Alapszabály
3. verzió
Minősítés: Nyilvános
Hatáskör: Közgyűlés
E dokumentum a Platón Párt Alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza, melyet a mai
Közgyűlésen egyhangú határozattal fogadtak el az alapító tagok. A változtatásokat a Változásjegyzék fejezet
tartalmazza, valamint az elektronikus verzióban zöld színt kaptak.
I.

A Platón Párt adatai

1.

A párt neve: Platón Párt. Adószáma: 18876756-2-03. Nyilvántartási száma: 03-02-0003613. Bankszámlaszáma:
IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank). Névviselési engedély: MTA 5436/1/2016/JIF.
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-126696/2017.
2. A Platón Párt székhelye, amely egyben a központi ügyintézés helye is: 6000 Kecskemét, Palló Imre. u. 40.
3. A párt első törvényes képviselője, azaz első Elnöke: dr. Reketyei Szilvia.
4. A párt első Alelnökei: dr. Vázsonyi Miklós (1978) és Vázsonyi Zsuzsa.
5. A Platón Párt működési területe Magyarország egészére terjed ki (országos hatókörű párt).
6. A Platón Párt formája GOF besorolási kódszótár szerint: 511 – Párt.
7. A Platón Párt TEÁOR ’08 tevékenységi besorolása (cél szerinti besorolás): 9492 – Politikai tevékenység.
8. A Platón Párt logója: Platón ókori filozófus szobra kör alakban a párt megnevezése felett.
9. A Platón Párt aktuális elérhetőségeit a párt www.platonpart.hu honlapja tartalmazza.
10. A Platón Párt mottója: VAN ERÉNY!
II. A Platón Párt jogi meghatározása
11. A Platón Párt létrejöttét az Alaptörvény VIII. cikk (3) bekezdése tette lehetővé.
12. A párt jogállását tekintve a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) egyesületekre vonatkozó
szabályai alapján pártként létrehozott, elkülönített vagyonnal rendelkező önálló jogi személy (a Ptk. 3:1-3:3. §
rendelkezései szerint), e törvény kógens rendelkezéseit a párt betartja.
13. A pártra vonatkozó további szabályokat állapít meg a 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (Cnytv.), a párt ennek kógens szabályait is követi.
14. A párt magára nézve kötelezőnek ismeri el a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Ectv.) kógens rendelkezéseit is.
15. A párt betartja a 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi törvény) kógens rendelkezéseit is.
16. A Platón Párt magára nézve kötelezőnek ismeri el a 1989. évi XXXIII. Törvény a pártok működéséről és
gazdálkodásáról (Ptv.) rendelkezéseit is, és tagjaitól ugyanezt elvárja.
17. Tágabb értelemben a Platón Párt magára nézve kötelezőnek ismeri el Magyarország minden hatályos kógens
jogszabályát és az éppen hatályban lévő ilyen nemzetközi jogszabályokat, továbbá tagjaitól ugyanezt elvárja.
18. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre elsősorban a Ptk., az Ectv., a Cnytv. És a Ptv., másodsorban
az egyéb, pártok esetén releváns hatályos jogszabályok kógens rendelkezései az irányadók.
19. Az Alapszabály általában nem ismétli azokat a rendelkezéseket, amelyekről hatályos kógens jogszabály
egyébként is imperatíve rendelkezik, mert azokat kötelezően alkalmazandónak tekintjük. Emiatt az
Alapszabály papagályklauzulákat szándékosan nem alkalmaz, hiszen ésszerűtlen lenne minden olyan
rendelkezést az Alapszabályban megismételni, amit a jogalkotó már gondosan megfogalmazott az egyes
hatályos jogszabályokban. Ezekre itt csak hivatkozással utalunk, és az Alapszabály csak a specialitásokat és az
eltéréseket hivatott tartalmazni azzal a rendelkezéssel, hogy a többi, pártműködésre vonatkozó kógens
szabályt jogszabályi alapon tartjuk követendőnek.
20. A párt belső működése, napirendje, módszerei, eszközei, belső vitafórumai, levelezései, egyeztetései, a
nyilvánosságot nem vállaló tagjai és adataik, a szervek szavazásai, határozatai, vitái, tervei, nyilvántartásai,
belső beszámolói, felépítése, okiratai, csoportjai, gyűlései és az operatív tevékenységek és dolgok a párton kívül
álló személyek számára főszabály szerint nem nyilvánosak. Konkrét esetben a Vezetőség eltérő döntést hozhat.
21. A párttal kapcsolatban az nyilvános, amit hatályos kógens jogszabály vagy a Vezetőség annak nyilvánít.
Nyilvánosak továbbá a párt szerződései, számlái, bankszámlakivonatai, partnerei, költségvetése, könyvelése.
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22. A Platón Párt jogosult mindarra, amit hatályos jogszabály, az Alapszabály és a hivatkozott szabályok nem
tiltanak.
III. A Platón Párt célja
23. A Platón Párt célja egy erényes politikusok által erényes politizálással vezetett modern szekularizált jogállam
megvalósítása valódi alkotmányos garanciákkal annak érdekében, hogy a hatalommal rendelkezők ne a saját
érdekeik szolgálatába állítsák a jogszabályokat, hanem a választók többségének érdekeit szolgáló jogszabályok
kényszerítsék a hatalom gyakorlóit a társadalom jószolgálatára. Az alapcélt a párt az alábbi főbb eszközökkel
látja elérhetőnek.
24. A párt nem ideológiai célt, hanem morális alapcélt tűz ki elsődlegesen, és a mindenkori jó elérésére törekszik.
25. A Platón Párt az erény pártja. A Platón Párt politikája az erény politikája. Machiavelli elveinek tagadója.
26. A Platón Párt az erkölcsi erényekre épülő politizálás megvalósításával Magyarország polgárai számára a
közhatalom gyakorlásában való részvétel útján alkotmányos nemzeti hitvallásunknak megfelelően érvényre
juttatja az emberek alapvető jogait egy olyan fenntartható erkölcsös politikai berendezkedés megteremtésével,
ami nemzetünk tagjainak méltó, szabad életet biztosít, megvédi a társadalom gyengébb és kiszolgáltattott
tagjait a zsarnokságtól és igazságtalanságtól, és végső soron hozzájárul a nemzet erényes fejlődéséhez és
boldogságához.
27. A párt kompromisszumok nélkül elköteleződik aziránt, hogy politikusai kövessék az ókori platóni erkölcsi
erényeket, melyek közül a négy legfontosabb az igazságosság, a mértékletesség, a bátorság és a bölcsesség.
