
AJÁNLÁS 
 

A HELYI SZERVEZETEK SZÁMÁRA 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATUK 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

 

Az Alapszabály 90. § (5) bekezdés a) pontja kötelezettségként írja elő a helyi szervezetek számára 

Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítését. Ennek megkönnyítése érdekében a SZÖVETSÉG A 

SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT Konzervatív Párt Vezetőség (elnökség)e a helyi szervezetek számára 

szervezeti és működési szabályzatmintát ad közre. 

 

A helyi szervezet – az alapszabály keretei között – önálló szervezeti és politikai egység, a tagok politikai 

tevékenységének, jogaik és kötelességeik gyakorlásának alapvető formája. Egy – egy helyi szervezet a 

területi illetékessége egy településtől az egész egyéni országgyűlési választókerületig terjedhet, de egy 

településen vagy fővárosi kerületben csak egy helyi szervezet működhet. A helyi szervezetek taglétszámuk 

szerint is különbözőek. Már tíz párttag is bármely településen alakíthat helyi szervezetet, de ahol a 

megalakulni szándékozók létszáma ezt nem teszi lehetővé, már három ember is alkothat egy olyan önálló 

csoportot, amely egy helyi szervezethez besorolva annak keretein belül működhet. Amennyiben az ilyen 

önálló csoport létszáma eléri a tíz főt, a helyi szervezetéből kiválva önálló alapszervezetté alakulhat át.  

 

Az alapszabály egyes rendelkezései kötelező érvénnyel adnak olyan feladatokat, amelyeket a helyi 

szervezeteknek szabályozniuk kell saját szervezeti és működési szabályzatukban, illetve találhatóak olyan 

szabályozandók, melyek az alapszabályból csak közvetve olvashatók ki, de irányadóként feladatot adnak. 

Olyan témakörök is kiolvashatók az alapszabályból, melyeket szintén célszerű szabályozni. A szervezeti és 

működési szabályzat elkészítésekor figyelembe kell venni az adott választókerületi társulás és a területi 

szövetség, illetve az újonnan alakulandó regionális tanácsok szmsz-ét is. 

 

A szervezetek mindennapi életét, munkáját számtalan „helyi” szokás és hagyományrendszer alakította. A 

sokféleség és különösen amiatt, hogy itt érvényesülnek leginkább a helyi sajátosságok, nem lehet egységes, 

mindenhol azonos módon alkalmazható szervezeti és működési szabály-mintát adni. 

 

A jelen „Ajánlás” és a mellékleteként elkészített „MINTA” SZMSZ csupán egyfajta sorvezető, 

segítség, amely szabadon felhasználható, alakítható a helyi szervezetek szervezeti és működési 

szabályainak elkészítéséhez. 

 

 

Alapvetések: 
 

A helyi szervezet tevékenységének és működésének szabályozásánál a Szövetség jellegét, céljait, politikai 

törekvéseit és alapértékeit minden mozzanatnál érvényesíteni kell. 

 

A helyi szervezet a Szövetség szervezeti alapegysége, önkormányzattal rendelkezik; a Szövetség nevében 

jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, bevételeivel és a juttatásokkal önállóan gazdálkodik, 

kiadásaival elszámolni köteles. [ASZ 47. § (1) bek.] 

 

Egy településen és egy fővárosi kerületben csak egy helyi szervezet működhet. Két vagy több település 

párttagjai közösen is alakíthatnak helyi szervezetet azonos országgyűlési választókerületben. [ASZ 47. § 

(3)-(4) bek.] 

 

A helyi szervezet az alapszabály keretei között szervezeti és működési szabályzatot fogad el. [ASZ 90. § 

(5) bek. a) pont.] 
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A szervezeti és működési szabályzat elkészítésekor feltétlenül szükséges figyelembe venni az Alapszabályt 

és az illetékes megyei választmány szervezeti és működési szabályzatát.   

