jobbikban jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet.
Pártoló tag
15. § Pártoló tag az lehet, aki vállalja, hogy – a tagsággal járó szervezeti kötöttségek nélkül –
a pártot erkölcsileg és/vagy anyagilag támogatja.
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16. § (1) A pártoló tag jogosult arra, hogy
a) a párt nyilvános rendezvényeiről tájékoztassák,
b) azokra meghívást kapjon,
c) és azokon véleményét kifejthesse.
(2) A pártoló tag az alapszabály 21. § (1)-(5) bekezdéseiben meghatározott jogokkal nem
rendelkezik.
17. § A pártoló tagi viszony akkor jön létre, ha a Pártoló Tagsági Felvételi Kérelmet
valamelyik helyi szervezet vagy alapszervezet taggyűlése, a megyei választmány elnöksége,
vagy az Országos Elnökség jóváhagyja.
A tagfelvételi eljárás
18. § (1) A tagfelvételt kérő kitölti a "Felvételi Kérelem" elnevezésű dokumentumot (két
igazolványfénykép és egy önéletrajz csatolásával), s azt valamelyik alapszervezet
elnökségénél vagy helyi szervezet elnökénél, illetve magyarországi egyéni tagság esetén a
megyei választmány elnökségéhez, külhoni és külföldi egyéni tagság esetében a külhoni,
illetve külföldi regionális szervezőhöz, annak hiányában a Pártigazgatóhoz nyújthatja be.
(2) Új tag felvételéről vagy elutasításáról
a) magyarországi egyéni tagság esetén a megyei választmány elnöksége dönt,
b) külhoni egyéni tagság esetén a külhoni regionális szervező javaslatára a külhoni
regionális csoport, annak hiányában az Országos Választmány Elnöksége dönt,
c) külföldi egyéni tagság esetén a külföldi regionális szervező javaslatára a külföldi
regionális csoport, annak hiányában az Országos Választmány Elnöksége dönt,
d) szervezeti tagság esetén az alapszervezetnél és a helyi szervezetnél az elnök
javaslatára a taggyűlés dönt, a Felvételi Kérelem benyújtásától számított következő
taggyűlésen figyelemmel a 9. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra.
(3) A felvételhez két korábbi tag ajánlása szükséges, és a felvételről vagy annak elutasításáról
a felvételt kérelmezőt a helyi szervezet elnöke vagy alapszervezet esetében annak az
elnöksége értesíti.
(4) A felvételt kérőt jogorvoslat megilleti, amelyet szervezeti és magyarországi egyéni tagság
kérelme esetén az illetékes megyei választmány elé, míg külhoni és külföldi egyéni tagság
kérelme esetén az Országos Elnökség elé kell terjeszteni annak következő ülésére döntés
céljából.
(5) A tagfelvételt kérőnek előre írásban nyilatkoznia kell arról, hogy bűncselekmény
elkövetése miatt a bíróság jogerősen elmarasztalta-e már élete során.
(6) az Etikai és Fegyelmi Bizottság írásos engedélye szükséges annak a jelentkezőnek a
felvételéhez, akit bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elmarasztalt.
19. § A helyi szervezet elnöke, az alapszervezet elnöksége, a megyei választmány elnöksége,
a külhoni, illetve külföldi regionális szervező, vagy az Országos Választmány Elnöksége a
tagjelölt Felvételi Kérelmét a döntés megszületését követő 15 napon belül elküldi az Országos
Elnökség részére.
20. § (1) Az Országos Elnökség a Kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül a döntéssel
szemben vétójogot gyakorolhat.
(2) Az Országos Elnökség döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
(3) Ha az Országos Elnökség nem él a vétójoggal, akkor kiad egy írásos határozatot a tag
nyilvántartásba vételéről.
V. Cím
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A JOBBIK TAGJÁNAK JOGAI
21. § (1) A Jobbik minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik.
(2) Jogosult részt venni a párt tevékenységében, a párt testületei tagjainak és
tisztségviselőinek a Jobbik Választási Szabályzata szerinti megválasztásában.
(3) Tisztségviselőnek bármelyik tag megválasztható, kivéve az Alapszabályban meghatározott
kivételeket, valamint tisztségviselővé válaszható, aki megfelel a Ptk. 3:22. § (1) (4) (5) (6)
bekezdéseiben foglalt előírásoknak. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(4) Igénybe vegye a Jobbik politikai, erkölcsi és jogi védelmét minden olyan esetben, amikor
tagsága, vagy a párt érdekében végzett politikai tevékenysége miatt hátrányok,
megalapozatlan vádak érik,
(5) igénybe vegye a Jobbik által biztosított képzési lehetőségeket, más szolgáltatásokat,
(6) tájékoztatást kapjon azokról a rendezvényekről és más fontos ügyekről, amelyek mint
egyéni vagy szervezeti tagot érintik,
(7) a párt szervezeteihez, testületeihez és tisztségviselőihez írásban intézett észrevételeire
harminc napon belül érdemi választ kapjon.
VI. Cím
A JOBBIK TAGJÁNAK KÖTELESSÉGE
22. § (1) A Jobbik minden tagjának kötelessége, hogy
a) tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely sérti a Jobbik Alapszabályát, egyéb
szabályzatait, testületeinek határozatait, programját, érdekeit, illetve jó hírét,
b) képességei szerint képviselje és népszerűsítse a párt programját, életvitelével,
személyes magatartásával is növelje a párt tekintélyét és társadalmi támogatottságát,
c) képességei szerint hajtsa végre a Jobbik kongresszusa és testületei által hozott
döntéseket,
d) vegyen részt a Jobbik választási kampányában, segítse a Jobbik képviselőjelöltjeit,
e) ne támogasson olyan politikai törekvéseket, amelyek a Jobbik céljaival, programjával
és szervezetei, képviselőcsoportjai, testületei által elfogadott állásfoglalásokkal
összeegyeztethetetlenek,
f) a Jobbik Alapszabályának rendelkezéseit megtartsa,
g) szervezeti tag esetén a helyi szervezet vagy alapszervezet taggyűlésén, magyarországi
egyéni tag esetén a területileg illetékes választmány által határozattal meghatározott
mértékű tagdíjat megfizesse,
h) az ellene indult büntetőeljárás indulásáról és eredményéről az alapszervezete
elnökségét, vagy a helyi szervezet elnökét, magyarországi egyéni tag esetén a megyei
választmány elnökségét, külhoni és külföldi egyéni tag esetén a külhoni, illetve
külföldi regionális szervezőt, vagy annak hiányában a Pártigazgatót tájékoztassa,
i) a helyi szervezetének vagy alapszervezetének taggyűlésein részt vegyen, biztosítsa
részvételével a taggyűlés határozatképességét.
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VII. Cím
A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE
23. § A tagsági viszony megszűnik a tag halálával.
24. § A tag haláláról a helyi szervezet, az alapszervezet vagy magyarországi egyéni tag esetén
a megyei választmány elnöksége illetve külhoni és külföldi egyéni tag esetén a külhoni,
illetve külföldi regionális szervező, annak hiányában a Pártigazgató a tudomásszerzéstől
számított tizenöt napon belül tájékoztatja az Országos Hivatalt.
25. § Megszűnik a tagsági viszony akkor is, ha a tag a Jobbikból kilép.
26. § (1) A kilépést az illetékes helyi szervezetnél illetve alapszervezetnél, vagy a megyei
választmány elnökségénél illetve a külhoni vagy külföldi regionális szervezőnél, a
Pártigazgatónál, vagy a Jobbik bármely országos tisztségviselőjénél kell bejelenteni.
Szervezeti tag esetén a kilépés bejelentésének módja lehet szóbeli, a helyi szervezet, vagy
alapszervezet taggyűlésén, területi-, választókerületi választmány küldöttgyűlésén; vagy
írásos (aláírt nyilatkozat, vagy elektronikus úton elküldött) a helyi szervezet elnökének, illetve
az alapszervezet, területi választmány elnökségének, választókerületi választmány elnökének,
szervezőjének, a pártigazgatónak, a regionális igazgatónak, vagy a Jobbik bármely országos
tisztségviselőjének címezve. Egyéni tag csak írásos nyilatkozat (aláírt nyilatkozat, vagy
elektronikus úton elküldött) útján léphet ki a pártból, amelyet magyarországi egyéni tag esetén
az illetékes megyei választmány elnökségéhez, külhoni és külföldi egyéni tag esetén a
külhoni, illetve külföldi regionális szervezőhöz, annak hiányában a Pártigazgatóhoz kell
eljuttatnia.
(2) A kilépés napjának az erről szóló írásbeli nyilatkozat írásos (aláírt nyilatkozat, vagy
elektronikus úton elküldött) benyújtásának, postára adásának napját kell tekinteni. A kilépés
napjának az erről szóló szóbeli nyilatkozat esetén az adott taggyűlés napját kell tekinteni,
amelyiken elhangzott jegyzőkönyvbe is rögzített módon a kilépési bejelentés. A tag
kilépéséről a helyi szervezet, alapszervezet vagy magyarországi egyéni tag esetén a Megyei
Választmány elnöksége, külhoni és külföldi egyéni tag esetén a külhoni, illetve külföldi
regionális szervező, annak hiányában a Pártigazgató az Országos Hivatalt tizenöt napon belül
értesíteni köteles.
(3) A kilépés a nyilatkozat benyújtásával hatályossá válik.
27. § (1) Törléssel szüntethető meg a szervezeti vagy pártoló tagsági viszony és az érintett
ezáltal egyéni taggá válik, ha a tag:
a) valamely más, Magyarországon bejegyzett párt, vagy annak ifjúsági szervezetének
tagjává vált;
b) a bíróság jogerősen cselekvőképességet kizáró vagy cselekvőképességet korlátozó
gondnokság alá helyezte;
c) ha a szervezeti tag több mint három hónapon át nem fizet tagdíjat, részére – postai
úton, illetve ha elektronikus levelezési címe rendelkezésre áll, igazolható módon,
elektronikus úton – felszólító levelet kell küldeni. Ha a tag felszólításának
kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki tagdíj-tartozását
tagsági jogviszonya törlésre kerül. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség
ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő
eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának megszüntetésére – figyelmeztetni
kell.
d) szervezeti tag esetében hat hónapon keresztül nem tesz eleget a párt tagjaira vonatkozó
kötelezettségeinek;
e) pártoló tag esetében egy éven keresztül nem él a pártoló tag jogaival.
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(2) A szervezeti tagság törléséről az alapszervezet elnöksége, a helyi szervezet elnöke határoz,
és erről a tagot írásban – postai úton, illetve ha elektronikus levelezési címe rendelkezésre áll,
igazolható módon, elektronikus úton – értesíti.
(3)
a) A törölt tag az értesítés kézhez vételétől számított 15 napon belül a törlés ellen írásban,
a helyi szervezet vagy az alapszervezet taggyűléséhez címzett, de az alapszervezet
elnökségének, illetve a helyi szervezet elnökének benyújtott fellebbezést terjeszthet
elő.
b) A helyi szervezet elnöke, illetve az alapszervezet elnöksége a fellebbezéssel
megtámadott döntést saját hatáskörében módosíthatja, vagy visszavonhatja.
c) Amennyiben a helyi szervezet elnöke, illetve az alapszervezet elnöksége a kifogásolt
döntést fenntartja, a fellebbezést 30 napon belül a másodfokon eljáró határozatképes
taggyűlés elé terjeszti.
d) A taggyűlésen ismertetni kell a fellebbezést, valamint a helyi szervezet elnökének,
illetve az alapszervezet elnökségének álláspontját. A taggyűlésen fellebbező
személyes részvétele nem kötelező, de fellebbező szóban kiegészítheti a
fellebbezésében foglaltakat.
(4) A helyi szervezet vagy az alapszervezet taggyűlésének a fellebbezést elbíráló határozata
végérvényes.
(5) A helyi szervezet elnöke, az alapszervezet elnöksége szervezeti tagsági viszony
megszűnésének tényéről tizenöt napon belül tájékoztatja az Országos Hivatalt.
(6) Törléssel szüntethető meg az egyéni tagsági viszony – és a Megyei Választmány
Elnöksége – ennek hiányában elnöke – az egyéni tagsági viszonyt, ezáltal magát a
párttagságot megszüntetheti, ha a tag:
a) valamely más, Magyarországon bejegyzett párt, vagy annak ifjúsági szervezetének
tagjává vált;
b) a bíróság jogerősen cselekvőképességet kizáró vagy cselekvőképességet korlátozó
gondnokság alá helyezte;
c) ha az egyéni tag több mint hat hónapon át nem fizeti a megyei választmány által
megállapított tagdíjat, részére – postai úton, illetve ha elektronikus levelezési címe
rendelkezésre áll, igazolható módon, elektronikus úton – felszólító levelet kell küldeni.
Ha a tag felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti
ki tagdíj-tartozását tagsági jogviszonya törlésre kerül. A felszólításban a tagot a
fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a
megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának megszüntetésére –
figyelmeztetni kell.
d) egyéni tag esetében három hónapon keresztül nem tesz eleget a párt tagjaira vonatkozó
kötelezettségeinek;
e) pártoló tag esetében egy éven keresztül nem él a pártoló tag jogaival.
(7) A törlésről a megyei választmány elnöksége, ennek hiányában elnöke határoz, és erről az
egyéni tagot írásban – postai úton, illetve ha elektronikus levelezési címe rendelkezésre áll,
igazolható módon, elektronikus úton – értesíti.
(8)
a) A törölt tag az értesítés kézhez vételétől számított 15 napon belül a törlés ellen írásban,
az országos választmány elnökségéhez címzett, de a megyei választmány
elnökségéhez, ennek hiányában elnökéhez benyújtott fellebbezést terjeszthet elő.
b) A megyei választmány elnöksége, ennek hiányában elnöke a fellebbezéssel
megtámadott döntést saját hatáskörében módosíthatja, vagy visszavonhatja.
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c) Amennyiben a megyei választmány elnöksége, ennek hiányában elnöke a kifogásolt
döntést fenntartja, a fellebbezést 30 napon belül a másodfokon eljáró országos
választmány elnöksége elé terjeszti.
(9) Az országos választmány elnökségének a fellebbezést elbíráló határozata végérvényes.
(10) A megyei választmány elnöksége, ennek hiányában elnöke az egyéni tagsági viszony
megszűnésének tényéről tizenöt napon belül tájékoztatja az Országos Hivatalt.
28. § (1) Kizárással a tagsági viszony csak fegyelmi eljárás után szüntethető meg.
(2) Az alapszervezet vagy a helyi szervezet kizárhatja szervezeti vagy pártoló tagjai közül azt
a személyt, akinek az adott szervezetből való kizárásáról szóló indítványt a taggyűlésen
résztvevők több mint négyötöde, de legalább a tagság kétharmada megszavazza.
(3) A külhoni regionális csoport és a külföldi baráti kör kizárhatja tagjai közül azt a személyt,
akinek az adott csoportból, illetve baráti körből való kizárásáról szóló indítványt a
taggyűlésen résztvevők több mint négyötöde, de legalább a tagság kétharmada megszavazza.
29. § A taggal szemben fegyelmi eljárás indítható, és a tag kizárható, ha tag a Jobbik
Alapszabályát, programját, érdekeit, illetve jó hírét sértő magatartást tanúsít, különösen, ha ez
a Jobbik választási esélyeit rontja.
30. § A kizárás menetét a párt Etikai és Fegyelmi Szabályzata tartalmazza
VIII. Cím
A PÁRTTAGSÁG SZÜNETELTETÉSE
31. § (1) Az szüneteltetheti a tagsági viszonyt, aki
a) időlegesen olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudja vállalni a párttagsággal járó
kötelességeket, illetőleg
b) nem tud élni az ebből eredő jogaival.
(2) A szünetelés ideje alatt a tag jogaival nem élhet, és mentesül a tagsággal járó
kötelezettségek alól, tevékenysége azonban a szünetelés tartama alatt sem irányulhat a Jobbik
politikája vagy érdekei ellen; fegyelmi eljárás ez idő alatt is indítható ellene.
32. § (1) A szünetelés a tagnak a helyi szervezethez, az alapszervezethez egyéni tag esetében
a megyei választmány elnökségéhez írásban intézett, annak okát és várható időtartamát
tartalmazó nyilatkozatával jön létre.
(2) Az akadályozó ok megszűnésének írásbeli bejelentése után a folyamatos tagsági viszony
helyreáll.
(3) Mindezekről az Országos Hivatalt 15 napon belül értesíteni kell.
32/A. § Amennyiben a szüneteltetés kezdetétől számított egy év eltelik, amelynek során a
tagságát szüneteltető párttag nem nyilatkozik a felfüggesztés megszüntetéséről, illetve annak
további fenntartásáról, a tagsági jogviszony az Alapszabály 27. § rendelkezéseinek
megtartásával törölhető.
33. § Ahol az alapszabály vagy a szervezeti és működési szabályzat a határozatképességhez a
tagok meghatározott számú vagy arányú jelenlétét követeli meg, ott a határozatképesség
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni azt a párttagot, akinek tagsági viszonya szünetel.
33/A. § A szervezet tagjainak számításánál figyelmen kívül kell hagyni azt a párttagot, akinek
a tagsági jogviszonya szünetel.
II. FEJEZET
A HELYI SZERVEZETEK ÉS AZ ALAPSZERVEZETEK
I. Cím