28. A Platón Párt a megválasztott képviselőin keresztül többek között részt kíván venni az önkormányzatok, az
országgyűlés és az Európai Parlament munkájában is, vállalja a magyar nemzet nemzetközi képviseletét is.
29. A Platón Párt modern középpárt, amely elutasítja a szélsőségeket, és erkölcsös, erényes, mértékletes,
igazságos, bátor és bölcs politikájával az ideális modern állami berendezkedés megteremtésén munkálkodik
úgy, hogy elősegíti Magyarország politikai elitjének erkölcsi megtisztulását, és a polgárok erkölcsi felismerését.
30. A Platón Pártnak azért van létjogosultsága a pártok között érdekérvényesítő tevékenységet végezni, és adott
esetben a társadalom politikai vezetését ellátni, mert korábban egyik párt sem az erkölcsi erények betartásával
megvalósított politizálást tűzte ki elsődleges céljául, holott az erényes politizálás az egyetlen megoldás egy
esetleges zsarnoki hatalom és a polgárok közötti feszültségek csökkentésére.
31. A Platón Párt eléri, hogy Magyarország példaértékű szekularizált demokratikus jogállam legyen, ahol a
hatalmi ágak a fékek és ellensúlyok elvének megfelelően függetlenek, és a politika az erényekre épül.
32. Valljuk, hogy az elnyomó politikai rendszerek által kiépített politikai alkotmány helyett a tudományos
alkotmány szolgálja leginkább az emberek jólétét, így a tudományos alkotmányozás megvalósításásán
dolgozunk, amely a hatalom korlátja kell, hogy legyen, és nem pedig a hatalom zsarnoki eszköze a nép
elnyomására.
33. Az adott világpolitikai helyzetet figyelembe vevő, modern, és platóni értelemben ideális politikai berendezkedés
megteremtésére törekszünk azoknak a feltételeknek és mechanizmusoknak a kutatásával és alkalmazásával,
amelyek ezt fenntarthatóan és erkölcsösen lehetővé teszik.
34. A politikus államférfi/államnő ideálját kívánjuk elérni minden párttagunk esetében, akik az ókori filozófusok
által kidolgozott erényes (leginkább igazságos, mértékletes, bátor és bölcs) életmódjukkal követendő példát
állítanak a polgárok és az utókor számára. Az országban elsőként definiálunk egy pártot az erkölcsi erények,
mint mag köré.
35. Megoldjuk, hogy egy erkölcsi értelemben erényes politikai elit a polgárokat és a közjót szolgálja, ne pedig a
saját érdekei szerint, saját hatalma önkényes konzerválásának erkölcstelen céljával kormányozza öncélúan a
hatalomnak kiszolgáltatott nemzetet. Ehhez magunkat és a jövő politikusait is korlátozzuk a jog eszközeivel.
36. Feladatként magunkra vállaljuk, hogy a gyenge erkölcsű embereket távol tartjuk a politikától.
37. Olyan axiomatikus (alkotmányos) politikai keretrendszert teremtünk meg, amely kizárja a gyenge erkölcsű
politikusokat, garantálja a hatalmi ágak teljes függetlenségét, és a nemzet szolgálatába állítja a hatalmi elitet.
38. A párt nem jobb oldali, nem bal oldali, hanem a mindenkori jó oldalán álló erkölcsi párt.
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39. Hisszük, hogy Magyarországon is megvalósítható a jó erkölcs, mint központi tétel köré felépített jóságos
politizálás. Hisszük, hogy a politikában is lehet erény. Ehhez csak erényes politikusok kellenek és független
hatalmi ágak. Ennek feltétlen biztosítása, és a gyenge erkölcsűek politikától való távol tartása a párt egyik
kulcsfeladata.
40. Politikai paradigmaváltást garantálunk, amely alkotmányos alapokon eredményez olyan jogi feltételrendszert,
amiben az átláthatóság, számonkérhetőség, visszahívhatóság, társadalmi kontrol játszik kulcsszerepet.
41. A Platón Párt mindenkori aktuális politikai céljait a Platón Párt Közgyűlése által jóváhagyott Politikai
Program című dokumentum tartalmazza, amely a párt honlapján nyilvánosan ingyenesen elérhető.
42. A párt belső Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) a Vezetőség határozatával állapítja meg, nem
nyilvános.
43. A párt belső Etikai Szabályzatát (ESZ) az Etikai Bizottság határozatával állapítja meg, nem nyilvános.
44. Az Alapszabály, az SZMSZ, az ESZ és a határozatok a párt minden tagjára és minden szervére kötelezőek.
IV. A Platón Párt tevékenysége
45. A Platón Párt elsődlegesen politikai érdekérvényesítésre irányuló tevékenységet végez, azaz nem gazdasági
tevékenység céljára alakult, és sem vagyonát, sem eredményét nem osztja fel tagjai között.
46. Belső ügyei intézésekor a Platón Párt elsősorban zárt elektronikus, online eszközöket használ.
47. A párt lehetővé teszi a tagok mindegyike által igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközök használatát, ezt
külön feltételekhez nem köti. Az ilyen eszközök alkalmazásának feltételeit és módját a Platón párt úgy
határozza meg, hogy a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció
biztosított legyen. A részletszabályokat az SZMSZ tartalmazza.
48. Minden szavazás zárt szoftveres úton és szoftveres feldolgozással történik, határozattal zárul.
49. A Platón Párton belüli elektronikus üzenetek írásbeli közlésnek minősülnek.
50. A Platón Pártban csak szavazással, és csak szerv (legalább háromfős testület) hozhat határozatot, egyén nem.
51. A Platón Párt a meghatározott céljainak elérése érdekében:
51.1. A Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik éves ciklusokban.
51.2. Tagokat, szimpatizánsokat, segítőket, partnereket, tanácsadókat, ajánlókat és támogatókat gyűjt.
51.3. Folyamatosan aktualizált tagi nyilvántartást vezet, tagjainak számát folyamatosan 10 felett tartja.
51.4. A politikai céljaival összefüggésben másodlagosan gazdasági tevékenységet is végezhet.
51.5. Nyilvános politikai akciókat és kampányokat szervez, a nemzet erényes kormányzására vállalkozik.
51.6. Arra érdemes jelölteket állít többek között az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti
képviselők, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.