 

A szervezeti és működési szabályzat elkészítésekor mindenképpen figyelembe kell venni a a helyi 

szervezet működési területén kialakult hagyományokat és lehetőségeket. Azokat az eljárási módokat kell 

meghatározni, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve miként kell eljárni a Szövetségben felmerült 

kérdések tekintetében. Nem célszerű a fentiek megfogalmazásait "szolgai módon" átemelni, de az 

elkésztendő szmsz-ek nem lehetnek ellentétesek az alapszabállyal.  

 

 

Szabályozandó témakörök listája 
 

A szervezeti és működési szabályzatban rendelkezni kell az alábbiakról: 

 Alapvető rendelkezések 

 A helyi szervezet működésének  szabályai 

 A helyi szervezeten  belül működő bizottságok, szakmai csoportok 

 A párttagságra és a pártoló tagságra vonatkozó szabályok 

 A Szövetség tagjának jogai, kötelezettségei, felelőssége 

 A tagsági viszony megszűnése 

 A Szövetségen belüli választások 

 A választott tisztségek időtartama 

 A helyi szervezet megszűnése 

 

Az alapszabályból vagy mellékleteiből közvetve kiolvasható, szabályozható témakörök: 

1. A tagsági viszonnyal összefüggő rendelkezések: 

 A párttag jogai és kötelességei,  

 tagfelvétel, átjelentkezés,  

 a tagsági viszony megszűnése és szüneteltetése,  

 a pártoló tagság, az önkéntes támogatók,  

 a tagdíjfizetés módjára,  

 a tagdíjak bevételeiből és a köztisztséget betöltő párttagok támogatásának mértéke, az ebből 

származó eszközökre vonatkozó döntések. 

 

2. A helyi szervezet nyilvántartásai: 

 Tagnyilvántartás és melléklete, a tagdíjnyilvántartás, 

 pártoló tagok nyilvántartása, 

 a párt szervezeteinek, stratégiai partnereinek és választási szövetségeseinek 

 nyilvántartása, 

 gazdálkodási rendje és ügyviteli szabályzatai. 

.  

3. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályok: 

 alapszervezetek, pártcsoportok, pártközösségek létrehozásának szabályai, a kapcsolattartás 

formája, 

 véleménynyilvánításuk lehetőségeiről és nyilvánosságuk biztosításának módjáról szóló 

szabályok, 

 a helyi szervezet és az alapszervezetek közötti feladat- és hatáskör megosztás, 

  a helyi szervezet kapcsolatrendszere a társadalom különböző intézményesített fórumaival, 

civil szervezeteivel, az ezért felelős tisztségviselő, szervezeti egység szabályozása,  

 helyi kampányfőnök megbízásának módja, hatás, - és feladatköre,  

 a helyi választási bizottság működése, összetétele, feladatai, döntéshozatali rendje, 

 képviseleti jogosultak köre, polgármester és önkormányzati képviselő-jelöltrendszer, illetve a 

jelölés szabályai,  

 helyi jelleggel működő tagozat, platform elismerésének feltételei,  
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 a helyi szervezet és a társult ifjúsági szervezet szintjüknek megfelelő szervével való 

együttműködés szabályai,  

 a döntéshozatali mechanizmus további szabályai,  

 a helyi pártszavazás részletes szabályai,  

 a gazdálkodás felelősségi viszonya,  

 a hozzájárulások, adományok, valamint a helyi szervezet gazdálkodási, nyilvántartási - és 

ügyviteli szabályai,  

 a helyi szervezet irodája, annak vezetésének, működésének rendje, szabályai. 

 

4. Célszerű szabályozni továbbá: 

 a helyi szervezet képzési és oktatási feladatait, a kapcsolattartás módját, 

 a Szövetségre utaló elnevezés, szimbólum használatának szabályait, 

 a helyi szervezet nemzetközi kapcsolattartásának szabályait, 

 a helyi szervezet nyilvánosságát jelentő fórumokat, 

 a helyi működés sajátosságai és szabályait. 