9

A HELYI SZERVEZET ÉS ALAPSZERVEZET MEGHATÁROZÁSA
34. § Az alapszervezet és a helyi szervezet – az alapszabály keretei között – önálló szervezeti
és politikai egység, a tagok politikai tevékenységének, jogaik, kötelességeik gyakorlásának
alapvető közössége.
35. § (1) A Jobbik alapszervezete vagy helyi szervezete egy helyi – a fővárosban kerületi –
önkormányzat illetékességi körébe tartozó településen jön létre.
(2) Egy településen és egy fővárosi kerületben csak egy alapszervezet vagy helyi szervezet
működhet.
36. § A Jobbik tagja csak egy helyi szervezetnek vagy alapszervezetnek lehet tagja.
37. § Alapszervezetről beszélünk abban az esetben amikor a szervezet taglétszáma eléri vagy
meghaladja a 10 főt.
38. § Helyi szervezetnek hívjuk azt a szervezeti alapegységet, amikor a taglétszám nem éri el
a 10 főt.
39.§ A helyi szervezet és alapszervezet jogosítványai, kötelezettségei megegyeznek
egymással, kivéve hogy csak az alapszervezet állíthat fel belső választás útján elnökséget, a
helyi szervezet elnököt választhat.
40. § Egy helyi szervezet alapszervezetnek minősül, ha taglétszáma tartósan, de legalább
három hónapon keresztül eléri vagy meghaladja a 10 főt.
41. § Egy alapszervezet helyi szervezetnek minősül, ha taglétszáma tartósan, de legalább
három hónapon keresztül 10 fő alá csökken.
II. Cím
ALAPSZERVEZET ÉS HELYI SZERVEZET ALAKÍTÁSA
42. § (1) Helyi szervezetet
a) tízezernél kevesebb lakosú településen legalább 3 fő,
b) tízezernél nagyobb de ötvenezernél kisebb településen legalább 5 fő hozhat létre.
(2) Alapszervezetet ötvenezernél nagyobb lélekszámú településen legalább 10 fő hozhat létre.
43. § Az alapszervezetet vagy helyi szervezetet alakítani szándékozók jelzik szervezetalakítási
szándékukat a Pártigazgatónak, a Jobbik megyei/budapesti elnökének, az illetékes
választókerületi elnöknek vagy választókerületi szervezőnek.
44. § (1) Az alapszervezet vagy helyi szervezet alakuló ülésén minden esetben részt kell hogy
vegyen a Pártigazgató, vagy az általa írásban meghatalmazott személy, akinek feladata az
alakuló ülés alapszabály szerinti levezetése.
(2) Az alakuló ülésén az alapító tagok kötelesek kitölteni a Felvételi Kérelmet, aláírni a
szervezet alapító nyilatkozatát, az ülés jelenléti ívét és jegyzőkönyvet készíteni az ülésről.
(3) Az alapítás kimondása után az alapító tagok maguk közül helyi szervezeti vagy
alapszervezeti elnököt választanak legfeljebb kétévnyi időtartamra.
45. § (1) Az alapszervezet és a helyi szervezet elfogadásáról és nyilvántartásba vételéről vagy
annak elutasításáról az Országos Elnökség dönt az alapszervezet, illetve a helyi szervezet
alakuló ülésén készült dokumentációjának Országos Hivatalba való beérkezésétől számított
60 napon belül.
(2) Elfogadás esetén az Országos Elnökség Elfogadó Nyilatkozatot ad ki, melynek
kézhezvételétől gyakorolhatja csak az alapszervezet vagy a helyi szervezet a jogait és
használhatja nyilvánosan is a Jobbik nevet.
46. § Az alapszervezet vagy a helyi szervezet köteles az elfogadó nyilatkozat kézhezvételének
időpontjától számított 60 napon belül saját SZMSZ-t elfogadni, s azt eljutatni az Országos
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Hivatalnak és a területi választmánynak, amelynek véleményezése után a területi választmány
elnöksége jóváhagyja vagy elutasítja az SZMSZ-t, és új kidolgozására szólít fel.
47. § (1) Az alapszervezet köteles az Elfogadó Nyilatkozat kézhezvételének időpontjától
számított 60 napon belül elnökséget választani.
(2) Az a helyi szervezet, amely taglétszáma bővülése következtében alapszervezeti besorolást
kap, köteles az alapszervezetté minősítéstől számított 60 napon belül elnökséget választani.
48. § Az alapszervezet vagy a helyi szervezet létrehozásáról a megválasztott elnök köteles az
alakuló ülés jegyzőkönyvének másolatát, a szervezet alapító nyilatkozatát, az alakuló ülés
jelenléti ívét, az Országos Hivatalnak az alakulástól számított 15 napon belül megküldeni.
III. Cím
AZ ALAPSZERVEZET ÉS A HELYI SZERVEZET JOGAI
49. § (1) Az alapszervezet és a helyi szervezet viselheti a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Szervezete nevet;
(2) A helyi szervezet elnököt választ.
(3) Az alapszervezet elnököt és elnökséget választ, amelynek létszáma
a) ötven főnél kisebb taglétszámú szervezetben legfeljebb öt;
b) ötven fő, vagy annál nagyobb taglétszámú szervezetben legfeljebb kilenc fő lehet.
(4)
a) A helyi szervezet és az alapszervezet – amennyiben önállóan kívánja beszedni
bevételeit és teljesíteni kiadásait – megválasztja gazdasági megbízottját.
b) A helyi szervezet és az alapszervezet dönthet úgy is, hogy nem kíván tagdíjat és
adományt beszedni, kiadást teljesíteni.
c) A helyi szervezet és az alapszervezet dönthet úgy is, hogy nem önállóan, hanem az
illetékes területi választmány segítségével kívánja beszedni bevételeit és teljesíteni
kiadásait. Ezen döntését az illetékes területi választmány elnökségének jóvá kell
hagynia.
(5) Az alapszervezet és a helyi szervezet
a) a Jobbik programjával összhangban meghatározza saját helyi programját;
b) a Jobbik országos és saját helyi programjának megfelelő akciókat, rendezvényeket
szervez;
c) kialakítja a helyi közélet kérdéseiről a Jobbik álláspontját;
d) – amennyiben önállóan gazdálkodó szervezet – beszedi bevételeit, és teljesíti
kiadásait;
e) nyilvántartja tagjait;
f) képviseli a Jobbikot a helyi közéletben, valamint az önkormányzati szervekkel, a helyi
egyházakkal, társadalmi szervezetekkel, polgári körökkel, mozgalmakkal való
kapcsolataiban;
g) gondoskodik a Jobbik testületi határozatainak végrehajtásáról, biztosítja tagjai
tájékoztatását;
h) kapcsolatot tart a Jobbik önkormányzati és országgyűlési képviselőivel;
i) kapcsolatot tart az illetékes megyei választmány elnökségével, a választókerületi
szervezővel és választókerületi elnökkel;
j) a helyi szervezet és alapszervezet taggyűlése útján, dönt a tagfelvételi kérelmek
elfogadásáról vagy elutasításáról, az Alapszabály rendelkezései szerint;
k) a működési területén felmerült ügyekben nyilatkozatot vagy állásfoglalást tesz közzé a
helyi nyilvánosság fórumain;

11

l) részt vesz az országgyűlési és az önkormányzati képviselő jelöltek választási
kampányában;
m) A helyi szervezet, illetve alapszervezet működéséről, taglétszámának állásáról,
terveiről, tervezett programjairól kérésre köteles írásban beszámolni az Országos
Elnökségnek, a területileg illetékes Területi Választmány Elnökségének, a
választókerületi elnöknek és a választókerületi szervezőnek;
n) dönt az Alapszabály által a hatáskörébe utalt kérdésekben.
50. § (1) Az alapszervezet, illetve helyi szervezet jogosult arra, hogy
a) javaslatot tegyen írásban a Jobbik bármely testületének;
b) a Jobbik bármely testületének kinyilvánítsa véleményét és illetékességébe tartozó
kérdésben állást foglaljon;
c) javaslataira, észrevételeire az illetékes testülettől legfeljebb hatvan napon belül érdemi
választ kapjon;
d) ajánlásokat tegyen az önkormányzatokban működő jobbikos képviselők számára;
e) a Jobbik tagjai jogainak gyakorlása érdekében használja a Jobbik létesítményeit;
f) jogainak sérelme esetén a Jobbik testületeitől védelmet és érdekeinek képviseletét
kérje;
g) a Jobbik Választási Szabályzatában meghatározott feltételek mellett javaslatot tesz a
Jobbik országgyűlési, önkormányzati képviselőjelöltjeinek és polgármesterjelöltjeinek
személyeire;
h) küldötteket válasszon a választókerületi választmányba, a Megyei Választmányba, és a
Kongresszusra.
IV. Cím
A HELYI SZERVEZET ÉS ALAPSZERVEZET MEGSZŰNÉSE
Egyesülés
51. § Egyesüléssel szűnik meg a helyi szervezet vagy az alapszervezet, ha a működési
területét képező település másik, olyan településsel egyesül, ahol már működik a Jobbiknak
szervezete. Ebben az esetben az egyesülő szervezetek valamennyi választott tisztsége
megszűnik és a két egyesülő szervezet tagsága választja meg az új szervezet tisztségviselőit.
Az egyesülést kimondó és az új szervezet tisztségviselőit megválasztó taggyűlést a
települések egyesülését követő 30 napon belülre a választókerületi elnök, vagy a pártigazgató
hívja össze.
Feloszlatás
52. § (1) Amennyiben az alapszervezet vagy a helyi szervezet a párt Alapszabályával,
programjával, politikai céljaival vagy érdekeivel ellentétesen működik, továbbá ha a
választási kampányidőszakban a választási siker érdekében teljesített munkavégzése nem éri
el az elvárható szintet, a helyi szervezet vagy alapszervezet feloszlatható.
(2) Az alapszervezet, vagy a helyi szervezet feloszlatását kezdeményezheti az illetékes
választókerületi szervező, a választókerületi elnök, a Megyei Választmány Elnöksége, a
Pártigazgató és a regionális igazgató az Országos Elnökségnél, illetve maga az Országos
Elnökség is.
(3) A feloszlatásról vagy annak elutasításáról az Országos Elnökség dönt.
53. § A feloszlatással a helyi szervezet, illetve alapszervezet és minden tisztsége megszűnik, s
a tagok egyéni tagokká válnak.
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54. § Amennyiben az Országos Elnökség a kezdeményező szerv javaslatára az alapszervezet
vagy helyi szervezet újjáalakítását rendelte el, erre az új szervezet alapítására vonatkozó
szabályok az irányadóak, s ez esetben a tagok beléphetnek az újjáalakított szervezetbe, ha
meghívást kapnak az alakuló ülésre, vagy más szervezetbe is kérhetik felvételüket, illetve
kérhetik egyéni taggá való átminősítésüket.
Feloszlás
55. § A helyi szervezet, vagy alapszervezet jogutód nélküli feloszlását a taggyűlés mondhatja
ki, a jelenlévő tagok minősített (2/3-os) többségével, de legalább a teljes taglétszám felének
meghozott határozatával.
Törlés
56. § (1) A Pártigazgató kezdeményezésére az Országos Elnökség törölheti azt a helyi
szervezetet vagy alapszervezetet, amelyik a jelen Alapszabály 49. § bekezdés (5) m)
pontjában írott kötelezettségének írásbeli felszólításra 30 napon belül sem tesz eleget.
(2) A Pártigazgató kezdeményezésére az Országos Elnökség törölheti azt helyi szervezetet,
vagy alapszervezetet, amelynek a létszáma tartósan, legalább három hónapra a létrehozásához
szükséges minimális létszám alá csökken.
Felfüggesztés
57. § (1) Amennyiben valamely helyi szervezet vagy alapszervezet esetében a jelen
alapszabály szerinti okból a fentiek szerinti megszüntetési eljárások valamelyike indokolt
lehet, az Országos Elnökség az Országos Választmány Elnökségének, a Pártigazgatónak, a
regionális igazgatónak vagy az illetékes Megyei Választmány Elnökségének
kezdeményezésére legfeljebb három hónapos időtartamra dönthet a szervezet
felfüggesztéséről.
(2) A felfüggesztés időtartama alatt a felfüggesztett helyi szervezet, illetve alapszervezet
jogait nem gyakorolhatja.
(3) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a helyi szervezet, vagy alapszervezet
megszüntetésének okai megszűnnek, az országos elnökség a felfüggesztést megszünteti.
(4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a helyi szervezet, vagy alapszervezet
megszüntetésének okai nem rendezhetők, a megfelelő megszüntetési eljárást az illetékes szerv
lefolytatja.
Rendelkezés a megszűnő szervezet vagyonáról
58. § A helyi szervezet vagy alapszervezet megszűnése esetén vagyonáról és tartozásáról az
Országos Elnökség dönt, amelynek során figyelembe kell vennie, hogy a megszűnő szervezet
tagjainak többsége milyen formában, illetve milyen szervezeti egység keretei között folytatja
tevékenységét.
59. § 1
60. § 1
61. § 1
V. Cím

1.