51.7. Együttműködik a céljaival egyetértő és a munkáját segítő más szervezetekkel és személyekkel.
51.8. Aktuálpolitikai kérdésekben véleményt nyilvánít az erény és a szakmaiság szemszögéből.
51.9. Felvilágosító, kutató, fejlesztő, oktató, publikációs és ismeretterjesztő tevékenységet végez.
51.10. Külső szervezeteket (pl. Alapítványt, jogi személyt, stb.) hozhat létre céljai elérése érdekében.
51.11. Szponzori adományokat és támogatásokat gyűjt céljai megvalósítása érdekében.
52. A párt által létrehozott külső szervezetek vezetője (pl. Ügyvezető) csak különleges jogállású tag lehet.
53. Összességében a Platón Párt a pártokra jellemző minden olyan tevékenységet végezhet, amelyet hatályos
jogszabály nem tilt (Ptk. 3:8. §), és amely a politikai céljaival összhangban van.
54. A párt belső munkájában csak tag vehet részt.
55. A párt vállalja az alábbi intézkedések betartását és betartatását. Ezek az erénygaranciák:
55.1. A tagok mindegyike a pártba történő belépés előtt rögzített módon a Iusiurandum Platonicum (Platóni
Eskü) letételével hivatási esküt tesz, a politikai pályára hivatásként tekint, és erényes életet él.
55.2. Biztosítja az országgyűlési képviselőinek (pártlistás képviselő és egyéni képviselő esetében is), EP
képviselőinek és állami vezetői tisztséget betöltő tagjainak bármikori, szavazók általi
visszahívhatóságát.
55.3. Számláit, szerződéseit, pénzügyeit, támogatóit, partnereit, bankszámlakivonatait haladéktalanul
nyilvánossá teszi.
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55.4. Gondoskodik róla, hogy nem indulhat olyan vállalkozás közbeszerzéseken, állami tendereken, hazai és
EU-s pályázatokon, amelyben a Platón Párt országgyűlési képviselőinek vagy azok hozzátartozóinak
tulajdoni vagy tagi részesedése van. Ellenkező esetre a párt pénzbírság megfizetését írja elő a tagnak,
melyet karitatív célokra ajánl fel a párt.
55.5. A Platón Párt karitatív nonprofit célokra lemond a pártoknak járó állami támogatásokból rá jutókról. A
pártoknak járó állami támogatás minden esetben jótékonysági felajánlásra szánt összegnek minősül.
55.6. Vállalja a korrupciós átvilágításokat.
55.7. Nem utasítja a Párt országgyűlési képviselőit a törvényhozás során.
55.8. A párt képviselői képviselővé választásuk után haladéktalanul és évente vagyonnyilatkozatot tesznek.
Amennyiben a képviselő vagyonnyilatkozata nem fedi a valóságot, a képviselő kártérítés terhe mellett
lemondásra kötelezett.
55.9. A párt biztosítja, hogy miniszterelnök pozícióban a párt tagja megszakítás nélkül legfeljebb négy évig
lehet. Ez nem zárja ki, hogy e tag a megszakítás után újra miniszterelnök legyen.
55.10. A párt biztosítja, hogy kormánypártként megszakítás nélkül legfeljebb két kormányzati ciklusig
működhet, ezt követően önként ellenzékbe vonul. Ez nem zárja ki, hogy a megszakítás után újra
kormánypártként működhessen.
55.11. A párt képviselője nem alkalmazhatja hozzátartozóját munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban.
55.12. Ha a párt képviselői az Országgyűlésben abszolút többségbe kerülnének (100+ pártképviselő esetén),
akkor a párt visszahívja annyi képviselőjét, amennyi ahhoz szükséges, hogy a párt ne legyen abszolút
többségben.
55.13. A párt önként és proaktív módon biztosítja a közpénz felhasználása módjának ingyenes, tételes és
azonnali nyilvánosságát az utolsó forintig mind a párton belül, mind azon kívül.
55.14. A párt nem fogad el közpénzt, illetve ha a közpénz kiutalását jogszabály írja elő, akkor a közpénzt a párt
közérdekre, karitatív nonprofit célra fordítja.
55.15. A párt az erénygaranciákat a Társadalmi Szerződés című dokumentumban is közzéteszi, amelyben
egyoldalú kötelezettséget vállal azok betartására.
55.16. Az Alapszabály minden új verziójának az erénygaranciák körét vagy tartalmát gyengítő, szűkítő vagy
megszüntető rendelkezése semmis. Nem semmis az a változtatás, amit jogszabályváltozás miatti
kötelezettség tesz szükségessé.
55.17. További olyan intézkedéseket tesz, amelyek szükségesek egy erényes és a jogállamiság elveinek
megfelelő hatalmi berendezkedéshez.
V.

A Platón Párt tagságra vonatkozó általános előírásai

56. A Platón Párt tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel
rendelkező nem magyar állampolgár természetes személy, aki:
56.1. Szabályszerű belépési nyilatkozatot tett, és leteszi a Platóni Esküt (Platonis Iusiurandum).
56.2. A párt Alapszabályában foglalt és az abban hivatkozott szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
56.3. Egyetért a párt politikai céljaival, nyilatkozik, hogy a párt céljait és szabályait megértette, elfogadja.
56.4. Akinek tagsága hatályos jogszabályba nem ütközik.
56.5. Akinek tagságát a Platón Párt hatáskörrel rendelkező szerve határozattal jóváhagyja.
56.6. Aki döntött arról, hogy tagsága során vállalja-e a nyilvánosságot vagy inkább a háttérműhelyben
tevékenykedik a nyilvánosság vállalása nélkül. A nyilvánosságot nem vállaló tagok minden adatát a párt
zártan és bizalmasan kezeli. A tag az Elnökséghez intézett nyilatkozatában bármikor dönthet a tagsága
nyilvánosságának vállalásáról vagy nem vállalásáról. A képviselői, elnökségi és bizottsági vezetői
pozícióra pályázó tagoknak vállalniuk kell a nyilvánosságot a pozíciójuk betöltése idején.
56.7. Aki az első éves tagdíját befizette. Képviselői pozícióra pályázó, a nyilvánosságot vállaló tagok számára
egy éves fizetési haladékot adhat az Elnökség.
56.8. Aki büntetlen előéletű, és ezt friss erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja.
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57. A Platón Párt szabadon dönti el, hogy kit fogad be tagjai közé, illetve kit zár ki tagjai közül, így ezzel
kapcsolatban nem utasítható. A tagságra és fenntartására vonatkozó részletes etikai elvárásokat az ESZ
tartalmazza.
58. A Ptk. 3:65. § (4) bekezdés alapján a párt tagjai a tagdíj megfizetésén túl a párt tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek, és a tagoktól többletbefizetés nem követelhető.