 

 

 

Az alapszervezet létrehozásához sok sikert, a szövetségi munkában pedig sok örömet kíván 

 

 

a SZÖVETSÉG A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT Konzervatív Párt 

Alapító Elnöksége 
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Javaslat 
 

a helyi szervezetek szervezeti és működési szabályzata elkészítéséhez 
 

 

SZÖVETSÉG A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT 

Konzervatív Párt 

(SZASZKO) 

 

…………………….i Szervezetének 

 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
  

  

 

A SZÖVETSÉG A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT Konzervatív Párt ………..-i Szervezetének 201...  

év ………….. hó …. napján tartott taggyűlésén a tagság következő tartalmú Szervezeti és Működési 

Szabályzatot fogadta el: 

  

  

1. 

Alapvető rendelkezések 
   

A SZÖVETSÉG A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT Konzervatív Párt ……..-i Szervezetének 

Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) a Szövetség Alapszabályában foglalt rendelkezéseknek a 

figyelembe vételével határozza meg a helyi szervezet működésének rendjét.  

 

Az SZMSZ az Alapszabállyal ellentétes, vagy azon túlmenően szabályozó előírásokat nem tartalmazhat. 

  

A SZÖVETSÉG A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT Konzervatív Párt .............-i Szervezetének 

értesítési címe a mindenkori elnök által megjelölt elérhetőségi cím mindaddig, amíg a  helyi szervezet  saját 

irodával nem rendelkezik. Ezt követően a Szövetség értesítési címe a pártiroda székhelye. 

 

Az elérhetőségi címet, annak változását,  a mindenkori elnök köteles a Szövetség székhelyére 

nyilvántartásba vétel végett 8 napon belül bejelenteni. 

  

  

2. 

A helyi szervezet működésének  szabályai 
 

  

A helyi szervezet a Szövetség szervezeti alapegysége. A helyi szervezet élén vezetőség áll, melyet az elnök 

vezet. A SZASZKO .............-i Szervezetének vezetőségi tagja a titkár és a gazdasági vezető, továbbá 

három fő vezetőségi tag.  

 

A vezetőséget a taggyűlés választja. 

  

A helyi szervezet legfőbb döntést hozó szerve a taggyűlés. A taggyűlés összehívása a Szövetség 

Alapszabályában meghatározottak szerint történik. 
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A kialakított gyakorlat alapján a taggyűléseket lehetőség szerint havi rendszerességgel kell tartani. A 

rendszeres időpontban meghatározott taggyűlésre is kötelező a napirend megjelöléssel meghívó küldése. A 

meghívót e-mailen, vagy postai úton kell a tagok részére megküldeni.   

  

A taggyűlést a mindenkori elnök vezeti, akit távolléte esetén az elnökségi tagok bármelyike helyettesíthet. 

A helyettesítést ellátó elnökségi tag személyére az elnök jogosult javaslatot tenni.   

  

A taggyűlésen a napirend kiegészítésére a jelenlévő tagok közül bárki indítványt tehet. A taggyűlés 

általában nyilvános, amely a párttagok és a pártoló tagok előtti nyilvánosságot jelenti. 

 

Az elnök a taggyűlésre tanácskozási joggal szakértőt vagy vendéget hívhat meg. Szakértő, vagy vendég 

meghívására a napirendi pont ismeretében a taggyűlés előtti napig bármelyik tag tehet javaslatot. A tag(ok)  

által tett meghívási javaslat elfogadásáról vagy az elnökség, vagy az elnök dönt. Amennyiben a javaslat 

tétel és a taggyűlés időpontja között van elnökségi ülés, akkor az elnökség, ennek hiányában az elnök 

jogosult a meghívásról dönteni. 

  

Indokolt esetben a taggyűlésen zárt ülés tartása is elrendelhető.  Az elnökségi és a bizottsági ülés  

(amennyiben a helyi szervezeten belül működik bizottság)  mindig zárt. 