Hatályon kívül helyezte a Jobbik Kongresszusa 2015. május 30-i ülésén hozott határozatában.
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TAG AZ ALAPSZERVEZETBEN-ÁTJELENTKEZÉS
62. § Egy tag több alapszervezet vagy helyi szervezet munkájában is részt vehet, de csak
abban a helyi szervezetben, illetve alapszervezetben választó és választható, amelyiknek a
nyilvántartásában szervezeti tagként szerepel.
63. § (1) A tag a befogadó alapszervezet, vagy helyi szervezet taggyűlésének
hozzájárulásával, eredeti szervezete elnökségének, illetve elnökének egyidejű értesítése
mellett, bármely más helyi szervezetbe, alapszervezetbe átjelentkezhet. Az egyéni tag dönthet
úgy is, hogy szervezeti taggá kíván válni, illetve más területi választmány egyéni tagja kíván
lenni. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tagnak nincs tagdíjtartozása, vagy egyéb fizetési
kötelezettsége eredeti helyi szervezetével, alapszervezetével, vagy egyéni tag esetén a
területileg illetékes választmánnyal szemben. Amennyiben a tagnak tagdíjtartozása, vagy más
egyéb fizetési kötelezettsége van, akkor átjelentkezésre csak a tartozás rendezése után
kerülhet sor. Erről eredeti helyi szervezete, alapszervezete, vagy egyéni tag esetén a területileg
illetékes választmány Gazdasági Megbízottja igazolást állít ki a befogadó helyi szervezet,
alapszervezet, illetve területi választmány részére.
(2) Átjelentkezés esetén a befogadó szervezetnek az átvételre két hónap mérlegelési időre van
joga.
64. § (1) Az átjelentkezés nem tagadható meg, ha arra lakó- vagy munkahely-változtatás miatt
kerül sor.
(2) Egyéb esetekben az alapszervezet, vagy a helyi szervezet taggyűlése indoklást tartalmazó
elutasító határozatával szemben, – a kézbesítéstől számított nyolc napon belül – a Megyei
Választmány elnökségéhez intézett fellebbezésnek van helye.
(3) A megyei választmány elnöksége az ügyben hatvan napon belül véglegesen dönt.
(4) A döntéséről a Megyei Választmány elnöksége, mind az eredeti szervezetet, mind a
befogadó szervezetet 8 napon belül értesíti.
65. § A tag lakóhely-, illetve munkahely-változtatás esetén, nem köteles az ennek megfelelő
helyi szervezetbe átjelentkezni.
VI. Cím
ALAPSZERVEZETI, HELYI SZERVEZET MŰKÖDÉSE
66. § Az alapszervezet illetve a helyi szervezet köteles legalább kéthavonta egy taggyűlést
tartani.
67. § Taggyűlésnek a helyi szervezetben vagy az alapszervezetben tagsági jogaikat gyakorlók
összességének közgyűlését kell tekinteni.
68. § (1) A taggyűlés időpontjáról és napirendjéről szóló értesítést meg kell küldeni a Megyei
Választmány Elnökségének, a választókerületi elnöknek és a választókerületi szervezőnek.
(2) A taggyűlés jegyzőkönyvének másolatát meg kell küldeni a Jobbik Országos Hivatalának
és az illetékes területi választmány elnökségének.
69. § A helyi szervezet taggyűlése ügyeinek vitelére, titkos szavazással, legfeljebb kétévi
időtartamra elnököt választ tagjainak sorából.
70. § (1) Az alapszervezet taggyűlése ügyeinek vitelére, titkos szavazással legfeljebb kétévi
időtartamra elnököt választ, tagjainak sorából.
(2) Az alapszervezet taggyűlése ügyeinek vitelére, titkos szavazással, legfeljebb kétévi
időtartamra elnökséget választ az elnök által javasolt tagjainak sorából.
71. § (1) Az alapszervezet és a helyi szervezet taggyűlése a Jobbik Alapszabályának keretei
között, a résztvevő tagok legalább kétharmadának szavazatával megalkotja, illetve módosítja
az alapszervezet, illetve helyi szervezet működési szabályzatát.
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(2) A működési szabályzat elfogadott szövegét a szervezet elnöke köteles megküldeni az
Országos Hivatalnak és a Megyei Választmány Elnökségének.
72. § A taggyűlés akkor határozatképes, ha a helyi szervezet vagy alapszervezet tagságának
több mint a fele jelen van. A Ptk. 3: 19. § (2) bekezdése alapján a határozat meghozatalakor
nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
73. § (1) A taggyűlést kötelező összehívni, ha a helyi szervezet, az alapszervezet tagjainak,
vagy az alapszervezet elnökségének legalább egyharmada, illetve a választókerületi szervező,
a választókerületi elnök, a regionális igazgató, vagy a Megyei Választmány Elnöksége ezt
írásban kéri.
(2) A beadványt az alapszervezet elnökségéhez vagy a helyi szervezet elnökéhez kell
benyújtani.
(3) Az elnök vagy az elnökség a beadvány kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a
taggyűlést összehívni köteles.
(4) Az Országos Választmány elnöksége, illetve annak Elnöke, valamint az Országos
Elnökség az alapszervezet illetve a helyi szervezet taggyűlését közvetlenül is összehívhatja.
VII. Cím
AZ ALAPSZERVEZET ELNÖKSÉGE
74. § (1) Az ötven alatti taglétszámú alapszervezet esetében, elnök és maximum négy
elnökségi tag.
(2) Az ötvenfős, vagy annál nagyobb taglétszámú alapszervezet esetében legalább hét, de nem
több mint kilenc fő, beleértve az elnököt is.
75. § A tíz főnél kisebb létszámú szervezet helyi szervezetnek minősül és csak elnököt
választ, aki egy személyben gyakorolja az elnökségi jogköröket.
76. § Az alapszervezet által támogatott, a Jobbik színeiben mandátumot nyert országgyűlési
képviselő, polgármester és alpolgármester, illetve az önkormányzati képviselőcsoport
vezetője, tanácskozási joggal részt vehet a választókerületében található alapszervezet
elnökségi ülésén.
VIII. Cím
ALAPSZERVEZET, HELYI SZERVEZET TISZTSÉGVISELŐINEK VISSZAHÍVÁSA
77. § Az alapszervezet elnökségének valamely tagja vagy tagjai, gazdasági megbízottja,
illetve a helyi szervezet elnökének, gazdasági megbízottjának visszahívását az alapszervezet,
illetve a helyi szervezet tagjainak egyharmada, de legalább három tagja, írásban indokolva
indítványozhatja.
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78. § (1) Az elnök a visszahívásra vonatkozó indítvány kézhezvételétől számított harminc
napon belüli napra, a napirendi pont feltüntetésével, köteles az alapszervezet vagy helyi
szervezet taggyűlését összehívni.
(2) Az elnök köteles az indítványt megküldeni az indítványban érintettek számára.
79. § (1) Az érintett elnökségi tag, tagok, a gazdasági megbízott vagy az elnök visszahívására,
a taggyűlésen résztvevők több mint kétharmadának, de legalább a tagság felének az indítványt
támogató szavazatával kerül sor.
(2) A visszahívott elnökségi tagok vagy elnök helyére az új tagokat, új gazdasági megbízottat,
illetve új elnököt a tagság a visszahívásról döntő taggyűlésen, vagy a visszahívásról döntő
taggyűlés által összehívott új taggyűlésen kell megválasztani.
IX. Cím
AZ ALAPSZERVEZET ELNÖKSÉGÉNEK, ILLETVE A HELYI SZERVEZET ELNÖKÉNEK JOGAI,
KÖTELESSÉGEI

80. § (1) Az alapszervezet elnöksége, illetve a helyi szervezet elnöke szervezi az
alapszervezet, illetve a helyi szervezet munkáját.
(2) Ennek keretében
a) gondoskodik az alapszervezet, helyi szervezet taggyűlésének előkészítéséről és
lebonyolításáról,
b) javaslatot tehet a Jobbik választott testületeinek, illetve önkormányzati és
országgyűlési képviselőinek, tájékoztatást kérhet tevékenységükről,
c) képviseli az alapszervezetet; illetve helyi szervezetet,
d) a Pénzügyi és Gazdálkodási szabályzat által meghatározott elvek és szabályok szerint
kezeli, a Jobbik alapszervezeténél, helyi szervezeténél lévő vagyonát, melyről
háromhavonta beszámol a helyi szervezet illetve az alapszervezet taggyűlésének,
e) felel az alapszervezet, illetve a helyi szervezet törvényes és alapszabályszerű
működéséért,
f) felel bevételei beszedéséért és a kiadásai teljesítéséért,
g) eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszervezet vagy a helyi szervezet
működési szabályzata a hatáskörébe utal.
(3) A helyi szervezet elnöke az előreláthatólag egy hónapnál hosszabb külföldi tartózkodási
szándékát, vagy amennyiben előreláthatólag több hónapon keresztül belföldön, de az általa
vezetett helyi-, vagy alapszervezet településétől távol tartózkodik, köteles előre bejelenteni a
szervezet tagságának, az illetékes választókerületi szervezőnek és választókerületi elnöknek.
AZ ALAPSZERVEZET ELNÖKÉNEK JOGAI, KÖTELESSÉGEI
81. § (1) Az alapszervezet elnöke szervezi az elnökség munkáját.
(2) Ennek keretében
a) előkészíti és összehívja az elnökség üléseit, gondoskodik azok lebonyolításáról,
b) összehívja az alapszervezet taggyűlését,
c) az elnökség által meghatározott körben képviseli az alapszervezetet, és annak
elnökségét,
d) eljár mindazon ügyekben, amelyeket az alapszervezet a működési szabályzata alapján
a hatáskörébe utal.
(3) Az alapszervezet elnöke az előreláthatólag egy hónapnál hosszabb külföldi tartózkodási
szándékát, vagy amennyiben előreláthatólag több hónapon keresztül belföldön, de az általa
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vezetett helyi-, vagy alapszervezet településétől távol tartózkodik, köteles előre bejelenteni a
szervezet tagságának, az illetékes választókerületi szervezőnek és választókerületi elnöknek.
III. FEJEZET
A KÜLHONI REGIONÁLIS SZERVEZŐK ÉS A KÜLHONI REGIONÁLIS
CSOPORTOK
I. Cím
A KÜLHONI REGIONÁLIS SZERVEZŐK
81/A. § A külhoni regionális szervezőket a Pártigazgató javaslatára az Országos Elnökség
nevezi ki, illetve menti fel.
81/B. § (1) A külhoni regionális szervező egy adott külhoni régió (elcsatolt országrész, illetve
Erdélyben megye) jobbikos tevékenységét koordinálja.
(2) A külhoni regionális szervező
a) eljár a párt nevében az adott régióban,
b) népszerűsíti a pártot és tagokat toboroz az adott régióban,
c) a párt nevében megmozdulásokat szervez, illetve gondoskodik a más
megmozdulásokon való megjelenéséről,
d) javaslatot tesz az Országos Elnökségnek külhoni magyar, illetve nem magyar
szervezetekkel történő együttműködésre,
e) külhoni témában javaslatot tehet a Jobbik választott testületeinek, illetve
önkormányzati és országgyűlési képviselőinek.
(3) Amennyiben működik az adott régióban külhoni regionális csoport, a külhoni regionális
szervező
a) megbízott szervezőként irányítja annak munkáját,
b) gondoskodik a taggyűlések előkészítéséről és lebonyolításáról,
c) képviseli a csoportot,
d) felel a csoport törvényes és alapszabályszerű működéséért.
II. Cím
A KÜLHONI REGIONÁLIS CSOPORTOK
81/C. § A külhoni regionális csoport a Jobbik egy adott régióhoz tartozó külhoni egyéni
tagjainak közössége.
81/D. § Külhoni regionális csoportot legalább három fő hozhat létre, akik az alakulást
követően a párt egyéni tagjaivá válnak.
81/E. § (1) A csoportot alakítani szándékozók jelzik szervezet alakítási szándékukat a
Pártigazgatónak.
(2) A csoport alakuló ülésén minden esetben részt kell, hogy vegyen a Pártigazgató, vagy az
általa írásban meghatalmazott személy, akinek feladata az alakuló ülés alapszabály szerinti
levezetése.
(3) Az alakuló ülésen az alapító tagok kötelesek kitölteni a Felvételi Kérelmet, aláírni az ülés
jelenléti ívét és jegyzőkönyvet készíteni az ülésről.
(3) A csoport elfogadásáról és nyilvántartásba vételéről vagy annak elutasításáról az Országos
Elnökség dönt 60 napon belül.
81/F. § A külhoni regionális csoport
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(1) a Jobbik politikájának megfelelő akciókat, rendezvényeket szervez;
(2) képviseli a Jobbikot a helyi közéletben, valamint az önkormányzati szervekkel, a helyi
egyházakkal,
társadalmi
szervezetekkel,
mozgalmakkal
való
kapcsolataiban;
(3) gondoskodik a Jobbik testületi határozatainak végrehajtásáról, biztosítja tagjai
tájékoztatását;
(4) a működési területén felmerült ügyekben nyilatkozatot vagy állásfoglalást tesz közzé a
helyi nyilvánosság fórumain;
(5) részt vesz az országgyűlési és európai parlamenti választások kampányában;
(6) működéséről, taglétszámának állásáról félévente írásban beszámol az Országos Hivatal
közvetítésével az Országos Elnökségnek. Ennek a beszámolónak tartalmaznia kell egy
tervvázlatot a következő féléves programokról is, és az előző félévre tervezett programok
értékelésének is benne kell foglaltatnia;
(7) dönt az Alapszabály által a hatáskörébe utalt kérdésekben.
81/G. § A külhoni regionális csoport jogosult arra, hogy
(1) kinyilvánítsa véleményét és javaslatot tegyen írásban a Jobbik bármely testületének,
(2) javaslataira, észrevételeire az illetékes testülettől legfeljebb hatvan napon belül érdemi
választ kapjon,
(3) a Jobbik tagjai jogainak gyakorlása érdekében használja a Jobbik létesítményeit,
(4) jogainak sérelme esetén a Jobbik testületeitől védelmet és érdekeinek képviseletét kérje,
(5) küldötteket válasszon a Kongresszusra,
(6) viselje a Jobbik Magyarországért Mozgalom (régió neve)-i Csoportja nevet.
81/H. § A külhoni egyéni tag
(1) dönthet úgy, hogy nem kíván a lakhelye szerint illetékes külhoni regionális csoport
munkájában részt venni,
(2) Magyarországra költözése esetén az új lakhelye szerinti helyi szervezet vagy alapszervezet
szervezeti tagjává válhat. A befogadó szervezet az átjelentkezést az Alapszabály 64. §-a
alapján nem tagadhatja meg.
81/I. § (1) A külhoni regionális csoport megszűnik, amennyiben
a) az Országos Elnökség dönt a feloszlatásról,
b) tagjainak létszáma 3 fő alá csökken, és 60 napig nem egészül ki ismét legalább 3 főre.
(2) A tagok a csoport újjáalakulásáig csoport nélküli külhoni egyéni tagok maradnak.
IV. FEJEZET
A KÜLFÖLDI REGIONÁLIS SZERVEZŐK ÉS A KÜLFÖLDI BARÁTI KÖRÖK
I. Cím
A KÜLFÖLDI REGIONÁLIS SZERVEZŐK
81/J. § A külföldi regionális szervezőket a Pártigazgató javaslatára az Országos Elnökség
nevezi ki, illetve menti fel.
81/K. § (1) A külföldi regionális szervező egy adott külföldi ország vagy régió jobbikos
tevékenységét koordinálja.
(2) A külföldi regionális szervező
a) illetékességi területén eljár a párt nevében,
b) népszerűsíti a pártot és tagokat toboroz,
c) a párt nevében megmozdulásokat szervez, illetve gondoskodik más megmozdulásokon
való megjelenéséről,