59. Az alapító tagoknak nincsenek külön előjogaik, általános jogállású tagként alapítják meg a Platón Pártot.
60. A tagsági jogviszony megszűnik a tag igazolható kilépésével, kizárásával, törlésével, halálával, a párt
megszűnésével, vagy kógens jogszabályban foglalt kizáró ok bekövetkeztével, kötelezően követve a Ptk. 3:683:70. §-ok rendelkezéseit.
61. Kilépés esetén a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat párt általi átvételének napján szűnik meg.
62. A Platón Párt tagjai lehetőség szerint a párt védelmét élvezik, az ilyen kérdésekben a Vezetőség dönt.
63. A tagok elfogadják, hogy az elektronikus úton bonyolított események joghatása a személyes jelenléttel azonos.
64. A párt a Ptk. 3:65. § (2) által biztosított lehetősége alapján különleges jogállású tagságot is meghatároz.
65. Az Ectv. 4. § (5) rendelkezése alapján a különleges jogállású tagság tartalmát a párt úgy határozza meg, hogy
azt az Alapszabály és az ESZ azon rendelkezéseiből kell összevontan értelmezni, amelyek a különleges
jogállású tagságra (vagy a párt saját szóhasználatával főtagságra) a megfelelő fejezetekben vonatkoznak.
Ennek keretében a párt nyilatkozik, hogy esetében a különleges jogállású tagság nem azonos sem a pártoló
tagsággal, sem a tiszteletbeli tagsággal, figyelembe véve, hogy a jogszabály nem korlátozza le a különös
jogállású tagságot kizárólag a pártoló tagságra és a tiszteletbeli tagságra, hanem azokat mindössze lehetséges
speciális alesetekként említi. Azzal, hogy az Ectv. 4. § (5) rendelkezése lehetővé teszi a párt számára, hogy a
különleges jogállású tagság tartalmát saját maga definiálja, éppen azt biztosítja a jogalkotó, hogy ez a fajta
tagság ne csak a már tartalmilag előre definiált pártoló vagy tiszteletbeli tagság lehessen, hanem a párt által
meghatározott tartalommal bíró egyedi és pártspecifikus tagi jogállás. A Platón Pártban sem pártoló tagság,
sem tiszteletbeli tagság nincs. A pártban a különleges jogállású tagság (főtagság) tartalma mindaz, ami a
főtagokat az Alapszabály és az ESZ értelmében megkülönbözteti az általános jogállású tagoktól. A különleges
jogállású tagság lényege, hogy ez a státusz lehetséget biztosít arra, hogy ezek a tagok bizonyos tekintetben más
jogosultságokkal rendelkezzenek, mint az általános jogállású tagok. Nem várható el, hogy egy nagylétszámú
pártban minden tag jogállása azonos legyen. Különleges jogállású tagság definiálása hiányában nem lehetne
bizonyos tagoknak különleges jogállást biztosítani, holott ez az alapítók kifejezett elvárása és szándéka. Ez
azonban nem érintheti a szavazati jogot, mert az minden tag esetében azonos és egyenlő.
66. Különleges jogállású tag (főtag) az, akit a Vezetőség határozatával azzá tesz. Minden más tag általános
jogállású.
67. Főtaggá bárki választható, érdemei alapján, aki a párt hosszútávú céljainak elérésében kulcsszerepet játszik.
68. Az általános és különös tagsági formán kívül más tagsági forma nincs (pl. Pártoló tagság, tiszteletbeli tagság).
69. Ahol az Alapszabály tagot említ, ott az mindkét típusú (általános és különleges jogállású) tagra vonatkozik.
70. Amennyiben az Alapszabály jelzős szerkezetben utal tagra, akkor az rendre csak az általános vagy csak a
különleges jogállású tagra vonatkozik értelemszerűen.
71. A Platón Párt tagjainak jogállására (tagi jogosultságok, kötelezettségek, tagi jogviszony keletkezése és
megszűnése, tagsági jogviszony felmondása, tag kizárása, stb.) kógens jogszabályi rendelkezés (elsősorban a
Ptk. irányadó kógens előírásai) esetén a kötelező jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.
72. Választható kérdésben elsősorban az Alapszabályt, másodsorban, ha a kérdést az Alapszabály hivatkozott
dokumentumain keresztül sem szabályozza, akkor az alapítók szándékai szerinti szellemben kell eljárni,
mindezek hiányában pedig a Ptk. és a pártokra vonatkozó diszpozitív jogszabályok ajánlásait kell megfelelően
alkalmazni.
73. A Platón Párt alkalmazottja csak tag lehet.
74. A Platón Párt tagjának nyújtandó anyagi juttatásában csak alkalmazott tag részesülhet.
75. Az alkalmazott tag munkaviszonyának megszűnte nem vonja feltétlenül maga után a tag kizárását vagy
kilépését.
76. A Platón Párt a tagságot érintő jogviták esetére nem köti ki választottbíróság eljárását, hanem a rendes
bíróságok előtt kívánja az esetleges jogvitákat rendezni, amennyiben a békés út nem vezet eredményre.
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77. A tagságot a leendő tag egy online elektronikus tagfelvételi kérelemmel kezdeményezheti, ezt párt honlapjáról
elérhető űrlap kitöltésével az interneten végezheti el. E kérelem tagi belépési nyilatkozat.
78. A tagfelvételi kérelemben a leendő tag köteles valódi adatokat megadni, ellenkező esetben a Ptk. szerinti
kártérítési kötelezettséggel tartozik a Platón Pártnak okozott károkért.
79. A leendő tag által csak olyan adatok megadása kötelező, amely a Platón Párt tevékenységéhez feltétlenül
szükségesek. Ezek hiányában a tagfelvételi kérelem nem nyújtható be.
80. A tagfelvételre hatáskörrel bíró szerv a tagfelvételről a feltételek fennállta esetén határozattal dönt, és a
döntésről elektronikus üzenetben megküldött határozatában haladéktalanul értesíti a jelentkezőt.
81. Pozitív elbírálás esetén a tag tagsági jogviszonya a határozat keltjének napján jön létre a Ptk. 3:67. § alapján.
82. Negatív elbírálás esetén a Platón Párt döntést meghozó szerve a döntését nem köteles indokolni, mivel a Platón
Párt szabadon dönthet arról, hogy kit fogad be tagjai közé, illetve kit nem, e tekintetben nem utasítható, mivel
ezzel sérülne az alapítók szándéka és a párt önmagával való meghasonulásához vezethetne.
83. A tagság nem örökölhető, és nem ruházható át másra.
84. A tagi szavazati jog gyakorlásának nincsenek külön feltételei sem korlátai, ám a kógens jogszabályok kötelező
előírásait (pl. adott kérdésben ki nem szavazhat, stb.) követni kell.