  

Abban az esetben, ha  a tagok között van parlamenti ill. helyi képviselő, úgy e tagok a munkájukról, a 

tisztségükkel kapcsolatos tapasztalataikról  rendszeresen, de évente legalább kétszer (a félévek lezárását 

követő első taggyűlésen) beszámolót tartanak.   

   

A taggyűlésen elhangzottakról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni.  A jegyzőkönyvvezető és a két 

jegyzőkönyv-hitelesítő személyére az ülést levezető elnök tesz javaslatot, és személyükről a testület nyílt 

szavazással dönt. Amennyiben a javasolt személyek a többséget nem kapják meg, az ülés bármely tagja 

más jegyzőkönyvvezetőt, illetve jegyzőkönyv-hitelesítőket javasolhat. 

 

A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:  

 a szervezet megjelölése, az ülés helye és ideje, az ülés megnyitásának ideje, az esetleges zárt ülésre 

utalás, 

 a jelenlévők száma, a testület határozatképessége, 

 az ülést vezető elnök , a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő neve,  

 a megtárgyalt napirend és az egyes hozzászólások rövid tartalma, 

 a meghozott határozatok, a szavazás módja és aránya, 

 az ülés bezárásának ideje, 

 az ülést vezető elnök (ülést vezető elnökök), a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők aláírása, 

 a jegyzőkönyv mellékleteként a jelenléti ív. 

A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet bizalmas iratként kell kezelni. A bizalmas irat őrzéséről a mindenkori 

elnök köteles gondoskodni. A bizalmas irat kezelésére  az elnökség által jóváhagyott szabályzatot kell 

készíteni. 

  

A helyi szervezet működéséről, gazdálkodásáról évente beszámol a Megyei Választmánynak. 

  

  

3. 

A .............-i Szervezeten  belül működő bizottságok, szakmai csoportok 
  

A helyi szervezet bizottságot 3 fő részvételével alakíthat. A bizottsági tagok maguk közül megválasztják az 

elnököt. A bizottságok saját működési szabályzat alapján működnek, melyet az elnökség hagy jóvá. Az 

alapszervezeten belül alakított bizottságok munkájáról szükség szerint (de évente legalább egyszer) a 

bizottsági elnökök a taggyűlésnek tájékoztatást adnak.   
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A .............-i Szervezet a hatékony és eredményes politikai tevékenység kifejtése-, a feladatok eredményes 

végrehajtása, programok sikeres és mind nagyobb tömeget megmozgató megszervezése és lebonyolítása 

érdekében szakmai csoportokban végzi munkáját. 

  

Az oktatási és kulturális csoport feladata a szociálisan is rászoruló diákok részére segítség nyújtása 

tanulásban, kulturális programok, előadások szervezése a tagság és a helyi lakosság részére. 

  

A szociális és egészségügyi csoport feladata az élet bármely területén nehézségekkel küzdő 

állampolgároknak támogatások, gyűjtések szervezése, lebonyolítása, egészségügyi tanácsadás, véradás 

szervezés és lebonyolítás. 

  

A jogi csoport havi - igény szerint sűrűbb - rendszerességgel ingyenes lakossági és kisvállalkozói 

jogsegélyszolgálat tartásával segít a rászorulóknak.    

  

Gazdasági és környezetvédelmi csoport – igény szerint – a SZASZKO helyi képviselőinek munkájához 

nyújt szakmai segítséget. A környezetvédelemre nevelés érdekében akciókat szervez.   

  

A szakmai csoportnak a tagok közül bárki tagja lehet, aki munkájával, szakmai tudásával az adott csoport 

munkáját kész támogatni.  

 

A szakmai csoportok minden év végén elkészítik javaslatukat a következő évben elvégezni kívánt 

feladatokról. E programtervről az év utolsó taggyűlésén tájékoztatást adnak. A csoportoknak a tagság által 

választott vezetőjük van, akik szintén minden évben az utolsó taggyűlésen számot adnak    

  

  

4. 