18

d) javaslatot tesz az Országos Elnökségnek külföldi magyar, illetve nem magyar
szervezetekkel történő együttműködésre,
e) külföldön élő magyarokat érintő kérdésekben javaslatot tesz a Jobbik választott
testületeinek és országgyűlési képviselőinek.
(3) Amennyiben működik az adott régióban külföldi baráti kör, a külföldi regionális szervező
a) megbízott szervezőként irányítja annak munkáját,
b) gondoskodik a taggyűlések előkészítéséről és lebonyolításáról,
c) képviseli a baráti kört,
d) felel a baráti kör törvényes és alapszabályszerű működéséért.
II. Cím
A KÜLFÖLDI BARÁTI KÖRÖK
81/L. § A külföldi baráti kör a Jobbik egy adott külföldi országban vagy régióban tartózkodó
egyéni tagjainak közössége.
81/M. § Külföldi baráti kört legalább három fő hozhat létre, akik az alakulást követően a párt
egyéni tagjaivá válnak.
81/N. § (1) A baráti kört alakítani szándékozók jelzik szervezetalakítási szándékukat a
Pártigazgatónak.
(2) A baráti kör alakuló ülésén minden esetben részt kell, hogy vegyen a Pártigazgató vagy az
általa írásban meghatalmazott személy, akinek feladata az alakuló ülés alapszabály szerinti
levezetése.
(3) A baráti kör elfogadásáról és nyilvántartásba vételéről vagy annak elutasításáról az
Országos Elnökség dönt 60 napon belül.
81/O. § A külföldi baráti kör
a) a Jobbik politikájának megfelelő akciókat, rendezvényeket szervez,
b) képviseli a Jobbikot a helyi magyar közéletben,
c) biztosítja a tagok és szimpatizánsok tájékoztatását,
d) a működési területén felmerült ügyekben nyilatkozatot vagy állásfoglalást tesz közzé a
helyi nyilvánosság fórumain,
e) részt vesz az országgyűlési és európai parlamenti választások kampányában.
81/P. § A külföldi baráti kör jogosult arra, hogy
a) kinyilvánítsa véleményét és javaslatot tegyen írásban a Jobbik bármely testületének;
b) javaslataira, észrevételeire az illetékes testülettől legfeljebb hatvan napon belül érdemi
választ kapjon;
c) jogainak sérelme esetén a Jobbik testületeitől védelmet és érdekeinek képviseletét kérje;
d) küldötteket válasszon a Kongresszusra;
e) viselje a Jobbik Magyarországért Mozgalom (régió neve)-i Baráti Kör nevet
81/Q. § A külföldi egyéni tag
a) dönthet úgy, hogy nem kíván a lakhelye szerint illetékes külföldi baráti kör
munkájában részt venni,
b) Magyarországra költözése esetén az új lakhelye szerinti helyi szervezet vagy
alapszervezet szervezeti tagjává válhat. A befogadó szervezet az átjelentkezést az
Alapszabály 64. §-a alapján nem tagadhatja meg.
81/R. § A külföldi baráti kör megszűnik, amennyiben
a) az Országos Elnökség dönt a feloszlatásról,
b) tagjainak létszáma 3 fő alá csökken, és 60 napig nem egészül ki ismét legalább 3 főre.
V. FEJEZET
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A JOBBIK POLITIKAI DÖNTÉSHOZÓ SZERVEI
I. Cím
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
82. § (1) A Jobbik legfőbb politikai döntéshozó szerve
a) a Kongresszus,
(2) a Jobbik kiemelten fontos döntéshozatali szervei országosan
a) az Országos Választmány,
b) az Országos Elnökség,
(3) a megyékben és a fővárosban a területi (megyei/fővárosi) választmányok,
(3a) a választókerületekben a választókerületi választmányok,
(4) a településeken a helyi és alapszervezetek,
(5) a külhoni régiókban a külhoni regionális csoportok,
(6) a külföldi régiókban a külföldi baráti körök.
83. § A Jobbik 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.
84. § (1) A párt politikai döntéshozó testületeinek tagjait a jelen Alapszabály és a Választási
Szabályzat rendelkezései szerint választják.
(2) A testületek tagjai újraválaszthatók.
85. § A politikai döntéshozó testületek mandátumának lejárta után – amennyiben új testület
megválasztására nem került sor – a régi testület ügyvezetői jogkörben mindaddig eljár, amíg
az új testületet megválasztják.
86. § (1) A jelölés és a választások szabályait a Választási Szabályzat tartalmazza.
(2) Ahol a jelen Alapszabály, vagy a Választási Szabályzat a jelölésről és a választásról nem
rendelkezik, ott az egyes szervek saját ügyrendjének szabályait kell alkalmazni.
87. § (1) A párt politikai döntéshozó szerveinek tagsága a jelen Alapszabályban, avagy az
adott szervezet ügyrendjében meghatározott testületeket és tisztségviselőket választ.
(2) E döntéshozó szervek – munkájuk segítésére, avagy egyes feladatok megoldására –
bizottságokat, vagy munkacsoportokat hozhatnak létre, amelyek a politikai döntéshozó
testületek hatáskörét nem vonhatják el.
88. § A párt szerveinek bármilyen hatásköri és illetékességi vitáiban az Országos Elnökség
dönt, s e döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
II. Cím
A KONGRESSZUS
89. § A Kongresszus, a Jobbik legfelsőbb tanácskozó és döntéshozó szerve.
90. § A Kongresszus határozatai a párt tagjaira, szervezeteire és testületeire kötelezőek.
91. § (1) A Kongresszus ülései zártak, azon csak a küldöttek és az Országos Elnökség által
meghívott vendégek vehetnek részt.
(2) A Kongresszus határozhat nyílt ülés elrendeléséről is.
(3) A Kongresszus főszabály szerint a Jobbik székhelyén tartandó, de az összehívó határozhat
az ülésnek Budapesten, és az egész ország területén egyéb alkalmas helyszínen történő
megtartásáról is.
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A Kongresszus hatásköre
92. § (1) A Kongresszus kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) döntés az Országos Elnökség előterjesztése alapján napirendjéről és ügyrendjéről;
b) a jelen lévő küldöttek háromnegyedének szavazatával az Alapszabály elfogadása és
módosítása;
c) a Jobbik politikai programjának jóváhagyása;
d) a mandátummal rendelkező küldöttek legalább kétharmadának támogató szavazatával
döntés a párt nevéről és annak megváltoztatásáról, a párt feloszlatásáról, szétválásáról,
vagy más szervezettel való egyesüléséről, illetve ezek esetén a párt vagyonáról;
e) a Jobbik elnökének a megválasztása;
f) a Jobbik Országos Elnökségének a megválasztása a párt helyi és alapszervezeteinek
jelölései alapján, a Jobbik elnökének a jelöltek személyével kapcsolatos egyetértési
joga mellett, a Jobbik Választási Szabályzatában meghatározott módon;
g) a Jobbik Országos Választmány Elnökének a megválasztása a párt helyi
szervezeteinek és alapszervezeteinek jelölései alapján a Jobbik Választási
Szabályzatában meghatározott módon;
h) az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság, a Számvizsgáló Bizottság, valamint a
Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása;
i) döntés a Jobbik elnöke és az Országos Választmány, továbbá az Országos Etikai és
Fegyelmi Bizottság, valamint a Számvizsgáló Bizottság elnöke beszámolójának
elfogadásáról;
j) politikai állásfoglalásokat fogad el;
k) döntés mindazon ügyekben, amelyeket az Országos Választmány a Kongresszus elé
terjeszt;
l) dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály a hatáskörébe utal.
93. § A Kongresszust összehívó Országos Elnökség által tervezett kérdéseken felül, a
Kongresszus napirendjére csak az a kérdés vehető fel, amelynek felvételét a mandátummal
rendelkező kongresszusi küldöttek legalább kétharmada támogatja.
94. § A Kongresszus akkor határozatképes, ha a mandátummal rendelkező küldöttek több
mint fele részt vesz a szavazásban.
94/A. § A Kongresszus lefolytatásához szám nélküli határozatokkal levezető elnököt,
jegyzőkönyvvezetőt és kettő hitelesítőt kell választani.
94/B. § A Kongresszusról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből megállapítható a döntés
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A
jegyzőkönyvet a Kongresszus levezető elnöke és a Kongresszuson jelen lévő két tag hitelesíti.
94/C. § A Ptk. 3: 19. § (2) bekezdése alapján a határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
94/D. § A pártigazgató gondoskodik a Kongresszus döntéseinek a nyilvántartásáról, amelyből
megállapítható a határozathozatal időpontja, a határozat tartalma, hatálya, valamint a döntést
támogatók és ellenzők számaránya. A pártigazgató a döntés időpontját követő tizenöt (15)
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napon belül a döntést írásban közli az érintettekkel, valamint a Jobbik honlapján
nyilvánosságra hozza.
95. § A Kongresszus munkájának elősegítése és döntéseinek előkészítése érdekében, tagjai
sorából, munkacsoportokat, illetve bizottságokat hozhat létre.
96. § (1) A Kongresszus határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel,
személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.
(2) Szavazategyenlőség esetén
a) nyílt szavazáskor újraszavazás legyen addig, amíg döntésre kerül a kérdés,
b) titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, személyi döntés
esetében pedig meg kell ismételni.
97. § A Kongresszust az Országos Elnökség hívja össze. A Kongresszusra szóló meghívót
ajánlott levéllel, visszaigazolható e-maillel, vagy egyéb, igazolható módon kell megküldeni.
98. § A Jobbik Tisztújító Kongresszusát kétévente kell összehívni.
99. § Kongresszust kell összehívni, ha:
a) az Országos Elnökség kezdeményezi;
b) az Országos Elnökség lemond;
c) az Országos Választmány tagjainak legalább a kétharmada, a napirend és a határidő
megjelölésével, az összehívás mellett dönt;
d) a helyi és alapszervezetek 50%-a +1 szervezet kezdeményezi a napirend és a határidő
megjelölésével.
A Kongresszus szavazati joggal bíró tagjai
100. § (1) A Kongresszuson szavazati joggal rendelkeznek az alapszervezetek és a helyi
szervezetek által a Választási Szabályzat rendelkezései szerint megválasztott küldöttek,
(2) A Kongresszusba minden helyi szervezet egy főt választhat a tagjai közül.
(3) A Kongresszusba minden alapszervezet a küldöttválasztó taggyűlésén minden megkezdett
10 fő után, egy újabb küldöttet választhatnak.
(4) A Kongresszusba minden Megyei Választmány Elnöksége alá tartozó magyarországi
egyéni tagok számára összehívott taggyűlés, minden a taggyűlésen megjelentek számát
tekintve megkezdett 10 fő felett egy újabb küldöttet választhat.
(5) A Kongresszusba minden külhoni egyéni tagok számára összehívott külhoni regionális
csoport határozatképes taggyűlése a csoport tagjainak számát tekintve minden megkezdett 10
fő után egy küldöttet választhat.
(6) A Kongresszusba minden külföldi egyéni tagok számára összehívott külföldi baráti kör
határozatképes taggyűlése a csoport tagjainak számát tekintve minden megkezdett 10 fő után
egy küldöttet választhat.
(7) A küldöttválasztás idejét és részletes szabályait az Országos Elnökség határozza meg a
Választási Szabályzat figyelembevételével.
(8) A kongresszusi küldötteket, az őket megválasztó alapszervezetek, helyi szervezetek,
magyarországi egyéni tag esetében az illetékes Megyei Választmány Elnöksége, külhoni és
külföldi egyéni tag esetében az illetékes külhoni, illetve külföldi regionális szervező a
Választási Szabályzatban meghatározottakat figyelembe véve köteles az Országos Hivatalnak
mandátumvizsgálás céljából bejelenteni.
101. § A 100. §-ban felsoroltakon kívül a Kongresszuson szavazati joggal részt vesznek
a) az Országos Választmány Elnöke,
b) az Országos Elnökség tagjai,
c) a Pártigazgató és a Gazdasági Igazgató.
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102. § Tanácskozási joggal vehetnek részt a Kongresszuson az Országos Etikai és Fegyelmi
Bizottság tagjai, a Számvizsgáló Bizottság tagjai, a regionális igazgatók, valamint az
Országos Elnökség és Országos Választmány Elnöksége által meghívottak.
III. Cím
A JOBBIK ELNÖKE
103. § (1) A Jobbik elnökének személyére a Jobbik helyi- és alapszervezetei jelölhetnek a
Jobbik tagjai közül.
(2) A Jobbik Elnökének a 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú tag jelölhető.
104. § (1) A Jobbik Elnökét a Kongresszus választja titkos szavazással.
(2) A Jobbik Elnökének megválasztásához az érvényesen leadott szavazatok több mint fele
szükséges.
(3) megválasztásának részletes szabályait a párt Választási Szabályzata tartalmazza.
105. § Az Elnök mandátuma két évre szól.
A Jobbik elnökének feladat- és hatásköre
106. § (1) A Jobbik elnöke szervezi és irányítja az Elnökség munkáját.
(2) Ennek keretében
a) előkészíti, összehívja és vezeti az Országos Elnökség üléseit,
b) a Jobbik első számú tisztségviselője, aki a párt egészét képviseli a hazai és nemzetközi
kapcsolatokban,
c) javaslatot tesz az Elnökségnek azon személyekre nézve, akiknek a kinevezése az
Elnökség hatáskörébe tartozik,
d) a kinevezés és felmentés kivételével, a Pártigazgatóval és a Jobbik Gazdasági
Igazgatójával szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat,
e) felügyeli a Jobbik tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek és intézmények
tevékenységét,
f) gondoskodik az Elnökség határozatainak végrehajtásáról,
g) ellenőrzi és jegyzi a Jobbik országos terjesztésű kiadványait.
107. § A Jobbik elnökének akadályoztatása esetén helyettesítésére a Jobbik elnökhelyettese
jogosult. A helyettesítésre vonatkozó felhatalmazás az elnök akadályoztatásának
megszűnéséig, vagy az új elnök megválasztásáig tart.
108. § (1) A Jobbik elnöke a Jobbik bármely területi vagy helyi szervének működésével
kapcsolatban a beavatkozás jogával élhet, ha e szervek a jelen Alapszabályban, vagy a párt
más Szabályzataiban, valamint az Országos Választmány, avagy az Országos Elnökség által
meghatározott feladataikat nem, vagy nem a megfelelő módon, illetőleg a Jobbik határozatait
sértő módon látják el.
(2) A beavatkozás jogánál fogva a Jobbik elnöke:
a) az érintett helyi szervezet, alapszervezet elnökétől, elnökségétől tájékoztatást kérhet,
amelyet az érintett szervezet elnöke, vagy az alapszervezet elnöksége nyolc napon
belül köteles megadni,
b) összehívhatja az érintett helyi szervezet, alapszervezet, külhoni regionális csoport és
külföldi baráti kör taggyűlését, vagy területi választmány ülését,
c) az érintett szervezet teljes tevékenységének ellenőrzése céljára az érintett
szervezethez, testülethez megbízottat rendelhet ki.
(3) A beavatkozás eredményeként a Jobbik elnöke:
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a) etikai-fegyelmi jellegű ügyben az Etikai és Fegyelmi Szabályzat rendelkezései szerint
eljárás megindítását kezdeményezheti,
b) szervezeti jellegű ügyben a helyi szervezet, vagy alapszervezet, külhoni regionális
csoport és külföldi baráti kör működésének felfüggesztését kezdeményezheti az
Országos Elnökségnél,
c) a párt érdekeit és alapszabályát különösen veszélyeztető, illetve sértő esetben az
Országos Elnökségénél kezdeményezheti bármely területi vagy helyi szerv
tisztségviselőjének a visszahívását, amely akkor bizonyul sikeresnek, ha az Országos
Elnökség tagjainak legalább kétharmada megszavazza a leváltását az adott
tisztségviselőnek.
IV. Cím
A JOBBIK ELNÖKHELYETTESE
108/A. § A Jobbik elnökhelyettese a Jobbik elnökének általános helyettese.
108/B. § A Jobbik elnökhelyettesére a Jobbik elnökére vonatkozó, a 103. §, 104. § és 105. §
rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.
A Jobbik elnökhelyettesének feladat- és hatásköre
108/C. § Az elnökhelyettes az elnökkel közösen egyeztetett és az országos elnökség által
jóváhagyott feladatmegosztásukon túl, a Jobbik elnökének akadályoztatása esetén helyettesíti
őt általános jelleggel az elnök feladat- és hatáskörében.
V. Cím
A JOBBIK ELNÖKÉNEK ÉS ELNÖKHELYETTESÉNEK JELÖLÉSÉVEL ÉS MEGVÁLASZTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

108/D. § A Jobbik elnökére és elnökhelyettesére a párt helyi- és alapszervezetei tehetnek
javaslatot.
108/E. § A Jobbik elnökét és elnökhelyettesét a Kongresszus választja meg.
108/G. § A Jobbik elnöke és elnökhelyettese jelölésének és megválasztásának további
részletes szabályait a párt Választási Szabályzata tartalmazza.
VI. Cím
A JOBBIK ELNÖKSÉGE
109. § A Jobbik ügyvezetését az Országos Elnökség látja el, amelyet a Kongresszus választ. A
Jobbik vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy
lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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A Ptk. 3: 19. § (2) bekezdése alapján a határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
110. § (1) Az elnökségnek, mint a Jobbik ügyvezető szervének feladatkörébe tartozik
a) a Jobbik napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Kongresszus elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Kongresszus elé terjesztése;
d) a Jobbik vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
kongresszus hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) Jobbik jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a Kongresszus összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott Kongresszus napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Kongresszuson és válaszadás a Jobbikkal kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) a Jobbik határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) a Jobbik működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) a Jobbikot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
(2) Az elnökség az Alapszabály keretei között
a) megállapítja működésének szabályait,
b) irányítja a Jobbik folyamatos tevékenységét,
c) a Jobbik nevében nyilatkozatokat, állásfoglalásokat ad ki,
d) az Alapszabály és a Választási Szabályzat keretei között részt vesz az önkormányzati,
országgyűlési választásokon – a Jobbik által – elindítandó jelöltek kiválasztásában,
e) munkájának segítése, előkészítése érdekében bizottságokat, munkacsoportokat, illetve
kabineteket hozhat létre, amelyekre hatásköröket ruházhat át,
f) kezeli a Jobbik vagyonát, gyakorolja a tulajdonosi jogokat a vagyon felett,
g) elkészíti az Alapszabály tervezetét és módosításait, és az Országos Választmány
véleményezése után a Kongresszus elé terjeszti elfogadásra,
h) a Kongresszus elé terjeszti a Jobbik Programját,
i) irányítja a Jobbik külkapcsolatait,
j) dönt országos alapítványok létrehozásáról,
k) tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja az Országos Választmányt, és beszámol a
Kongresszusnak,
l) gondoskodik a Jobbik költségvetésének és zárszámadásának előkészítéséről, és
elfogadásra beterjeszti annak tervezetét az Országos Választmány elé,
m) gondoskodik a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról, és erről beszámol az
Országos Választmánynak,
n) elfogadja, illetve módosítja a Választási Szabályzatot, az Etikai és Fegyelmi
Szabályzatot, a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatot,
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o) javaslatot tesz a Kongresszusnak az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság, a
Számvizsgáló Bizottság, valamint a Felügyelőbizottság tagjaira,
p) a regionális igazgatók és a területi választmányok elnöksége javaslata alapján kinevezi
a Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottságok tagjait,
q) szükség szerint dönt a Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottságok tagjainak
visszahívásáról,
r) elbírálja az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság másodfokú döntése ellen benyújtott
felülvizsgálati kérelmet,
s) részt vesz az Országos Választmány ülésein,
t) kapcsolatot tart társadalmi szervezetekkel és más pártokkal,
u) irányítja a választási kampányt,
v) az alapszabály rendelkezései szerint dönt a tagfelvételek, a helyi szervezetek,
alapszervezetek és külhoni regionális csoportok és külföldi baráti körök elfogadása,
vagy elutasítása ügyében,
w) a Pártigazgatónak a javaslatára az illetékes megyei választmány elnöksége
véleményének kikérése után kinevezi illetve felmenti a választókerületi szervezőket, a
választókerületi elnököket, a megyei és a választókerületi kampányfőnököket, a
regionális igazgatókat és meghatározza működési területüket, jogkörüket,
x) a Pártigazgató javaslatára dönt megyék régiós elosztásáról és a regionális igazgatók
számáról,
y) a Pártigazgató javaslata alapján kinevezi illetve felmenti a külhoni és külföldi
regionális szervezőket és meghatározza működési területüket, jogkörüket,
z) dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe,
aa) eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály, vagy eseti jelleggel az
Alapszabály keretein belül a Kongresszus a hatáskörébe utal.
(3) A képviseleti jogkörben eljárva, a párthoz tartozó dokumentumok ellenjegyzése akként
történik, hogy a Jobbik elnöke vagy elnökhelyettese önállóan, más elnökségi tagok esetén,
bármely két elnökségi tag együttesen teljes nevét a Jobbik előírt, előnyomott vagy nyomtatott
neve alá írja.
110/A. § Az Elnökség tagjainak joguk van a Jobbik, és az általa alapított gazdálkodó
szervezetek, intézmények és alapítványok valamennyi okmányába betekinteni, valamint joguk
van e gazdálkodó szervezetek, intézmények és alapítványok vezetőitől a tevékenységükre
vonatkozó információkat kérni.
111. § Az Elnökség döntései alapján országos akciókat szervez, megbízza azok felelőseit.
112. § Az Elnökség mandátuma két évre szól.
113. § A Jobbik elnökének javaslatára a Pártigazgatót, a Gazdasági igazgatót és a Jobbik
tulajdonában álló szervezetek, intézmények, alapítványok vezetőit az Országos Elnökség
nevezi ki, illetve menti fel.
Elnökségi tagok
114. § Az Országos Elnökség szavazati joggal bíró tagjai: a Jobbik elnöke, elnökhelyettese,
hat alelnöke, és az Országos Választmány elnöke.
115. § az Országos Elnökség ülésein állandó meghívottként részt vesz: a Pártigazgató, és a
Gazdasági Igazgató.
116. § (1) Az elnökségi tagok az Országos Elnökség szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott feladatokat látják el, s a párt elnökének megbízásából képviselik a pártot.
(2) Az elnökségi tagok feladatait az Elnök javaslatára az Országos Elnökség határozza meg.
117. § 2
2.