85. A tag jogállására a Ptk. 3:65. § kógens rendelkezései irányadók.
86. A tag hozzájárul, hogy adatait a párt kezelje a 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi törvény) szerint.
VI. A Platón Párt tagjainak jogai
87. A tag a tevékenységét személyesen látja el, és tagsági jogait személyesen gyakorolja (ide értve az azonosítás
utáni internetes online aktivitást is). Meghatalmazás nem alkalmazható.
88. A nyilvánosságot nem vállaló tag a szavazási jogát úgy is gyakorolhatja, hogy felhatalmazza az Elnökség
valamelyik tagját, valamelyik csoportvezetőt vagy valamelyik Biztost arra, hogy az általa meghatározott
módon az ő szavazatát a tag névtelenségének biztosításával gyakorolja. Felhatalmazni csak olyan nyilvános
tagot lehet, aki az adott kérdésben maga is szavaz. A felhatalmazást a felhatalmazott köteles elfogadni. Az
ilyen felhatalmazás tényét és minden adatát a szavazás jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
89. A tag csak olyan jogosultsággal rendelkezik, amit számára a Ptk. vagy más jogszabályok kifejezetten kógensen
előírnak, vagy amit a párt Alapszabálya és kapcsolódó dokumentumai kodifikáltan kifejezetten engedélyeznek.
90. A tag a számára felajánlott feladatokat önkéntes alapon vállalja el.
91. Tag számára csak valamely bizottság, a Vezetőség vagy az Elnökség delegálhat feladatot, és csak határozattal.
92. A tag a Platón Párt aktuális Alapszabályába, Politikai Programjába, Határozataiba, ESZ-ébe,
Eseménynaptárba, SZMSZ-ébe, vitafórumaiba, negyedéves és éves Elnöki Beszámolóiba, nyilvános éves
beszámolóiba, Csoportnyilvántartásába ingyenes betekintést kérhet, ezekről az Elnökség őt kérés nélkül is
folyamatosan tájékoztatja.
93. A tag részt vehet a Platón Párt előre meghirdetett rendezvényein és online eseményein.
94. A tag bármely kérdésben bármikor javaslatot vagy észrevételt terjeszthet elő bármelyik tag vagy szerv
számára.
95. A párton kívüli politikai képviselői posztot betöltő tagnak joga van a Politikai Bizottsághoz csatlakozni.
96. A párt Európa Palamentbe delegált tagjának joga van a Külügyi Bizottsághoz csatlakozni.
97. A Platón Párt tagjai önszerveződő módon bárhol nyilvános gyűléseket, programokat, kampányt,
rendezvényeket rendezhetnek a párt népszerűsítése érdekében a Vezetőség előzetes jóváhagyó határozata
esetén.
98. A tagok külön jóváhagyás nélkül szervezhetnek párton belüli zárt csoportokat, gyűléseket, vitákat.
99. A tag jogosult igénybe venni a Platón Pártnak a tagok részére a Vezetőség által biztosított szolgáltatásait.
100. A tag hozzáférést kap a Platón Párt interneten elérhető védett intranetjéhez és a párt levelezőlistájára az
általa megadott email címmel felkerülhet, a vitafórumokat használhatja.
101. A tag jogosult minden Közgyűlés és tagsága szerveinek elektronikus eseményén résztvenni és szabadon
szavazni.
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102. A tag jogosult a szavazásokat megelőző vitákban a többi szavazó tag számára elérhető módon szabadon
felszólalni, javaslatot tenni, véleményt nyilvánítani, a Gyűlésvezetőn keresztül az Elnökségnek kérdéseket
feltenni.
103. Minden szavazó tag rövid indokolást vagy megjegyzést írhat bármely szavazása kapcsán, és ezt a szavazás
elektronikus jegyzőkönyvében el kell tárolni.
104. A tag jogosult a Vezetőség előtt kezdeményezni az ok és a cél megjelölésével a Közgyűlés vagy a kérdésben
döntési hatáskörrel rendelkező szerv határozattal záruló szavazását minden olyan, az adott szerv hatáskörébe
tartozó témában, amit a tagok legalább 15%-a támogat. Az ilyen előterjesztésnek a hatáskörrel rendelkező
szerv felé döntésre felterjesztéséről vagy elutasításáról a Vezetőség határozatával indokolással dönt.
105. A tag kérheti felvételét bármelyik bizottságba az adott bizottság Biztosához címzett kérelemben, és
felvételének engedélyezése esetén a bizottság munkájában teljeskörűen részt vehet, bizottsági szavazásra
jogosult.
106. Bizottsági tagfelvételi kérdésben az adott bizottság egyszerű többségi ([50%] + 1 fő) határozatával dönt.
107. A tag az adott bizottság Biztosához intézett igazolható nyilatkozatával bármelyik bizottságból bármikor
kiléphet.
108. A tag jogosult külön felhatalmazás vagy engedély nélkül önállóan új tagokat, szimpatizánsokat, támogatókat
gyűjteni, ennek során hivatkozhat a Platón Pártban betöltött tagságára, tisztségére és titulusára.
109. A tag jogosult bármely korábbi szavazást illetően lekérni az általa leadott szavazatot és megjegyzést.
110. A Platón Párt kiemelten támogatja a demokratikus önszerveződést és a szervezeti öntisztulást. A belépő tagok
a pártban bármilyen szerepet elérhetnek érdemeik alapján. Bármely tag megválasztható vezető
tisztségviselőnek, általános tisztségviselőnek, speciális tisztségviselőnek, és bármely tag lehet alkalmazott, és
viselhet megítélt titulust. Mindezek a tag érdemei és erényes magatartása alapján lehetségesek.
111. A tag jogosult bármely tisztségviselői pozícióra, alkalmazotti pozícióba vagy külső politika szerepvállalói,
képviselői szerepre magát a Vezetőség előtt megválasztásra beterjeszteni, amennyiben a tagok legalább 15%-a
támogatja ebben, és jogi akadálya nincs.
112. A tag jogosult az Elnökséghez intézett igazolható nyilatkozatával a Platón Pártból bármikor kilépni.
113. A tag megőrizheti tagságát, ha alkalmazotti jogviszonya a Platón Pártban ugyan megszűnik, de a Vezetőség
határozattal nem kezdeményezte a pártból való kizárását.
114. A tag jogosult a minimálisan megállapított tagdíjnál magasabb összegű tagdíjat fizetni, és az Elnökség előtt
meghatározni a többletjuttatásának felhasználási célját.