A párttagságra és a pártoló tagságra vonatkozó szabályok 
  

A SZASZKO Alapszabálya szerint: 

A Szövetség tagja lehet minden cselekvőképes, választójoggal rendelkező magyar állampolgár, aki 

elfogadja a Szövetség célkitűzéseit és Alapszabályát, és akit belépési nyilatkozata alapján az illetékes helyi 

szervezet a tagok sorába felvesz. 

 

Más párt tagja vagy pártoló tagja párttagsága, illetve pártoló tagsága megszüntetése nélkül a SZÖVETSÉG 

A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT Konzervatív Pártba nem léphet be; a SZÖVETSÉG A SZENT 

KORONA ORSZÁGÁÉRT Konzervatív Párt tagja vagy pártoló tagja tagsági, illetve pártoló tagsági 

viszonya fenntartásával nem léphet más pártba. 

 

A kettős tagság tilalma alól a Szövetség ügyvezető elnöksége indokolt esetben felmentést adhat, hogy  

 a Magyar Republikánus Politikai Párt, és a Szövetség tagságával működő európai szintű politikai 

pártok tagszervezetének tagjai beléphessenek a SZÖVETSÉG A SZENT KORONA 

ORSZÁGÁÉRT Konzervatív Pártba, vagy 

 a SZÖVETSÉG A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT Konzervatív Párt tagja beléphessen a 

Magyar Republikánus Politikai Párt, és a Szövetség tagságával működő más európai szintű 

politikai párt  tagszervezetébe. 

A felmentés feltétele, hogy a jelölt elfogadja a SZÖVETSÉG A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT 

Konzervatív Párt célkitűzéseit és az Alapszabályt, valamint a taggyűlési határozattal igazolja, hogy a 

felmentés megadása esetén őt az előzetes felvételt eldöntő helyi szervezet tagjai sorába felveszi. 

 

A  kérelmet a tag a saját helyi szervezeténél terjeszti elő. 

 

A helyi szervezet elnöke a kérelmet haladéktalanul megküldi a megyei szervezet elnökségének. A megyei 

elnökség a kérelmet - véleménye csatolásával - 8 (nyolc) napon belül az Ügyvezető Elnökség elé terjeszti.  

  

A Szövetségbe pártoló tagként is be lehet lépni. A párttagság feltételeit a pártoló tagnál is alkalmazni kell 
azzal az eltéréssel, hogy pártoló tag nem magyar állampolgár, vagy hontalan is lehet. 



7 

 

 

A pártoló tag részt vehet a helyi szervezet taggyűlésein és a Szövetség tagjai számára nyitott más 

SZASZKO rendezvényen, a taggyűlésen felszólalhat, feladatok ellátását vállalhatja, de a Szövetség tagját 

megillető egyéb jogokat nem gyakorolhatja. 

 

A pártoló tagot a pártoló tagdíj-fizetési kötelezettségen és az elvállalt feladat teljesítésének kötelezettségén 

túlmenően más kötelezettségek nem terhelik. 

 

A tagsági viszony keletkezésére és megszűnésére az Alapszabály 7. és 13. §-ában meghatározott 

rendelkezések az irányadók. 

  

  

5. 

A Szövetség tagjának jogai, kötelezettségei, felelőssége 
  

A SZASZKO Alapszabálya szerint: 

A Szövetség minden tagját - az Alapszabályban foglalt kivételekkel - azonos jogok és kötelezettségek 

illetik meg. 