Hatályon kívül helyezte a Jobbik Kongresszusa 2018. április 28-i ülésén hozott határozatában.
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VII. Cím
A PÁRTIGAZGATÓ
118. § A Pártigazgatót a Jobbik elnökének javaslatára az Országos Elnökség nevezi ki, illetve
menti fel.
119. § (1) A pártigazgató
a) vezeti és személyében képviseli a Jobbik Országos Hivatalát, gyakorolja a munkáltatói
jogokat a párt alkalmazottai fölött a Pénzügyi és Gazdálkodási szabályzat előírásai
szerint,
b) gondoskodik az országos programok és rendezvények megszervezéséről,
c) tanácskozási joggal részt vesz az Országos Elnökség ülésein,
d) közvetlen irányítása alatt zajlik a párt szervezése, alapszervezetek, helyi szervezetek,
külhoni regionális csoportok és külföldi baráti körök alakítása,
e) megteremti a párt belső élete szervezésének feltételeit, biztosítja a párton belüli
információáramlást, a megfelelő nyilvántartási rendszerek létrehozását, az ügyviteli
szabályzatok kidolgozását és működését, az ezekhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket,
f) gondoskodik az Országos Elnökség határozatai végrehajtásának feltételeiről,
együttműködik az országos, megyei testületekkel és helyi vagy alapszervezetekkel,
külhoni regionális csoportokkal és külföldi baráti körökkel,
g) gondoskodik a Megyei Elnökök értekezletének rendszeres összehívásáról,
h) javaslatot tesz a megyék régiós elosztására és a regionális igazgatók számára az
Országos Elnökség részére,
i) az illetékes megyei választmány elnöksége véleményének kikérése után javaslatot tesz
a választókerületi szervező, a választókerületi elnök, a megyei és a választókerületi
kampányfőnök és a regionális igazgató személyére az Országos Elnökség részére,
j) gondoskodik a Kongresszus döntéseinek a nyilvántartásáról,
k) a Kongresszus döntéseit a döntés időpontját követő tizenöt (15) napon belül írásban
közli az érintettekkel, valamint a Jobbik honlapján nyilvánosságra hozza.
(2) a Pártigazgató jogosult feladatkörében a helyi szervezetektől, alapszervezetektől, a megyei
választmányoktól, a külhoni regionális csoportoktól és a külföldi baráti köröktől adatokat és
egyéb tájékoztatást kérni.
VIII. Cím
A VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTMÁNYOK
119/A. § (1) A választókerületi választmány, az egy választókerületben működő helyi és
alapszervezetek egyeztető és döntéshozó fóruma, amelyek székhelye a választókerület
központja.
(2) Azokban a választókerületekben, amelyekben csak egy település található, nem alakítható
választókerületi választmány, hanem annak funkcióit az adott választókerületben működő
helyi- vagy alapszervezet gyakorolja.
119/B. § (1) A választókerületi választmány köteles évenként legalább két ülést tartani.
(2) A választókerületi választmány ülésének időpontjáról és napirendjéről szóló értesítést,
valamint a választmány jegyzőkönyvét meg kell küldeni az illetékes Megyei Választmány
Elnökségének, az illetékes regionális igazgatónak és az Országos Hivatalnak.
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(3) A választókerületi választmány képviseletét a választókerületi elnök és a választókerületi
szervező együttesen látja el.
A választókerületi választmány feladat- és hatásköre
119/C. § A választókerületi választmány feladata a helyi szervezetek és alapszervezetek
tevékenységének összehangolása, tájékoztatásuk, munkájuk támogatása, közös érdekeik
képviselete, valamint a választókerület társadalmi, gazdasági fejlesztésével összefüggő
politikai törekvések kialakítása.
119/D. § (1) A választókerületi választmány képviseli a pártot választókerületben a
közvélemény előtt, valamint a társadalmi szervezetekkel és mozgalmakkal való
kapcsolataiban.
(2) Az Alapszabály keretei között önállóan állapítja meg saját belső felépítését, működési
szabályzatát, amelyet az elfogadást követő tizenöt napon belül megküld a Jobbik Országos
Hivatalának, amely elfogadásáról vagy elutasításról az Országos Elnökség dönt.
(3) A választókerületi választmány
a) az Alapszabálynak és a Jobbik helyi programjának megfelelő önálló helyi politikát
folytat,
b) illetékességi területén politikai kérdésekben önálló álláspontot alakíthat ki,
javaslatokat tehet a Jobbik megyei testületeinek, illetve a választókerület helyi- és
alapszervezeteinek,
c) az Alapszabályban és a Választási Szabályzatban meghatározott feltételek mellett részt
vesz az önkormányzati és az országgyűlési választásokon a Jobbik által elindítandó
képviselőjelöltek kiválasztásában,
d) feladata a Jobbiknak a választókerületben folyó önkormányzati, országgyűlési és
Európai parlamenti választási kampányának a szervezése,
e) támogatja a választókerületben a helyi szervezetek és alapszervezetek megalakítását és
működését,
f) dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály, illetve saját működési
szabályzata a hatáskörébe utal,
g) megválasztja Gazdasági Megbízottját,
h) elfogadja a választókerületi költségvetést vagy annak módosítását és a zárszámadást.
119/E. § A választókerületi választmány legfőbb szerve a küldöttgyűlés.
119/F. § A küldötteket a választókerületi választmányt alkotó helyi szervezetek és
alapszervezetek taglétszámuk után választják meg.
119/G. § A küldöttgyűlés a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyes
kérdésekben - így a helyi szervezetek és a választókerületi választmány kapcsolati rendjére, az
ügyvitel szabályaira, különösen fontos politikai akciók végrehajtásának módjára - a
szabályzatában előírt minősített többséggel a helyi szervezetekre, alapszervezetekre valamint
a párt önkormányzati képviselőire kötelező határozatokat hozhat.
119/H. § A választókerületi választmány küldöttgyűlése a jelenlévő küldöttek kétharmados
többségével az Országos Elnökségnél kezdeményezheti a választókerületben működő helyi
szervezet, illetve alapszervezet feloszlatását.
119/I. § (1) A választókerületi választmányok
a) a hatáskörükben és illetékességi területükön felmerült konkrét és elvi ügyekben
nyilatkozatot, vagy állásfoglalást tesznek közzé,
b) biztosítják az információáramlást a helyi- és alapszervezetek, valamint a megyei
szervek között,
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c) összehangolják a választókerület országgyűlési, valamint önkormányzati képviselő
jelöltek választási kampányát és ellátják az Országos Elnökség által meghatározott
kampányfeladatokat.
A választókerületi választmány tagjai
119/J. § A választókerületi választmányok alakuló ülését az Országos Elnökség írja ki, illetve
hívja össze.
119/K. § (1) Minden a választókerületben működő helyi szervezet és alapszervezet
taglétszáma után választ küldötteket a soraiból, a következő számítás alapján:
a) 10 fő alatti szervezet esetében a helyi szervezet elnöke automatikusan tagja a
választókerületi
választmánynak,
akadályoztatása
esetén
őt
írásbeli
meghatalmazásával helyettesítheti a delegáló szervezet egy tagja,
b) 10 fő felett az alapszervezet az elnökön kívül plusz egy küldöttet delegálhat, majd
minden megkezdett 10 fő után növekszik eggyel a küldöttek száma.
(2) A választókerületi elnököt és a pártszervezést irányító választókerületi szervezőt a
pártigazgató javaslatára az Országos Elnökség nevezi ki az illetékes megyei választmány
elnöksége véleményének kikérése után.
(3)
a) A választókerületi elnök és a választókerületi szervező a választókerületi választmány
ülésén szavazati joggal vehet részt.
b) Amennyiben a választókerületi elnök, vagy választókerületi szervező egyben az (1)
bekezdés szerint a választókerülethez tartozó szervezet küldöttje is, akkor is csak egy
szavazatot adhat le a választókerületi választmány ülésén.
119/L. § A választókerületi választmányok ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt: a
Jobbik elnöke, elnökhelyettese, az Országos Elnökség tagjai, az Országos Választmány
Elnöke, az illetékes megyei választmány elnöksége, a Pártigazgató, az illetékes regionális
igazgató, illetve a választókerületi elnök és a választókerületi szervező által meghívottak.
119/M. § (1) A választókerületi választmányba megválasztott küldöttek az alapszervezetek,
helyi szervezetek által visszahívhatóak.
(2) A választmány azon tagjaival kapcsolatban, akik a testület egymást követő három ülésén
nem vesznek részt, és maguk helyett írásban meghatalmazott helyettest sem küldenek,
azoknak a visszahívását a küldötti pozícióból a választókerületi elnök és választókerületi
szervező az őket delegáló szervezet figyelmébe ajánlhatja.
A választókerületi elnök
119/N. § (1) A választókerületi elnököt a Pártigazgató javaslata alapján az Országos Elnökség
nevezi ki vagy menti fel, az illetékes megyei választmány elnöksége véleményének kikérése
után.
(2) A választókerületi elnök
a) megjeleníti és képviseli a nyilvánosság előtt a Jobbik politikáját az adott
választókerület lakossága és médiumai előtt,
b) folyamatos és szoros munkakapcsolatban van választókerületének szervezőjével, segíti
a pártszervezés folyamatát a választókerületben,
c) a választókerületi szervezővel közösen összehívja a választókerületi választmány
üléseit; annak tartós akadályoztatása esetén egymaga is rendelkezhet a választmányi
ülés összehívásáról,
d) a megyei választmány ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet,
ha nem állandó küldöttje a megyei választmánynak,
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e) részt vesz és segít a választókerületében jelentkező szervezeti vagy személyi
problémák megoldásában,
f) szakembereket toboroz a párt szakmai kabinetjeinek számára, a választókerületében
dolgozik a párt értelmiségi holdudvarának és támogatói körének kiépítésén és
megerősítésén,
g) a választókerületi szervezővel közösen összehívhatja az adott választókerületben
működő helyi vagy alapszervezet taggyűlését, annak tartós akadályoztatása esetén
egymaga is rendelkezhet egy adott szervezet taggyűlésének összehívásáról,
h) eljár mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály és a választókerületi választmány
szervezeti és működési szabályzata a választókerületi elnök hatáskörébe utal.
(3) A választókerületi elnök megbeszélésre hívhatja a helyi szervezetek illetve
alapszervezetek elnökeit és tisztségviselőit. A helyi szervezetek és alapszervezetek ezen
kötelesek képviseltetni magukat.
(4) A választókerületi elnök figyelemmel kíséri, segíti és a központi politikai irányvonalnak,
szakmai utasításoknak megfelelően ellenőrzi a párt választókerületben képviselethez jutott
önkormányzati képviselőit, polgármestereit, külsős és felügyelő bizottsági tagjait.
A választókerületi szervező
119/O. § (1) A választókerületi szervezőt a Pártigazgató javaslata alapján az országos
elnökség nevezi ki vagy menti fel, az illetékes megyei választmány elnöksége véleményének
kikérése után.
(2) A választókerületi szervező
a) előkészíti a választókerületben alakuló új szervezetek alakítását, az alapító tagság
toborzásában besegít és előzetes ellenőrzésében részt vesz,
b) a választókerülethez tartozó településeken megszervezi a párt aktivista és szimpatizáns
regisztrált csoportjait, tartja velük a kapcsolatot, feladatokat ad ki nekik, beszámoltatja
őket és bevonja őket az információáramlásba,
c) megszervezi az új szervezetek alakuló ülését, a tagjelöltekkel beszerezteti a szükséges
dokumentumokat (önéletrajz, fénykép, felvételi kérelmek), azokat átnézi, és hibáikat
kijavíttatja,
d) részt vesz az új szervezetek alakuló ülésén, támogatva és segítve az alapító joggal
felruházott személyt vagy a pártigazgatót az alakítás során,
e) bevezeti a megalakult szervezeteket a párt szervezeti és adminisztrációs működésébe,
f) azokon a településeken, ahol még nincs Jobbik-szervezet, ott megszervezi az új
tagjelentkezőkkel az első kapcsolatfelvételt. Amennyiben az adott településen még
nincs lehetőség a szervezetalakításra, akkor a tagjelöltek egyéni tagságát előkészíti a
megyei választmány elnöksége számára, vagy más településen működő szervezethez
irányítja a jelentkezőket,
g) felügyeli a választókerületben élő jobbikos szimpatizánsokról készülő jogszerű
adatbázis építését és összefogja az adatgyűjtési folyamatot,
h) levezető elnökként jelen van a választókerületéhez tartozó helyi- és alapszervezetek
tisztújító ülésein
i) segíti és koordinálja a szervezetekhez a megyei és országos kiadványok eljuttatását,
felel a kiszórás eredményességéért,
j) megszervezi a választókerületéhez tartozó településeken működő helyi sajtó
vonatkozásában a választókerületi elnök, vagy más országos előadó számára a
sajtótájékoztatókat és média megjelenéseket,
k) rendszeresen ellátja információval az internetes hozzáféréssel nem rendelkező
szervezetek vezetőit,
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l) választókerületi szinten megszervezi és koordinálja a mozgósítást a megyei és
központi jobbikos rendezvényekre,
m) szakembereket toboroz a párt szakmai kabinetjeinek számára, a választókerületében