115. A tag minden év elején a tagdíjfizetési határidőig nyilatkozhat az Elnökségnél, hogy tagdíjának 90%-át mely
szerv vagy nyilvántartásba vett csoport számára ajánlja fel, vagy rendelkezhet úgy is, hogy tagdíját már nem
szerv vagy csoport számára ajánlja fel, hanem az általános szabályok szerint fizeti be a pártnak.
116. Az olyan szavazásban, amiben részt vehet, a tag jogosult a napirendi pontokra javaslatot tenni.
117. A különleges jogállású tag (főtag) jogai az általános jogállású tagi jogokon túl:
117.1. A Vezetőségtől hivatali titulust kaphat, amire tevékenysége során hivatkozhat (pl. tanácsadó, szakértő).
117.2. Az Elnökség a különleges jogállású tag javaslatát kérelmére nyilvántartásba veszi, és a Vezetőség elé tárja.
117.3. Általános jogállású taggá való visszaminősítése vagy kizárása csak a Vezetőség határozatával lehetséges.
117.4. A párt által alapított külső szervezetek (pl. alapítvány, gazdasági társaság, stb.) vezető tisztségviselője (pl.
ügyvezetője) csak különleges jogállású tag lehet.
117.5. A Vezetőség a főtagok számára további jogokat állapíthat meg az SZMSZ-ben.
VII. A Platón Párt tagjainak kötelezettségei
118. A tag köteles a Platón Párt mindenkor aktuális szabályait és határozatait naprekészen ismerni, azokat
megérteni, továbbá a Ptk. 3:66. §-a szerint gyakorolni tagságát.
119. A tagnak kötelezettsége minden olyan rendelkezés betartása, amit a Platón Párt szabályzatai, illetve más
vonatkozó kógens hatályos jogszabályok megkövetelnek.
120. Valamely feladatot önként magára vállaló tag az adott helyzetben elvárható módon köteles más tagokkal
aktívan közreműködni az adott feladat eredményes megvalósítása érdekében.
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121. A tag köteles az Etikai Bizottságnak jelezni, ha tudomása van jogsértő vagy Alapszabályt sértő ügyről vagy
tagról.
122. Feladatvégzése közben a tag a feladatot kiíró szervet folyamatosan köteles tájékoztatni külön kérés nélkül is,
különösen ha az általa elvállalt feladat megvalósítása a tervezett módon, az előre meghatározott tartalommal,
határidőben vagy költséggel nem befejezhető.
123. Ha a tagnak tudomására jut olyan körülmény, ami miatt nem lehet tagja a Platón Pártnak, akkor a tag
köteles a tagságát igazolható nyilatkozattal, kilépéssel haladéktalanul megszüntetni a Tagi Bizottságnál.
124. A tag köteles a Platón Pártra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat megismerni (különösen az
Alaptörvényt, Ptk-t, Ectv-t, Cnytv-t, Ptv-t, Alapszabályt, SZMSZ-t, ESZ-t), és a párt Politikai Programjával
tisztában lenni.
125. Amint a tag egy rá vonatkozó határozatot vagy szabályt az Elnökség felszólítására sem kíván végrehajtani,
akkor köteles a pártból kilépni. Ellenkező esetben ilyenkor a Vezetőség a pártból kizárhatja.
126. Tag kizárása és tagot érintő határozat esetére a párt nem biztosít fellebbezési lehetőséget. A tagnak az ilyen
határozatot tudomásul kell vennie, azt legfeljebb igazságszolgáltatási fórumon támadhatja meg.
127. A nyilvánosságot vállaló tag a mindenkor aktuális, és minden tagra egységesen vonatkozó éves tagdíjat
köteles a tagi belépésének éves fordulónapjáig átutalással megfizetni, melynek ténye a nyilvános
bankszámlakivonaton megjelenik. A nyilvánosságot nem vállaló tag a pénztárba történő készpénzes
befizetéssel köteles megfizetni az éves tagdíjat a tagi belépésének fordulónapjáig a Platón Párt részére.
128. A tagok teljes éves díjat fizetnek, amely egy naptári évre érvényes.
129. A tag köteles a párt elveit és céljait figyelembe véve viselkedni a párton kívüli tevékenysége során is.
130. A tag köteles erényes (leginkább igazságos, mértékletes, bátor és bölcs) életvitelt folytatnia, tartózkodni
minden olyan cselekedettől és mulasztástól, ami az alapvető erkölcsi elvekkel összeegyeztethetetlen.
131. A párton kívüli közéletben a tagok nem kerülhetnek ellentétbe a Platón Párt által hivatalosan elfogadott
politikai elvekkel, nyilatkozatokkal és programokkal.
132. A tag nem veszélyeztetheti a Platón Párt céljának megvalósítását és a párt tevékenységét.
133. A tag köteles minden olyan szerv elektronikus szavazásán az opciók valamelyikére szavazni, amely szervnek
tagja. Távolmaradása esetén köteles igazolással élni.
134. A tag köteles a nyilvántartott saját adatainak (személyes profil) haladéktalan aktualizálására.
135. A tag köteles az általa megadott email címre érkezett üzeneteket legalább ötnapi rendszerességgel ellenőrizni,
és a neki címzett leveleket három napon belül megválaszolni.
136. A tag önálló tevékenysége során csak olyan vizuális és írott kommunikációs eszközöket használhat a párt
nevében, amiket a Kommunikációs Bizottság határozatával jóváhagyott.
137. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a már befizetett tagdíj és egyéb hozzájárulások nem követelhetőek
vissza, azokról a tag kifejezetten lemond.
138. A tag köteles a Platón Párt tevékenysége során kezelt okiratot, információt, tervet, adatot, eljárást, módszert,
ötletet, határozatot és minden egyéb párttitkot megőrizni, és titokként kezelni. E kötelezettsége megszegése,
párttitok bárkivel történő megosztása esetén 1.000.000 (egymillió) Ft kártérítést köteles a pártnak fizetni a
jogsértés észlelésétől számított 30 napon belül.
139. A tag titoktartási kötelezettsége a tagság megszűnése utánra is kiterjed, és vétkes kötelezettségszegése esetén
a Ptk. kártérítési szabályainak megfelelően is helytállni köteles.
140. A tag köteles a rá vonatkozó, érvényesen létrejött összes határozatot tudomásul venni, és aszerint cselekedni.
141. A tag köteles bejelenteni az Etikai Bizottságnak, ha a Platón párt a közeli hozzátartozójával, vagy olyan
szervezettel, amelyben közeli hozzátartozója tulajdonos vagy vezető szerepet tölt be, szerződést készül kötni.
142. Amennyiben a tag akár önállóan, akár más tagokkal összefogva nyilvános helyi rendezvényt, kampányt vagy
programot tervez megvalósítani, akkor erről előzetesen a Vezetőség határozatát kell kérnie.