A Szövetség tagja  jogosult:  

 részt venni helyi szervezetének munkájában és a taggyűlések határozatainak meghozatalában, 

 a helyi szervezetében, a megyei szervezetében, a központi szervezetben bármely tisztség és testület 

tekintetében jelöltajánlásra javaslatot tenni, illetve jelöltté válni, 

 felszólalni, javaslatot, indítványt tenni a helyi szervezetben, illetve abban a testületben, ahová  

megválasztották, 

 tájékoztatást kérni, javaslattal, indítvánnyal, kritikával fordulni a Szövetség bármely 

tisztségviselőjéhez, illetve szervéhez, melyre – ha indokolt – a címzett 30 (harminc) napon belül 

köteles válaszolni, 

 megtekinteni a saját helyi szervezete és a megyei szervezet, valamint a központi szervezet 

szerveinek nyilvános üléseiről felvett jegyzőkönyveket és saját adatnyilvántartását, 

 minden olyan esetben, amikor politikai tevékenység miatt hátrányok, vagy megalapozatlan vádak 

érik, igénybe veheti a Szövetség védelmét. 

  

A Szövetség tagja köteles  

 a Szövetség munkájában aktívan részt venni, 

 a pártban és a közéletben végzett tevékenysége során az Alapszabályban, a Szövetség egyéb 

szabályzataiban előírtakat és a pártszervek határozatait megtartani, 

 párttaghoz, illetve tisztségviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, 

 a birtokában lévő vagy tudomására jutott párttitkot megőrizni, 

 tagsági díjat fizetni. 

 

A tagsági díjakkal az Országos Választmány gazdálkodik, és mértékét is az Országos Választmány 

határozza meg. A helyi szervezet vezetősége azonban szociális indokok alapján saját elhatározásból vagy 

kérelemre munkanélküliek, tanulók, nyugdíjasok esetében - egyedi határozattal - a tagdíjat mérsékelheti, 

vagy elengedheti. Erről a döntéséről a helyi szervezet írásban tájékoztatja az Ügyvezető Elnökséget.  

 

Figyelem felhívás: az Elnökség 2012. augusztus 7. napján hozott határozata: 

A tagdíj mértéke 2012. augusztus 1. napjától rendes tag esetén havonta 200.- Ft (kettőszáz) forint, 

pártoló tag esetén havonta 100.– Ft (száz) forint. 
  

A Szövetség tagja kötelezettségeinek vétkes megszegéséért fegyelmi felelősséggel tartozik.  
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6. 

A tagsági viszony megszűnése 
  

A SZASZKO Alapszabálya szerint: 

A tagsági viszony megszűnik: pártoló taggá minősítéssel, kilépéssel, törléssel, kizárással, a tag halálával. 

 

A helyi szervezet taggyűlése pártoló taggá minősítheti azt a tagját, aki a taggyűléseken való részvételi 

kötelezettségét rendszeresen akár önhibájából, akár más okból nem tudja teljesíteni.  

 

A .............-i szervezet részletező szabályozása: 

A pártoló taggá való minősítésre az elnökség tehet javaslatot a taggyűlés részére annak a tagnak a 

vonatkozásában, aki  az előző évben tartott taggyűlések legalább egyharmadán nem vett részt. A pártoló 

taggá történő minősítés taggyűlés elé való terjesztésére az elnökségnek minden év első negyedévében van 

csak lehetősége. A pártoló taggá történő minősítésről az érintettet írásban értesíteni kell a döntés 

meghozatalától számított 15 napon belül.  

  

A SZASZKO Alapszabálya szerint: 

A kilépést a helyi szervezetnél írásban vagy taggyűlésen szóban, lehetőleg a tagsági könyv visszaadásával 

kell bejelenteni. A kilépés elfogadó határozat nélkül hatályos. 

  

Törléssel szűnik meg annak a tagnak a tagsági viszonya, aki tagdíjat 1 (egy) évig nem fizet és 

tagdíjhátralékát írásbeli felszólítás ellenére sem egyenlíti ki. A törlésről a helyi szervezet Vezetősége 

határoz, és arról a tagot írásban értesíti. A határozat ellen a Megyei Fegyelmi és Etikai Bizottsághoz lehet 

fellebbezni. 