dolgozik a párt helyi értelmiségi holdudvarának és támogatói körének kiépítésén és
megerősítésén,
n) megpróbálja aktivizálni az inaktívvá vált szervezeteket, ha ez nem jár eredménnyel,
vagy más olyan problémát tapasztal, amely sérti a Jobbik politikai érdekeit, akkor
javaslatot tehet a pártigazgatónál az adott szervezet feloszlatására,
o) segíti a szervezeteket a helyi rendezvények, lakossági fórumok szervezésében akár
országos előadó szerzésben, akár más szervezési ügyekben,
p) segíti és végigköveti a választókerületéhez tartozó szervezeteknél a Jobbik Országos
Hivatala által kiadott adminisztrációs vagy hiánypótlási feladatok teljesítését,
q) felügyeli a választókerületéhez tartozó szervezetek honlapjainak és közösségi
profiljainak tartalmát és aktivitását,
r) elősegíti a választókerületéhez tartozó szervezetek küldötteinek a megyei választmányi
üléseken történő megjelenését, részvételét,
s) nyomon követi és ellenőrzi a választókerületéhez tartozó helyi- és alapszervezetek
SZMSZ-einek módosításait,
t) ellenőrzi, hogy a választókerületéhez tartozó helyi- és alapszervezetek taggyűlésének
jegyzőkönyvei, SZMSZ-e és más dokumentumai eljutnak-e az illetékes Megyei
Választmány elnökségéhez és a Jobbik Országos Hivatalához,
u) folyamatos és szoros munkakapcsolatban van választókerületének elnökével, segíti a
párt politikájának a választókerület nyilvánossága előtti megjelenítését,
v) a választókerületi elnökkel közösen összehívja a választókerületi választmány üléseit;
annak tartós akadályoztatása esetén egymaga is rendelkezhet a választmányi ülés
összehívásáról
w) a megyei választmány ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet,
ha nem állandó küldöttje a megyei választmánynak.
x) részt vesz és segít a választókerületében jelentkező szervezeti vagy személyi
problémák megoldásában,
y) a választókerületi elnökkel közösen összehívhatja az adott választókerületben működő
helyi- vagy alapszervezet taggyűlését, a választókerületi elnök tartós akadályoztatása
esetén egymaga is rendelkezhet egy adott szervezet taggyűlésének összehívásáról,
z) eljár mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály és a választókerületi választmány
szervezetei és működési szabályzata alapján a választókerületi szervező hatáskörébe
utal.
(3) A választókerületi szervező megbeszélésre hívhatja a helyi szervezetek illetve
alapszervezetek elnökeit és tisztségviselőit. A helyi szervezetek és alapszervezetek ezen
kötelesek képviseltetni magukat.
(4) Figyelemmel kíséri, segíti és a központi politikai irányvonalnak, szakmai utasításoknak
megfelelően ellenőrzi a párt választókerületben képviselethez jutott önkormányzati
képviselőit, polgármestereit, külsős és felügyelő bizottsági tagjait.
IX. cím
A MEGYEI ÉS BUDAPESTI (TERÜLETI) VÁLASZTMÁNYOK
120. § (1) A területi választmány, az egy megyében, illetve Budapesten működő helyi
szervezetek egyeztető és döntéshozó fóruma, amelyek székhelye a megyeszékhely, illetve
Budapest.
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121. § (1) A területi választmány köteles évenként legalább két ülést tartani.
(2) A területi választmány ülésének időpontjáról és napirendjéről szóló értesítést, valamint a
választmány jegyzőkönyvét meg kell küldeni az Országos Választmány Elnökségének és az
Országos Hivatalnak.
(3) A területi választmány képviseletét a területi választmány elnöke látja el.
A területi választmány feladat- és hatásköre
122. A területi választmány feladata a helyi szervezetek és alapszervezetek tevékenységének
összehangolása, tájékoztatásuk, munkájuk támogatása, közös érdekeik képviselete, valamint a
megye (főváros) társadalmi, gazdasági fejlesztésével összefüggő politikai törekvések
kialakítása.
123. § (1) A területi választmány képviseli a pártot a megyében a közvélemény előtt, valamint
a társadalmi szervezetekkel és mozgalmakkal való kapcsolataiban.
(2) Az Alapszabály keretei között önállóan állapítja meg saját belső felépítését, működési
szabályzatát, amelyet az elfogadást követő tizenöt napon belül megküld az Országos
Választmány Elnökségének; és a Jobbik Országos Hivatalának, amely elfogadásáról vagy
elutasításról az Országos Elnökség dönt.
(3) A területi választmány
a) megválasztja elnökét a 136. § (1) bekezdésében rögzített időtartamra, illetve
elnökségének tagjait, legfeljebb két éves időtartamra;
b) az Alapszabálynak és a Jobbik programjának megfelelő önálló helyi politikát folytat;
c) illetékességi területén politikai kérdésekben önálló álláspontot alakíthat ki,
javaslatokat tehet a Jobbik testületeinek, illetve a terület helyi szervezeteinek,
alapszervezeteinek;
d) az Alapszabályban és a Választási Szabályzatban meghatározott feltételek mellett részt
vesz az önkormányzati és az országgyűlési választásokon a Jobbik által elindítandó
képviselőjelöltek kiválasztásában;
e) támogatja a Jobbiknak a megyében, illetve Budapesten folyó önkormányzati,
országgyűlési választási kampányát;
f) tagjai közül küldötteket választ az Országos Választmányba legfeljebb kétévi
időtartamra;
g) támogatja a helyi szervezetek és alapszervezetek megalakítását és működését;
h) dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály, illetve saját működési
szabályzata a hatáskörébe utal;
i) megválasztja Gazdasági Megbízottját.
124. § A területi választmány legfőbb szerve a küldöttgyűlés.
125. § A küldötteket a területi választmányt alkotó helyi szervezetek és alapszervezetek
taglétszámuk után választják meg.
126. § A küldöttgyűlés a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyes
kérdésekben – így a helyi szervezetek és a területi választmány kapcsolati rendjére, az
ügyvitel szabályaira, különösen fontos politikai akciók végrehajtásának módjára – a
szabályzatában előírt minősített többséggel a helyi szervezetekre, alapszervezetekre valamint
a párt önkormányzati képviselőcsoportjaira kötelező határozatokat hozhat.
127. § A területi választmány küldöttgyűlése a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott minősített többséggel az Országos Elnökségnél kezdeményezheti helyi
szervezet, illetve alapszervezet feloszlatását.
128. § (1) A területi választmányok
a) a hatáskörükben és illetékességi területükön felmerült konkrét és elvi ügyekben
nyilatkozatot, vagy állásfoglalást tesznek közzé,
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b) biztosítják az információáramlást az országos és a helyi szervek között,
c) összehangolják a megyei/fővárosi országgyűlési, valamint önkormányzati képviselő
jelöltek választási kampányát és ellátják az Országos Elnökség által meghatározott
kampányfeladatokat, megvitatják és elfogadják az illetékességi területükön működő
megyei/fővárosi képviselőcsoport félévenkénti beszámolóját.
129. § (1) A területi választmányok döntéseik előkészítésére, azok szakmai megalapozására,
illetve meghatározott feladataik ellátásra bizottságokat hozhatnak létre.
(2) E bizottságok tagjai megválasztásának, illetve a bizottságok működésének részletes
szabályait a területi választmányok ügyrendjei tartalmazzák.
A területi választmány tagjai
130. § A területi választmányok küldöttválasztását és a választmány alakuló ülését az
Országos Elnökség írja ki, illetve hívja össze.
131. § (1) minden helyi szervezet és alapszervezet taglétszáma után választ küldötteket a
soraiból, a következő számítás alapján:
(2) 20 fő alatti alapszervezet esetében az alapszervezet (illetve helyi szervezet) elnöke
automatikusan tagja a megyei választmánynak, akadályoztatása esetén őt írásbeli
meghatalmazásával helyettesítheti a delegáló szervezet egy tagja,
(3) 20 fő felett az alapszervezet az elnökön kívül plusz egy küldöttet delegálhat, majd minden
megkezdett 20 fő után növekszik eggyel a küldöttek száma.
(4) A területi választmány az elnökét, és elnökségének tagjait titkos szavazással választja.
132. § A területi választmányok ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt: a Jobbik elnöke,
elnökhelyettese, az Országos Elnökség tagjai, az Országos Választmány Elnöke, a
Pártigazgató, a megyéhez tartozó választókerület választókerületi elnöke és választókerületi
szervezője, az illetékes regionális igazgató, illetve a területi választmány elnöke által
meghívottak.
133. § (1) A területi választmányba megválasztott küldöttek az alapszervezetek, helyi
szervezetek által visszahívhatóak.
(2) A Választmány azon tagjaival kapcsolatban, akik a testület egymást követő három ülésén
nem vesznek részt, és maguk helyett írásban meghatalmazott helyettest sem küldenek, azokat
a megyei választmány elnökség az adott helyzetnek megfelelőnek ítélt módon számon kérheti.
A területi választmány elnöksége
134. § A területi választmány elnökségének létszámánál a következő számítást kell
figyelembe venni: a 15 vagy annál kevesebb tagú területi választmány titkos szavazással csak
elnököt választ, a 16-tól 25-ig terjedő taglétszámú területi választmánynak három tagú
elnöksége van, amely elnökből és két elnökségi tagból, a 26-tól 50-ig terjedő taglétszámú
területi választmány öttagúra pótolja ki az elnökség létszámát, az 50 fő feletti taglétszámú
területi választmány pedig héttagúra.
135. § (1) A területi választmány elnöksége az általa jóváhagyott ügyrend szerint működik.
(2) Működése során
a) előkészíti a területi választmány üléseit, gondoskodik azok lebonyolításáról;
b) képviseli a területi választmányt;
c) javaslatot tesz a Jobbik választott testületei, a Jobbik önkormányzati és országgyűlési
képviselői, valamint a területi választmány illetékességi területén működő helyi
szervezetek és alapszervezetek felé, illetve tájékoztatást kérhet tevékenységükről;
d) Kezdeményezheti az illetékességi körébe tartozó alapszervezet, illetve helyi szervezet
törlését, felfüggesztését, feloszlatását az Országos Elnökségnél;
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e) az illetékes regionális igazgatóval közösen javaslatot tesz az Országos Elnökség
számára a Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottságok tagjainak személyére;
f) felel a területi választmány törvényes és alapszabályszerű működéséért;
g) eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály és a területi választmány
működési szabályzata alapján a választmány a hatáskörébe utal.
A területi választmány elnöke (Megyei/Budapesti Elnök)
136. § (1) A területi választmány elnökét az Országos Elnökség jelölése alapján a
választmány alakuló ülésén választják meg kétévi időtartamra,
(2) Amíg nincs a területi választmánynak választott elnöksége, egy személyben rendelkezik a
területi választmány elnökségének jogkörével.
(3) A területi választmány elnöke
a) szervezi a területi választmány elnökségének munkáját;
b) előkészíti és összehívja az elnökség üléseit, gondoskodik azok lebonyolításáról;
c) összehívja a területi választmány üléseit;
d) az elnökség által meghatározott körben képviseli a területi választmány elnökségét;
e) a területi választmány küldötteként részt vesz az Országos Választmány ülésein;
f) eljár mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály és a területi választmány
működési szabályzata alapján a területi választmány vagy az elnökség a hatáskörébe
utal.
(4) A területi választmány elnöke megbeszélésre hívhatja a helyi szervezetek illetve
alapszervezetek elnökeit és tisztségviselőit. A helyi szervezetek és alapszervezetek ezen
kötelesek képviseltetni magukat.
X. Cím
REGIONÁLIS IGAZGATÓ
136/A. § (1) A regionális igazgatót a Pártigazgató javaslata alapján az Országos Elnökség
nevezi ki vagy menti fel, az illetékes megyei választmányok elnöksége véleményének
kikérése után.
(2) A megyék régiós elosztásáról és a regionális igazgatók számáról a Pártigazgató javaslata
alapján az Országos Elnökség dönt.
(3) A regionális igazgató
a) segíti a folyamatos információáramlást a régiójához tartozó területi választmányok,
területi választmányok elnökségei, a választókerületi elnökök, választókerületi
szervezők, a Jobbik Országos Elnöksége, a Pártigazgató, az Országos Választmány
elnöksége és a párt országgyűlési képviselőcsoportja között,
b) segíti és ellenőrzi a régiójához tartozó megyei választmányoknál, megyei
elnökségeknél, választókerületi választmányoknál, választókerületi elnököknél és
szervezőknél az Országos Elnökség és a Pártigazgató által kiadott központi feladatok
végrehajtását,
c) az Országos Választmány elnökének felhatalmazásával levezeti a régiójához tartozó
területi választmányok tisztújító üléseit,
d) részt vesz és segít a régiójához tartozó megyékben a szervezeti vagy személyi
problémák megoldásában,
e) személyes munkatapasztalatai alapján rendszeresen beszámol az Országos
Elnökségnek a régiójához tartozó területi választmányok, területi választmányok
elnöksége,
választókerületi
választmányok,
választókerületi
elnökök
és
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f)