143. A Vezetőség bármelyik tagja írásban vagy szóban azonnali válaszadás követelményével nyilatkoztathat
bármely tagot. A tag köteles együttműködni és válaszolni.
144. Amennyiben a tag a Platón Párt ellen pert indítana, akkor előtte köteles a pártból kilépni. Amennyiben már
pert indítot, de nem lépett ki, akkor a Vezetőség a határozatával kizárhatja.
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145. A tag nem támadhatja a pártot vagy annak bármely tagját, csoportját, szervét, határozatát, módszerét, elvét
és hasonló pártspecifikus dolgokat a nyilvánosság előtt, hanem ezeket a vitákat a párton belül, zártan kell
kezelni és megoldani annak érdekében, hogy kifelé a párt egységet és összhangot mutasson. E kötelezettsége
megszegése, esetén a tag 1.000.000 (egymillió) Ft kártérítést köteles a pártnak fizetni a jogsértés észlelésétől
számított 30 napon belül.
146. Az ESZ a taggal szemben 30 napon belül befizetendő pénzbírságot állapíthat meg bizonyos etikai szabályok
megszegése esetére. Az ilyen szabályok megsértését az Etikai Bizottság jelentése alapján a Vezetőség
határozatával állapítja meg.
147. A Vezetőség kizárhatja azt a tagot, aki az Alapszabályban vagy az ESZ-ben foglalt kötelezettségeit megszegi.
VIII.

Taggal szembeni eljárások szabályai

148.
149.
150.
151.

A tag kizárását lefolytató szerv a Vezetőség, amely a kizárási eljárása során a Ptk. 3:70.§ alapján jár el.
Általános jogállású tagot a Vezetőség zárhat ki a pártból erre irányuló határozatban.
A tagokkal szembeni etikai és fegyelmi szabályokat részletesen az Etikai Szabályzat tartalmazza.
Általános jogállású tag kizárásának kezdeményeze esetén a Vezetőség szavazása előtt a tag a Vezetőség elé
terjesztheti írásos védekezését a szavazás mellékleteként.
152. Az általános jogállású tag kizárására irányuló szavazás előtt legalább 5 munkanappal e tagot tájékoztatni kell
a kizárás kezdeményezésének okáról, és fel kell hívni a figyelmét a védekezés lehetőségére.
153. Az Alapszabály vagy az ESZ megsértése esetén a tagot a Vezetőség kizárhatja a pártból.
154. Tag törlésére vagy kizárására irányuló indítvány mellé bármelyik olyan tag, akinek érdemi információja van,
írásos észrevételt tehet a Vezetőség előtt.
155. Törlésre és kizárásra irányuló vezetőségi szavazás előtt minden párttagot legalább 5 munkanappal korábban
értesíteni kell.
156. Tag törlése akkor lehetséges, ha nem tud védekezni (pl. elhunyt, hosszú ideje nem elérhető, stb.).
157. A tagot törölni kell, ha kilépett , vagy ha egy év után sem elérhető az általa megadott email címen.
158. Törlés és kizárás esetén a tagot törölni kell a nyilvántartásokból, hozzáférési jogait meg kell szüntetni.
159. Különleges jogállású tag kizárása a Vezetőség határozata által lehetséges.
160. Speciális tisztséget viselő tag kizárása a Vezetőség határozata alapján lehetséges.
161. Fellebbezési lehetőséget a tag kizárása vagy törlése, illetve határozatok esetére a Platón Párt nem biztosít.
162. Kizárt vagy törölt tag újból felvehető tagként az általános szabályok szerint, ha nincs kizáró ok.
163. Általános és speciális tisztséget is viselő tagra csak a speciális tisztségviselőkre irányadó normákat kell
alkalmazni.
164. A Vezetőségnek ki kell zárnia azt a tagot, akinek tagsága kógens jogszabályba ütközik, és önként nem lép ki.
165. Ki lehet zárni azt a tagot, aki legalább fél éve nem vállalt feladatot, vagy nem vett részt tevékenyen a párt
munkájában, továbbá aki legalább három Közgyűlés szavazáson nem vett részt vagy nem szavazott.
166. Ha a tag nem felel meg a párt által támasztott tagi követelményeknek, akkor az Elnökség a tagot felhívja,
hogy intézkedjen a párt által elvárt feltételeknek történő megfelelésről. Amennyiben erre a felhívástól
számított 30 napon belül nem kerül sor, úgy a párt a tag tagsági jogviszonyát a Közgyűlés határozatával
harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A tagsági jogviszony felmondása nem kizárásnak minősül.
167. A tisztességes eljárást biztosító szabályokat a párt az alábbiakban határozza meg:
167.1. Minden tag számára elérhető az ESZ, amely tartalmazza az etikai szabályokat, és az azok megsértésére
vonatkozó retorziókat. A tagok tehát előzetesen megismerhetik a rájuk vonatkozó etikai szabályokat.
167.2. Kizárási eljárás megindulásakor a Vezetőség az eljárásról minden tagot értesít.
167.3. A tag védekezést terjeszthet elő az ellene indult kizárási eljárás során, és kellő időt kap a felkészülésre.
167.4. A kizárási eljárás során bármely tag észrevételeket tehet, és kellő idő áll rendelkezésükre ehhez.
167.5. A Vezetőség a kizárási eljárást legfeljebb 30 napon belül határozatával lezárja. Amennyiben ennyi idő
alatt nem születik határozat, akkor a kizárási eljárás megszűnik, és az érintett tag tagsága megmarad.
167.6. Nem kezdeményezhető kizárási eljárás azzal a taggal szemben, aki nem tud védekezni.
167.7. A Vezetőség (kógens jogszabály által kizárt eseteket kivéve) bármely ügyben méltányosságot gyakorolhat.
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167.8. A kizárási eljárás során a Vezetőség betartja a Ptk. 3:70. § kógens rendelkezéseit.
167.9. Az eljárás menete kiszámítható: miután jelzés érkezik a Vezetőséghez, A Vezetőség határozatával
kizárási eljárást kezdeményez, és erről értesít minden tagot. A Vezetőség bevárja az észrevételeket és a
tag védekezését, majd szavaz, és indokolással ellátott határozatáról tájékoztatja az érintett tagot, továbbá
külön az összes többi tagot is. Törlési eljárást ugyanezen elvek mentén kell értelemszerűen lefolytatni.
IX. A Platón Párt szervei
168. Minden szerv egy legalább negyedévente igazolhatóan ülésező, legalább háromfős testület egy vezetővel, ezek
hiányában haladéktalanul intézkedni kell a minimális létszám vagy a vezető meglétéről.