  

Kizárásnak csak az Alapszabályban meghatározott ok és a Fegyelmi és Etikai Szabályzatban meghatározott 

eljárás lefolytatása esetén van helye. A pártból ki kell zárni azt a tagot, aki:  

 a párttagság feltételeinek nem felel meg, 

 a Szövetség jelöltjeként az országgyűlés, megyei (fővárosi) közgyűlés vagy önkormányzati 

képviselőtestület tagja lesz és nem lép be a SZÖVETSÉG A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT 

Konzervatív Párt képviselőcsoportjába, illetve onnan kilép.  

A jelen szabály csak akkor alkalmazandó, amennyiben a kettős tagsággal rendelkező tag a szövetségi 

rendszerhez tartozó másik képviselőcsoportba sem lép be, vagy onnan is kilép. 

 

A pártból ki lehet zárni azt a tagot, aki:  

 a Szövetség politikai célkitűzéseivel szembe helyezkedik, vagy azok érvényesítését gátolja, 

 a Szövetség Alapszabályát, Alapelveit, működési elveit súlyosan megsérti, vagy azokkal ellentétes 

tevékenységet fejt ki, 

 a Szövetség, vagy valamely szervezetének békéjét, belső összhangját súlyosan megzavarja, 

 más párt, vagy szervezet színeiben SZÖVETSÉG A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT 

Konzervatív Párti jelölttel szemben a választásokon (országgyűlési, EU parlamenti és 

önkormányzati ) elindul, 

 bűncselekmény elkövetése miatt jogerős büntetőbírósági ítélet hatálya alatt áll, 

 a Szövetség tagjához, tisztségviselőhöz méltatlan magatartást tanúsít, 

 a testületi zárt ülésen elhangzottakat vagy egyéb párttitkot illetéktelenek tudomására hoz, 

 aki párttag társának lejáratása végett vele szemben negatív kampányt folytat, sajtó útján   

rágalmazást vagy becsületsértést követ el, 

 mint a Szövetség tisztségviselője az Alapszabály 27. és 28. §-aiban előírt kötelezettségeit súlyosan 

megszegi. 

  

A pártoló tagság megszűnésére a tagsági viszony megszűnésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a pártoló tagság törléssel abban az esetben szüntethető meg, ha a 

pártoló tag 2 (kettő) éven keresztül tagdíjat – felszólítás ellenére – nem fizet. 
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Ha a pártoló tag a pártba tagként belép, pártoló tagsági viszonyának ideje a tagsági viszony időtartamának 

minősül. 

 

  

7. 

A párton belüli választások 

A választott tisztségek időtartama 
  

A Szövetség tisztségviselőit és választott testületeinek tagjait az országos önkormányzati választások 

megtartását követő 3 (három) hónapon belül kell megválasztani. Megbízatásuk a következő általános 

önkormányzati választást követő tisztújításig tart. A választásokat az Alapszabály 42-46. §-aiban 

meghatározottak szerint kell lefolytatni.  

  

  

8. 

A helyi szervezet megszűnése 
  

A SZASZKO Alapszabálya szerint: 

A helyi szervezet megszűnhet: egyesüléssel, feloszlással, megszüntetéssel. 

A helyi szervezet egyesülhet más helyi szervezettel, ha taglétszáma 3 (három) hónapon keresztül 10 (tíz) fő 

alá csökken. 

 

A Megyei Választmány Elnöksége megszüntetheti azt a helyi szervezetet, melynek taglétszáma 3 három) 

hónapon keresztül 10 (tíz) fő alatt van, és nem kíván egyesülni más helyi szervezettel. Ebben az esetben a 

Megyei Választmány Elnöksége állapítja meg azt a helyi szervezetet, amelynek tagjaivá válnak a 

megszüntetett helyi szervezet – csoportot alapító – tagjai. 

 

A feloszlást a helyi szervezet bejegyzett tagságának kétharmados többsége taggyűlésen mondhatja ki. 

Az egyesülésre és a feloszlásra az alapítás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

  

  

  

HAZÁDNAK RENDÜLETLENŰL LÉGY HÍVE, Ó MAGYAR! 
  

  

  

  

………………., 201……………………..  

  

……………………………………. 

elnök sk. 

  

 