g)
h)
i)
j)

k)

választókerületi szervezők munkájáról, eredményeiről, hiányosságairól különösen
ezen testületek, személyek mandátumidejének lejártakor,
a régiójában működő területi választmányok elnökségeivel közösen javaslatot tesz az
Országos Elnökség számára a Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottságok tagjainak
személyére,
a régiójához tartozó megyei és választókerületi választmányok, valamint a megyei
elnökségek ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet,
meghívást kaphat az Országos Elnökség ülésére, ha azt az adott ülés napirendje
indokolja,
munkájával segíti és összefogja a párt régiós politikájának és programjának a
kidolgozását,
figyelemmel kíséri, segíti és a központi politikai irányvonalnak, szakmai utasításoknak
megfelelően ellenőrzi a párt az adott régióban képviselethez jutott önkormányzati
képviselőit, polgármestereit, alpolgármestereit, külsős és felügyelő bizottsági tagjait,
összehívhatja az adott régióban működő helyi vagy alapszervezet taggyűlését.
XI. Cím
ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNY

137. § Az Országos Választmány a Jobbik politikai, egyeztető és döntéshozó fóruma, amely
két Kongresszus között jogosult dönteni, illetve állást foglalni mindazon ügyekben, amelyek
nem tartoznak más pártszervek hatáskörébe.
138. § (1) Az Országos Választmány tagjai
a) az Országos Elnökség tagjai,
b) a területi választmányok (megyei/budapesti) elnökei,
c) a megyei választmányok által minden megkezdett három országgyűlési választókerület
után választott egy, de minimum kettő küldött,
d) Budapesti Választmány által választott hat küldött,
e) felvidéki, a kárpátaljai és a délvidéki külhoni regionális csoport határozatképes
taggyűlése által választott egy-egy küldött,
f) az erdélyi külhoni regionális szervezők határozatképes gyűlése által az erdélyi külhoni
egyéni tagok közül választott két küldött.,
g) a külföldi regionális szervezők határozatképes gyűlése által a külföldi tagok közül
választott két küldött.
139. § Tanácskozási joggal vehetnek részt az Országos Választmány ülésein az Országos
Etikai és Fegyelmi Bizottság, valamint a Számvizsgáló Bizottság elnökei, a Pártigazgató, a
regionális igazgatók, a Gazdasági Igazgató, továbbá az Országos Választmány Elnöke, vagy
elnöksége által meghívottak.
140. § A választott küldöttek visszahívhatók.
141. § (1) Az Országos Választmány szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.
(2) Az Országos Választmány ülését, – az alakuló és tisztújító ülés kivételével – az Országos
Választmány Elnöke hívja össze. Az Országos Választmány tisztújító ülését a Jobbik Elnöke
hívja össze.
142. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt a Jobbik Elnöke, vagy az Országos
Elnökség, vagy az Országos Választmány tagjainak legalább egyharmada írásban, a
napirendre vonatkozó javaslattal együtt, az Országos Választmány Elnökségénél ezt
indítványozza.
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(2) Ha az indítványt tevő későbbi időpontot nem jelöl meg, a rendkívüli ülést az Országos
Választmány Elnöksége legkésőbb, az erre vonatkozó indítvány kézhezvételétől számított
harminc napon belüli időpontra köteles összehívni.
143. § Az Országos Választmány üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az ülés utáni
tizenöt napon belül el kell küldeni az Országos Hivatalnak
Az Országos Választmány feladat- és hatásköre
144. § Az Országos Választmány
a) két kongresszus között állást foglal a Jobbik politikáját érintő kérdésekben;
b) javaslatot tesz az Országos Elnökségnek a Kongresszus napirendjére és ügyrendjére;
c) a Kongresszus napirendjének előkészítésével kapcsolatban eljárási szabályokat és
határidőket állapíthat meg;
d) saját nevében nyilatkozatot ad ki;
e) országos akciókat szervez, megbízza azok felelőseit;
f) az Alapszabály és a Választási Szabályzat keretei között részt vesz az önkormányzati
és országgyűlési választásokon a Jobbik által elindítandó jelöltek kiválasztásában;
g) dönt az Országos Elnökség által beterjesztett költségvetésről, és az annak
végrehajtásáról szóló zárszámadásról;
h) az Alapszabály keretei között maga állapítja meg működési szabályzatát;
i) az Országos Elnökség javaslata alapján titkos szavazással megválasztja a tagjai közül
az Országos Választmány 4 elnökségi tagját legfeljebb két éves időtartamra;
j) dönt a társadalmi szervezetekkel történő országos szintű együttműködésről és annak
módjáról; a társadalmi szervezeteket az Alapszabály keretei között, a Jobbik nevében
kötött megállapodások révén bevonhatja a Jobbik tevékenységébe;
k) dönt társadalmi szervezetek társszervezetté minősítéséről;
l) véleményezi az Országos Elnökség által elfogadásra, a Kongresszus elé terjesztett
Alapszabály szövegét, illetve annak módosításait;
m) tevékenységéről beszámol a Kongresszusnak;
n) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály, vagy eseti jelleggel az
Alapszabály keretein belül a Kongresszus hatáskörébe utal;
o) ha az országos elnökség valamelyik tisztsége betöltetlenné vált – az elnök és az
elnökhelyettes kivételével – a következő tisztújító kongresszusig tartó időszakra a
betöltetlen országos elnökségi helyre új tagot választ, az Országos Elnökség javaslata
alapján;
p) ha az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság valamelyik tisztsége betöltetlenné vált, a
következő tisztújító kongresszusig tartó időszakra megválasztja a bizottság új tagját,
az Országos Elnökség javaslata alapján;
q) ha a számvizsgáló bizottság valamelyik tisztsége betöltetlenné vált, a következő
tisztújító kongresszusig tartó időszakra megválasztja a bizottság új tagját, az Országos
Elnökség javaslata alapján;
r) az Országos Elnökség által előterjesztett országos választási listát véleményezi;
s) Az Országos Választmány az Országos Elnökség javaslatára a döntéshozatalra
jogosultak többségének szavazatával a párt tagjaira, szervezeteire, testületeire és
képviselőcsoportjaira kötelező határozatot hozhat;
t) elfogadja a Jobbik választási programját.
145. § (1) Az Országos Választmány elnökségi tagjának, vagy tagjainak visszahívását az
Országos Választmány tagjainak legalább egyharmada írásban indokolva indítványozhatja.
(2) Az Elnökség a visszahívásra vonatkozó indítvány kézhezvételétől számított harminc
napon belül köteles az Országos Választmány ülését összehívni.
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(3) Az Országos Választmány elnökségi tagjainak visszahívására az Országos Választmány
tagjai több mint felének az indítványt támogató szavazatával kerül sor.
(4) A visszahívásról döntő ülésen meg kell választani az új elnökségi tagot vagy tagokat.
146. § Az Országos Választmány Elnökének a visszahívását a Jobbik Elnöke
kezdeményezheti a Kongresszus előtt, amely visszahívásra a Kongresszus küldöttei több mint
felének az indítványt támogató szavazatával kerül sor.
Az Országos Választmány Elnöksége
147. § (1) Az Országos Választmány Elnöksége
a) előkészíti az Országos Választmány üléseit, gondoskodik azok lebonyolításáról,
b) képviseli az Országos Választmányt,
c) javaslatot tesz a Jobbik választott testületei, a területi választmányok, a külhoni
regionális csoportok és a külföldi baráti körök felé, illetve tájékoztatást kérhet
tevékenységükről,
d) biztosítja és ellenőrzi az Országos Választmány határozatainak végrehajtását,
e) felel az Országos Választmány alapszabályszerű és törvényes működéséért,
f) eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket az Országos Választmány és az
Alapszabály a hatáskörébe utal,
g) munkarendjét önállóan határozza meg.
Az Országos Választmány Elnöke
148. § Az Országos Választmány Elnökét a Kongresszus választja meg a párt helyi
szervezeteinek és alapszervezeteinek jelölései alapján a Jobbik Választási Szabályzatában
meghatározott módon két éves időtartamra.
149. § (1) Az Országos Választmány Elnöke
a) szervezi az Országos Választmány Elnökségének munkáját;
b) előkészíti és összehívja az Országos Választmány Elnökségének üléseit, gondoskodik
azok lebonyolításáról;
c) összehívja az Országos Választmány üléseit;
d) az Országos Választmány Elnöksége által meghatározott körben képviseli az
Elnökséget;
e) eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket az Országos Választmány a hatáskörébe
utal.
XII. cím
REGIONÁLIS ETIKAI ÉS FEGYELMI BIZOTTSÁGOK
149/A. § (1) A Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottságok a regionális igazgatókból, valamint
a regionális igazgatók és a régióhoz tartozó területi választmányok elnökségeinek javaslata
alapján, az országos elnökség által régiónként kinevezett további legalább négy, legfeljebb hat
párttagból álló testületek.
(2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntés során az Országos Elnökséget köti a 136/A. § (2)
bekezdése alapján hozott döntése.
(3) A Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottságok Országos Elnökség által kinevezett tagjainak
mandátuma legfeljebb két évre szól.
149/B. § A Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottságok tagjainak visszahívása az Országos
Elnökség hatáskörébe tartozik.
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149/C. § A Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottság – a megválasztása után 15 napon belül
megtartott, a regionális igazgató által összehívott alakuló ülésén – tagjai sorából elnököt és
egy alelnököt választ.
149/D. § A Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottságot annak elnöke képviseli, aki jogköreit
írásban a Bizottság bármely tagjára átruházhatja.
149/E. § A Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottság első fokon jár el a Jobbik adott régióhoz
tartozó tagjainak etikai és fegyelmi ügyeiben.
149/F. § Amennyiben a Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottság első fokú döntését az Etikai
és Fegyelmi Szabályzatban rögzített időtartamon belül nem hozza meg, a döntés joga az
Országos Etikai és Fegyelmi Bizottságra áttevődik.
149/G. § A Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottságok tevékenységükről szükség szerint, de
legalább félévente írásban az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottságnak számolnak be.
149/H. § A Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottságok eljárásukat a Jobbik Etikai és Fegyelmi
Szabályzata szerint folytatják le, s a folyamatban lévő ügyekben a Jobbik bármely szervétől
adatokat és felvilágosítást kérhetnek, amit azok haladéktalanul, de legkésőbb nyolc (8) napon
belül megadni kötelesek.
XIII. cím
ORSZÁGOS ETIKAI ÉS FEGYELMI BIZOTTSÁG
150. § Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság az Országos Elnökség javaslata alapján a
Kongresszus által választott öttagú testület.
151. § Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság – a megválasztása után 15 napon belül
megtartott alakuló ülésén – tagjai sorából elnököt és egy alelnököt választ.
151/A. § Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság felügyeli minden régióban a Regionális
Etikai és Fegyelmi Bizottság működését, megtárgyalja azok szükség szerint, de legalább
félévente leadott beszámolóját.
152. § Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság másodfokon jár el a Jobbik tagjainak
fegyelmi ügyeiben.
152/A. § Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság másodfokú döntése ellen felülvizsgálati
kérelemmel az Országos Elnökséghez lehet fordulni, amely arról 30 napon belül dönt. A
felülvizsgálati kérelemnek a döntésre halasztó hatálya nincs.
153. § Amennyiben az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság másodfokú döntését az Etikai
és Fegyelmi Szabályzatban rögzített időtartamon belül nem hozza meg, a döntés joga az
Országos Elnökségre áttevődik.
153/A. § (1) Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság az elsőfokú eljárás lefolytatását
indokolt esetben határozatában magához vonhatja bármely Regionális Etikai és Fegyelmi
Bizottságtól. Ebben az esetben az érintett Regionális Etikai és Fegyelmi Bizottság az ügy
valamennyi addig beszerzett dokumentációját haladéktalanul, de legfeljebb nyolc (8) napon
belül megküldi az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság részére.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetében az adott ügyben másodfokon az Országos Elnökség
jár el, egyebekben az eljárás szabályai változatlanok.
154. § Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság tevékenységéről a Kongresszusnak számol
be.
155. § Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság eljárását a Jobbik Etikai és Fegyelmi
Szabályzata szerint folytatja le, s a folyamatban lévő ügyekben a Jobbik bármely szervétől
adatokat és felvilágosítást kérhet, amit azok haladéktalanul megadni kötelesek.
XIV. Cím
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SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG
156. § A Számvizsgáló Bizottság az Országos Elnökség javaslata alapján a Kongresszus által
választott háromtagú testület.
157. § A Számvizsgáló Bizottság – a megválasztása után 15 napon belül megtartott alakuló
ülésén – tagjai sorából elnököt és egy alelnököt választ.
158. § A Számvizsgáló Bizottság
a) ellenőrzi a párt központi költségvetésének végrehajtását és zárszámadását;
b) ellenőrzi az Alapszabály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat,
gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az általános számviteli
szabályoknak a betartását;
c) hatáskörében eljárva a párt bármely szervétől 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
Elnökségnek javaslatot tehet;
f) tevékenységéről a Kongresszusnak számol be;
g) a Számvizsgáló Bizottság a maga által kialakított munkacsoportokban, az Alapszabály,
a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat, valamint a törvényi rendelkezések szerint jár
el.
XV. cím
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
158/A. § A Felügyelőbizottság az Országos Elnökség javaslata alapján a Kongresszus által két
éves időtartamra választott háromtagú testület.
158/B. § A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a Jobbik vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottsági tagsági
jogviszony annak elfogadásával jön létre.
158/C. § A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.
158/D. § A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
158/E. § A Felügyelőbizottság – a megválasztása után 15 napon belül megtartott alakuló
ülésén – tagjai sorából elnököt és egy alelnököt választ.
158/F. § A Felügyelőbizottság
a) feladata különösen, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából
ellenőrizze;
b) köteles a Kongresszus elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel
kapcsolatos álláspontját a Kongresszus ülésén ismertetni;
158/G. § A felügyelőbizottság a Jobbik irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
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158/H. § A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
158/I. § A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
XVI. Cím
A VÁLASZTOTT VEZETŐK MEGBÍZATÁSÁNAK MEGSZŰNÉSE
159. § (1) A választott vezetők megbízatása megszűnik
a) az Alapszabályban írott határidő lejártával,
b) az illető halálával,
c) visszahívással,
d) a Jobbikból való kilépéssel,
e) lemondással,
f) az őt megválasztó szervezet megszűnésével.
(2) A lemondás – mint egyoldalú jognyilatkozat – bármely, a párt számára dokumentálható
módon közölhető, melynek tudomásulvételéről az Elnökség 15 napon belül írásban választ ad.
(3) A visszalépés a lemondással azonos hatályú.
VI. FEJEZET
KÉPVISELŐCSOPORTOK
160. § A Jobbik országgyűlési és önkormányzati képviselőcsoportjai a párt országos, területi
és helyi politikájának megjelenítői és közjogi legitimációval rendelkező képviselői.
161. § (1) A képviselőcsoportok működésére a törvények, a jelen Alapszabály rendelkezései,
valamint saját szabályzataik (ügyrendjeik) irányadók.
(2) A képviselőcsoportok e szabályzataikat (ügyrendjeiket) a jelen Alapszabály
rendelkezéseinek megfelelően maguk alkotják meg, illetve maguk választják meg
tisztségviselőiket.
(3) Az országgyűlési képviselő csoport vezetőjének személyére az Országos Elnökség tesz
javaslatot.
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐCSOPORT
162. § (1) A Jobbik országgyűlési képviselőcsoportja parlamenti tevékenységét a jelen
Alapszabályban meghatározott jogi keretek között, valamint a párt politikai programjának,
illetőleg az Országos Elnökség, a Kongresszus és az Országos Választmány határozatainak
megfelelően köteles folytatni.
(2) A Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője a képviselőcsoport
tevékenységéről köteles az Országos Elnökségnek folyamatosan, az Országos
Választmánynak évente, továbbá szükség szerint az Országos Elnökség, illetve az Országos
Választmány indítványára a Kongresszusnak beszámolni.
AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK CSOPORTJA
162/A. § (1) A Jobbik Európai parlamenti képviselőinek csoportja Európai parlamenti
tevékenységét a jelen Alapszabályban meghatározott jogi keretek között, valamint a párt
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politikai programjának, illetőleg az Országos Elnökség, a Kongresszus és az Országos
Választmány határozatainak megfelelően köteles folytatni.
(2) A Jobbik Európai parlamenti képviselői csoportjának vezetője a csoport tevékenységéről
köteles az Országos Elnökségnek folyamatosan, az Országos Választmánynak évente, továbbá
szükség szerint az Országos Elnökség, illetve az Országos Választmány indítványára a
Kongresszusnak beszámolni.
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ CSOPORTOK
163. § Az önkormányzati képviselőcsoportok képviseleti tevékenységüket a jelen
Alapszabályban meghatározott jogi keretek között, valamint a párt általános, területi és helyi
programjának és az illetékes testületek határozatainak megfelelően kötelesek folytatni.
164. § Az Alapszabály rendelkezései szerint jogosultak és kötelesek részt venni az illetékes
területi választmányok és az illetékes helyi szervezetek, alapszervezetek munkájában,
tevékenységükről kötelesek félévenként az illetékes területi választmányoknak és az illetékes
helyi szervezeteknek, alapszervezetnek beszámolni.
VII. FEJEZET
ORSZÁGOS HIVATAL
165. § (1) A Jobbik testületeinek munkáját hivatali szervezet, a párt Országos Hivatala segíti.
(2) Az Országos Hivatal felügyelete alatt működnek a megyei, és a központi iroda.
166. § A párt hivatali szervezete a jelen Alapszabály, valamint az Országos Hivatal ügyrendje
alapján működik.
167. § Az Országos Hivatal vezetője a Pártigazgató, akit a Jobbik Elnökének javaslata alapján
az Országos Elnökség bíz meg. A Pártigazgató gyakorolja a munkáltatói jogot a párt
valamennyi alkalmazottjával kapcsolatban, a Gazdasági igazgató kivételével.
168. § Az Országos Hivatal Ügyrendje szabályozza az Országos Hivatal működési elveit és
feladatait.
VIII. FEJEZET
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
169. §
a) A Jobbik a magyar társadalom különböző rétegeivel tartandó kapcsolatainak kiépítése
és annak folyamatos ápolása céljából jogi személyiséggel rendelkező társadalmi
szervezeteket létesíthet és tarthat fenn, jogi személyiséggel nem rendelkező szellemi
és szakmai műhelyeket működtethet.
b) A párt ifjúsági szervezete a Jobbik Ifjúsági Tagozat. A Jobbik Ifjúsági Tagozat
működési szabályait Alapszabálya határozza meg, melyet a Jobbik Országos
Elnökségének egyetértésével a Jobbik Ifjúsági Tagozat Országos Kongresszusa
jogosult módosítani.
c) A Jobbik a párt keretein belül létrehozza a Jobbik Nyugdíjas Tagozatot, amelynek
szervezési és működési kereteinek kialakítása az Országos Elnökség feladata.
d) A Jobbik a párt keretein belül létrehozza a Jobbik Női Tagozatot, amelynek szervezési
és működési kereteinek kialakítása az Országos Elnökség feladata.
170. § A szakmai kabineteket a politikai tevékenység szakmai-tudományos megalapozása
érdekében az Országos Elnökség hozhatja létre, amelyek munkájában részt vehetnek olyan, a
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párton kívül álló szakemberek is, akik a Jobbik szellemiségét elfogadják és programjával
egyetértenek.
171. § A társadalmi szervezetek és a szellemi-szakmai műhelyek a párt nevére utaló toldatot
csak az Országos Elnökség engedélyével használhatják.
IX. FEJEZET
ELJÁRÁSREND
172. § A Jobbik testületeinek és helyi szervezeteinek, alapszervezeteinek működésük során a
jelen fejezet rendelkezéseit, valamint az Országos Választmány által elfogadott ügyrendek
szabályait kell alkalmazniuk.
173. § A Kongresszust a jelen Alapszabály rendelkezései szerint a Jobbik elnöksége a helyi
szervezetek és alapszervezetek értesítésével hívja össze.
174. § A döntéshozó testületek közül
a) az Országos Választmány legalább évente kétszer,
b) az Országos Elnökség legalább kéthetenként,
c) a területi szervek (megyei és budapesti választmányok) legalább félévente,
d) a választókerületi választmányok legalább félévente,
e) a helyi szervezetek, alapszervezetek s azok elnöksége legalább kéthavonta, ülésezik.
175. § a 174. §-ban felsorolt testületeket össze kell hívni akkor is, ha azt írásban és a napirend
megjelölésével
a) különösen fontos ügyben a testület elnöke,
b) a testület tagjainak legalább egyharmada,
c) beavatkozási jogánál fogva a párt elnöke kezdeményezi.
176. § (1) A helyi szervezetek, alapszervezetek, külhoni regionális csoportok és külföldi
baráti körök taggyűléseiket a szükség szerint, de legalább kéthavonta tartják.
(2) E taggyűléseket a helyi szervezet elnöke, az alapszervezet elnöksége, a külhoni regionális
csoport szervezője, illetve a külföldi baráti kör szervezője hívja össze.
(3) Össze kell hívni a helyi szervezet, alapszervezet taggyűlését, ha azt írásban és a napirend
megjelölésével
a) a helyi szervezet, alapszervezet tagjainak legalább egyharmada,
b) beavatkozási jogánál fogva a párt elnöke kezdeményezi.
(4) Össze kell hívni a külhoni regionális csoport, illetve a külföldi baráti kör taggyűlését, ha
azt írásban és a napirend megjelölésével beavatkozási jogánál fogva a párt elnöke
kezdeményezi.
177. § A Jobbik döntéshozó testületeit annak elnöke hívja össze.
178. § (1) A döntéshozó testületek: a Kongresszus, az Országos Választmány, Területi
Választmány üléseire szóló meghívókat az ülés határnapja előtt legalább nyolc nappal ki kell
küldeni. E határidő elnöki döntés alapján legfeljebb három napra rövidíthető.
(2) A Kongresszusra szóló meghívókat a Kongresszus első napja előtt legalább 8 nappal kell
kiküldeni. A meghívóban tájékoztatni kell a meghívottakat a távolmaradás következményeire.
179. § A Kongresszus határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező küldöttek több,
mint 50 %-a jelen van.
180. § (1) A szabályszerűen összehívott Kongresszus határozatképtelensége esetén a
Kongresszust 30 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni.
(2) A megismételt Kongresszus a jelenlévők létszámára tekintet nélkül akkor határozatképes,
ha erre az eredeti meghívó figyelmeztetést tartalmaz.
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181. § A Kongresszus, a döntéshozó testületek, valamint a helyi szervezetek, alapszervezetek,
külhoni regionális csoportok, külföldi baráti körök taggyűlései, ülései döntéseiket a jelenlévők
egyszerű szótöbbségével hozzák meg.
182. §
a) A párt alapszabályának módosításához a Kongresszuson jelen lévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
b) A párt céljának módosításához és a párt megszűnéséről, feloszlatásáról, szétválásáról,
vagy más szervezettel való egyesüléséről, illetve mindezekkel kapcsolatban a párt
vagyonáról szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
183. § A helyi szervezetekben, alapszervezetekben a jelenlévők kétharmadának szavazata
szükséges a helyi szervezet, alapszervezet feloszlatásának kimondásához.
184. § A Jobbikban a tisztségviselőket és a döntéshozó testületek tagjait a Választási
Szabályzat rendelkezései szerint kell jelölni, illetve megválasztani. A Ptk. 3:22 (1) (4) (5) (6)
bekezdései alapján vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Ptk. 3: 19. § (2) bekezdése alapján a határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A TISZTÚJÍTÁS SZABÁLYAI
185. § (1) A helyi szervezetekben, alapszervezetekben a mandátum lejártától számított
legkésőbb 60 napon belül kell megválasztani:
a) a helyi elnököt és elnökséget, (helyi szervezet esetén csak az elnököt),
b) az alapszervezet küldötteit a területi választmányba és a választókerületi
választmányba.
(2) A megyei/budapesti választmányokban a mandátum lejártától számított legkésőbb 60
napon belül kell megválasztani
a) a választmány elnökét és elnökségét,
b) a választmány küldötteit az Országos Választmányba,
c) az Országos Választmányban a mandátum lejártától számított legkésőbb 60 napon
belül kell megválasztani
d) az Országos Választmány elnökét és elnökségét
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A KÉPVISELŐJELÖLÉS RENDJE
186. § A Jobbik céljainak megvalósítása érdekében az országgyűlési, az európai parlamenti és
az önkormányzati választásokon képviselőket indít.
187. § (1) Mind az országgyűlési, mind az önkormányzati választások során a párt jelöltje
lehet
a) a Jobbik szakmai és politikai szempontból alkalmas tagja, aki képes megjeleníteni és
képviselni a párt országos és-vagy helyi politikáját,
b) párton kívüli olyan személy, akivel szemben az Alapszabály, vagy a Választási
Szabályzat szerint párttagságot kizáró ok nem áll fenn, illetve
c) aki szakmai-közéleti tekintélye és ismertsége révén a megválasztásra esélyes, továbbá
vállalja a párt választási programjának képviseletét feltéve, hogy nem esik a jelen
Alapszabály összeférhetetlenséget bemutató pontjainak hatálya alá.
(2) Az összeférhetetlenségi bekezdésben meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint –
megválasztás esetére – a Jobbik képviselőcsoportjába való belépés kötelezettségének
vállalásáról a jelöltnek előzetesen írásban nyilatkozatot kell adnia.
(3) A jelöltnek nyilatkozatot kell adnia arról is, hogy a visszalépésre való esetleges
felkérésnek aláveti magát.
(4) Visszalépésre való felkérésre az Országos Elnökség jogosult.
(5) A Jobbik országos és területi listán, illetve egyéniben megválasztott országgyűlési
képviselői nem lehetnek a parlamenti képviselőség megtartása mellett – a mandátumuk
elnyerése után következő önkormányzati választás eredményeképpen – polgármesterek,
települési vagy megyei/fővárosi önkormányzati képviselők, önkormányzat külsős bizottsági
tagjai. Ha kialakul az összeférhetetlenség, akkor a tagnak az egyik megbízatásáról le kell
mondania.
188. §
a) Az országgyűlési, európai parlamenti és önkormányzati képviselő jelölteket az adott
választójogi törvény által előírt határidők figyelembe vételével és a jelen Alapszabály,
illetve a Választási Szabályzat rendelkezései szerint kell megválasztani.
b) A Jobbik minden választott köztisztséget ellátó tagjának kötelező: önkormányzati
képviselőnek háromhavonta, polgármesternek, országgyűlési képviselőnek,
miniszternek félévente, európai parlamenti képviselőknek évente nyilvános lakossági
fórum tartása a választópolgárok számára. Ezen fórumon be kell számolnia az addig
eltelt időszakban végzett munkájáról, illetve fel kell vázolnia a következő időszak
feladatait.
189. § Amennyiben a jelölt más helyi szervezetnek, alapszervezetnek a tagja, mint amelyik őt
képviselőnek jelölni kívánja, a jelölt ügyében illetékes helyi szervezetet, alapszervezetet erről
értesíteni kell.
190. § Más párttal közös jelölt indítására az érdekelt párttal/pártokkal az Országos Elnökség
által jóváhagyott előzetes írásbeli megállapodásra van szükség.
191. § (1) Minden a Jobbik segítségével tiszteletdíjban részesülő valamely helyi- vagy
alapszervezethez tartozó Jobbik-tag, előre írásban nyilatkozzon, hogy nettó tiszteletdíjának
minimum 5 százalékát havonta befizeti a párt központi bankszámlájára, valamint nettó
tiszteletdíjának további 5 százalékát vagy egy meghatározott szervezetnek, vagy egy megyei,
illetve egy választókerületi választmánynak juttatja.
(2) Amennyiben szervezetnek kívánja juttatni, úgy annak az alapszervezetnek vagy helyi
szervezetnek juttathatja nettó tiszteletdíjának 5 százalékát adomány formájában, amelynek
tagja, vagy amely alapszervezettől, vagy helyi szervezettől megbízását kapta, illetve nem
gazdálkodó szervezet esetén az illetékes megyei választmány, vagy választókerületi
választmány gazdálkodásán keresztül címkézheti meg a szervezet számára.
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(3) Amennyiben egy megyei, illetve választókerületi választmánynak kívánja adni, abban az
esetben annak a megyei, illetve választókerületi választmánynak adhatja, amelyikbe tartozik
az a szervezet, ahol tag, vagy amely alapszervezettől, vagy helyi szervezettől megbízását
kapta.
(4) Aki a párt egyéni tagja, vagy aki nem tagja a Jobbiknak és a Jobbik segítségével
tiszteletdíjban részesül, előre írásban nyilatkozzon, hogy – választása szerint – nettó
tiszteletdíjának minimum 10 százalékát havonta befizeti a párt központi bankszámlájára, vagy
nettó tiszteletdíjának minimum 5 százalékát havonta befizeti a párt központi bankszámlájára,
valamint nettó tiszteletdíjának további 5 százalékát egy – a (3) bekezdésben foglalt
feltételeknek megfelelő – helyi szervezetnek, alapszervezetnek, megyei választmánynak,
illetve választókerületi választmánynak juttatja.
191/A. § (1) A Jobbik segítségével mandátumot szerzett országgyűlési képviselőkre a 191. §ban foglaltakat az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Minden a Jobbik segítségével mandátumot szerzett országgyűlési képviselő előre írásban
nyilatkozzon, hogy nettó tiszteletdíjának minimum 10 százalékát az Országos Elnökség
döntése szerint vagy egy társadalmi szervezetnek juttatja, vagy a 191. § rendelkezései szerint
jár el.
(3) Az Országos Elnökség döntése szerint a Jobbik segítségével mandátumot szerzett
országgyűlési képviselő nettó tiszteletdíjának minimum 10 százalékát valamely, az Országos
Elnökség által megjelölt társadalmi szervezetnek juttatja.
(4) Amennyiben az Országos Elnökség engedélyével az országgyűlési képviselő a 191. §
szerint jár el, úgy a 191. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy nettó tiszteletdíjának a párt központi bankszámlájára utalt minimum 5
százalékán felül, nettó tiszteletdíjának további 5 százalékát a (3) és (4) bekezdések
rendelkezéseiben foglalt lehetőségeken túl azon megyei választmánynak, illetve
választókerületi választmánynak utalhatja, amelyik megyében, illetve választókerületben
egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indult.
191/B. § (1) Országgyűlési egyéni választókerületben egyéni képviselői mandátumhoz jutott
országgyűlési képviselőkre a 191. §-ban és a 191/A. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a képviselő nettó tiszteletdíjának minimum 5 százalékát valamely, az
Országos Elnökség által megjelölt társadalmi szervezetnek juttatja.
(2) Amennyiben az Országos Elnökség engedélyével az országgyűlési képviselő a 191. §
szerint jár el, úgy a 191. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a képviselő nettó tiszteletdíjának minimum 5 százalékát – döntése szerint –
a párt központi bankszámlájára, vagy a 191. § a (2)-(4) bekezdései szerinti helyi- vagy
alapszervezetnek, illetve megyei, vagy választókerületi választmánynak utalhatja.
X. FEJEZET
A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI
192. § A Jobbik a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény
alapján bevételeivel – saját költségvetésének megfelelően – önállóan gazdálkodik. A Jobbik a
Ptk. 3:63 (3) bekezdése alapján céljának megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
193. § (1) A párt központi költségvetésének és zárszámadásának elkészítése az Országos
Elnökség, jóváhagyása az Országos Választmány hatáskörébe tartozik, s annak felelős
végrehajtója a Gazdasági Igazgató.
(2) A költségvetés és a zárszámadás az országos és a területi szervek, helyi szervezetek,
alapszervezetek valamennyi bevételét és kiadását tartalmazza.
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194. § A Jobbik helyi szervezetei, alapszervezetei, területi választmányai a Jobbik Pénzügyi és
Gazdálkodási Szabályzatában foglaltak és az Országos Hivatal előírásai szerint költségvetés
és zárszámadás készítésére kötelezettek.
195. § (1) A bevételek közül a helyi szervezetet, illetve az alapszervezetet illetik meg:
a) a helyi szervezet, alapszervezet tagjaitól beszedett tagdíjak,
b) a helyi szervezetnek, alapszervezetnek juttatott adományok.
(2) Az előbbi bekezdésében nem említett mindennemű egyéb bevétel a párt központi
költségvetésének bevételi részét képezi.
196. § 3
197. § A nem a helyi szervezeteket, alapszervezeteket, területi választmányokat megillető
bevételek felosztásáról és a helyi szervezetek, alapszervezetek, területi választmányok
központi támogatásáról, a központi költségvetés, zárszámadás, a helyi, alapszervezeti, területi
költségvetések, zárszámadások, és a párt gazdálkodásának részletes szabályairól a Pénzügyi
és Gazdálkodási Szabályzat rendelkezik.
XI. FEJEZET
A JOBBIK SZABÁLYZATAI
198. § A Jobbik szabályzatai az alábbiak:
1. a Választási Szabályzat,
2. az Etikai és Fegyelmi Szabályzat
3. a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat,
4. az Országos Hivatal Ügyrendje.
199. § A Jobbik Választási Szabályzata rendelkezik
a) a párt elnökének,
b) elnökhelyettesének
c) a Kongresszus küldötteinek,
d) az Országos Választmány tagjainak,
e) az Országos Elnökség tagjainak,
f) az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjainak,
g) a Számvizsgáló Bizottság tagjainak,
h) a területi választmányok tagjainak,
i) a választókerületi választmányok tagjainak,
j) a helyi szervezetek, alapszervezetek elnökeinek, elnöksége tagjainak,
k) az országgyűlési képviselőjelöltek,
l) az önkormányzati képviselő jelöltek és a főpolgármester/polgármester jelöltek
megválasztásával kapcsolatos eljárás rendjéről.
200. § A Jobbik 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.
201. § A Jobbik Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat rendelkezik
a) a központi, területi és helyi költségvetések és zárszámadások részletes szabályairól,
b) a helyi szervezetek, alapszervezetek, területi és országos szervek támogatásának
elveiről,
c) a pénzügyi intézkedések és az ellenőrzés szabályairól.
202. § Az Országos Hivatal Ügyrendje tartalmazza
3.
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a) a hivatali hierarchiát és munkarendet,
b) a pártbéli adminisztráció rendjét.
XII. FEJEZET
FEGYELMI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
203. § (1) A párt az ún. hármas összeférhetetlenségi szabályának értelmében egy személy
maximum kettő súlyponti tisztséget tölthet be egy időben. Súlyponti tisztségnek számít:
a) Országos Elnök,
b) elnökhelyettes,
c) Országos Alelnök,
d) Országos Választmányi Elnökségének tagja,
e) Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság Elnöke,
f) Számvizsgáló Bizottság Elnöke,
g) európai parlamenti képviselő,
h) országgyűlési képviselő,
i) önkormányzati képviselő.
A h) és i) pontban jelölt tisztségek önmagukban is összeférhetetlenek, amelyet az Alapszabály
187. § (5) bekezdések foglalkozik részletesen.
(2) A jelen Alapszabály előbbi, valamint a fenti pontjában említett összeférhetetlenségi okok
bármelyikét az érintettek kötelesek jelezni, és úgy megválasztani, illetve lemondani
tisztségről, hogy az Alapszabállyal ne legyen ellentétes.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a párt tagja ellen fegyelmi
eljárás indítható, és kizárható a Jobbikból.
FELELŐSSÉG
204. § A Jobbik minden tagja, különösen a döntéshozó testületek tagjai és a tisztségviselők,
valamint az országgyűlési, európai parlamenti és önkormányzati képviselők politikai és
szervezeti tevékenységüket a Jobbikkal szembeni fegyelmi, politikai és anyagi felelősséggel
folytatják.
205. § (1) Fegyelmi vétségnek minősül különösen, ha a tag
a) más politikai szervezetek vagy politikai ellenfelek gyűlésein, avagy egyéb helyen és
módon, nyilvánosan a párt elfogadott politikájával szemben foglal állást, illetőleg
ekként folytat közéleti tevékenységet,
b) a Jobbik titkosként, vagy bizalmasként kezelt adataival, illetőleg információival
kapcsolatban a kötelező politikai titoktartást bármilyen módon megszegi,
c) miután őt a párt jelöltjeként országgyűlési vagy önkormányzati képviselőnek
megválasztották a választás után nem lép be a képviselő csoportba, vagy onnan a
későbbiekben kilép,
d) a Jobbik vagyonának szándékos megkárosításával a Jobbiknak jelentős vagyoni vagy
egyéb hátrányt okoz,
e) az országgyűlési vagy önkormányzati választások során a párt, vagy a párt más-párttal
közös jelöltjével szemben jelöltként indul,
f) bármely módon olyan magatartást tanúsít, vagy olyan cselekményt követ el, amely a
Jobbik hátrányos megítélésére, avagy a Jobbikba vetett bizalom megingatására
alkalmas,
g) akit szándékos bűncselekmény miatt a bíróság jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítélt.
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(2) A fegyelmi eljárás megindítására, lefolytatására és a lehetséges jogorvoslatokra az Etikai
és Fegyelmi Szabályzat rendelkezései irányadók.
206. § (1) A politikai felelősség kérdése a párt tisztségviselőinek, választott testülete tagjainak
és bármilyen képviselőjének minden olyan politikai magatartásával kapcsolatban felvethető,
amely magatartás nem esik etikai fegyelmi megítélés alá, de amely alkalmas arra, hogy
európai szinten, országosan vagy helyi viszonylatban a lakosságnak a Jobbikba vetett hitét és
bizalmát megingassa.
(2) Politikai felelősség felmerülése esetén helyi szervezetben, alapszervezetben vagy bármely
testületben a közgyűlésen, vagy testületi ülésen tagjainak legalább egyharmada írásban
bizalmatlansági indítványt terjeszthet elő. A bizalmatlansági indítványban annak okát és
bizonyítékait ismertetni kell.
207. § A bizalmatlansági indítvány tárgyában a helyi szervezet, vagy testület vita után
jelenlévő tagjainak kétharmados többségével, titkos szavazással dönt.
208. § A Jobbik bármely döntéshozó testületének tagja e tagságából visszahívható, ha a
testület ülésein neki felróható okból rendszeresen nem jelenik meg, vagy a rábízott és vállalt
feladatait több alkalommal és felhívás ellenére sem végzi el.
209. § (1) A visszahívásra a megválasztásra jogosult helyi szervezet, alapszervezet vagy
testület jogosult tagjainak legalább egyharmada javaslatára. Döntés előtt ki kell kérni annak a
testületnek a véleményét, amelybe a tagot beválasztották.
(2) A visszahívás tárgyában az erre jogosult szervezet vagy testületi vita után jelenlévő
tagjainak kétharmados többségével, titkos szavazással dönt.
210. § Akitől a bizalmat megvonták, valamint akit visszahívtak, annak tisztségviselőit
választott vezetői minősége, vagy testületi tagsága az erre vonatkozó határozat
meghozatalának napjától megszűnik.
ÜGYVEZETŐI JOGKÖR
211. § A Jobbik döntéshozó testületei és tisztségviselői mindaddig, amíg az új testületet,
tisztségviselőt a jelen Alapszabálynak, illetve a Választási Szabályzat rendelkezéseinek
megfelelően meg nem választották – ügyvezetői jogkörben továbbra is ellátják feladataikat.
XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
212. § (1) Jelen alapszabályt a Jobbik 2003. október 21. napján megtartott Kongresszusa
elfogadta és 2018. április 28-án módosította.
(2) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011.
évi CLXXV. törvény (Ectv.) és az 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
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