169. Adott szervnek csak olyan kérdésben van hatásköre, amit az Alapszabály, az SZMSZ, az ESZ vagy kógens
jogszabály kodifikált módon kifejezetten a szerv hatáskörébe utal.
170. Egyik szervnek sincs külön jogalanyisága.
171. Egy szerv minden olyan információját (meghívó, napirendi pontok, határozatok, felhívások, stb.), ami minden
tagra vonatkozik, a szerv vezetőjének a Platón Párt minden tagja által elérhető intranetjén közzé kell tennie.
172. A szervek belső működésének tagjait érintő információit az adott szerv belső zárt csoporthonlapján kell
elérhetővé tenni a szerv tagjainak. Az ilyen információk a szerven kívüli tagoknak főszabályként nem
elérhető.
173. A párt informatikai infrastruktúráját az Elnökség, a Vezetőség és a bizottságok használhatják.
174.
A Platón Párt szervei (az alábbi organogramon szürkével jelezve): Közgyűlés, Vezetőség, Elnökség,
bizottságok.

175. A Szenátus és a tagok által önszerveződő módon alakított csoportok nem szervek.
176. Semmis az Alapszabály minden új verziójának olyan rendelkezése, amely az Alapszabály által már definiált
hatáskörrel új személyt, szervet, csoportot vagy egyéb szervezeti egységet ruház fel. A már taxatíve definiált
hatáskörök tehát kizárólagos hatáskörök.
177. A párt nem alkalmaz küldötteket, küldöttgyűlést, területi szervezeteket vagy választmányt, azaz szervezeti
felépítése a párt dinamikus működésének motiválása érdekében lapos, köztes hierarchiáktól mentes.
178. Új szervként csak bizottság hozható létre, Alapszabály módosítással. Más típusú új szerv nem hozható létre.
179. Egy szervhez ideiglenesen, a szerv engedélyével olyan tagok is csatlakozhatnak, akik nem tagjai a szervnek.
Ennek feltételeit a szerv határozza meg, de az ilyen tagok a szervben nem szavazhatnak.
180. A Platón Párt éves szintű költségvetésre jogosult szervei az Elnökség és az összes bizottság.
181. Bármely szerv bármely ügyben kikérheti a Közgyűlés szavazását olyan ügyben is, ami az adott szerv
hatáskörébe tartozik. Ilyen esetben a Közgyűlés szavazásának eredménye csupán az adott szerv
informálására szolgál, csak informatív jellegű (nem végrehajtandó), azaz ettől függetlenül az adott szerv végül
máshogy is dönthet. E rendelékezés célja hogy az adott szerv fel tudja mérni a párton belüli véleményt olyan
kérdésben, amiben esetleg bizonytalan. Az ilyen közgyűlési határozatban jelezni kell, hogy az csak informatív
jellegű, és a döntési hatáskör valójában nem a Közgyűlésé. Ilyenkor a Közgyűlés a szavazást megtagadhatja.
182. Bármely szerv jogosult azon tagok tagdíjának 90%-ára, mely tagok a tagdíjbefizetés előtt ebből a célból úgy
nyilatkoztak, hogy tagdíjuk 90%-át ennek a szervnek ajánlják fel.
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183. Bizottságot csak az Elnökség vagy a Vezetőség utasíthat, határozattal.
184. A Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság kivételével bármely szerv vezetője visszahívható az Elnökség vagy a
Vezetőség határozatával, ha a szerv vezetője nem teljesíti az Elnökség vagy a Vezetőség érvényesen létrejött
hatályos határozatában foglalt olyan kötelező utasítását, ami a szerv vezetőjének vezetése alatt álló szervre
vonatkozik. Ilyenkor a megüresedett tisztség betöltése érdekében az általános szabályok szerint kell eljárni.
IX.1. Közgyűlés
185. A Közgyűlés a Platón Párt legfőbb döntéshozó szerve, melynek hatásköre az Alapszabályban van egységbe
rendezve úgy, hogy a Ptk. 3:71-3:76. §-ainak kógens rendelkezéseit is be kell tartani.
186. A Közgyűlés a párt tagjainak az Elnök által vezetőségi határozat alapján rendszeresen összehívott összessége.
187. Szavazásaival határozatokat hoz minden olyan kérdésben, amit kógens jogszabály, az Alapszabály
(hivatkozott dokumentumaival együtt) vagy a Vezetőség kodifikáltan a hatáskörébe utal.
188. A Közgyűlés magának egyszerű többséggel ([50%] + 1 fő) minden szavazás előtt Gyűlésvezetőt választ, aki
képviseli a Közgyűlés érdekeit a más szervekkel szembeni esetleges vitákban, és strukturáltan és tematikusan
közvetíti a tagok esetleges kérdéseit az Elnökség felé. Gyűlésvezető hiányában az Elnök jelöl ki egyet.
189. A Közgyűlés legalább negyedévente elektronikusan szavaz a negyedéves Elnökségi Beszámolók elfogadásáról,
valamint az aktuális elé terjesztett kérdésekről.
190. Indokolt esetben a Közgyűlés szavazása bármikor soron kívül is kezdeményezhető, egyébként a Közgyűlés
szavazásait kellő mennyiségű téma bevárása után tömbösítve kell megtartani.
191. A Közgyűlésben minden tag szavazata egyenlő, és minden tagnak van szavazati joga.
192. A Közgyűlés szavazásai elektronikus úton történnek eldöntendő kérdésre adott „igen” vagy „nem” válasszal,
illetve adott személyre vagy opcióra leadott szavazattal. Csak olyan kérdés bocsájtható a Közgyűlés szavazása
elé, ami ilyen formában megválaszolható.
193. A Közgyűlés szavazásának alátámasztása érdekében a kérdéshez melléklet csatolható, amennyiben az ellen a
Vezetőségnek nincs kifogása.
194. A Közgyűlés szavazásainak eredményei a tagok visszakereshetőségével rögzítésre kerülnek.
195. A Közgyűlésről szavazásairól elektronikus jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a határozatokat.
196. A Közgyűlés szavazásai határozat formájában dokumentálásra kerülnek, melyet a jegyzőkönyvvel az Elnök ír
alá haladéktalanul, két szavazó tag ellenjegyez, és a Gyűlésvezető jóváhagyólag aláír.
197. A jegyzőkönyv aláírását követően az Elnökség a Közgyűlést a következő összehívásig határozatával feloszlatja.
198. A Közgyűlés elé tag által csak olyan, a hatáskörébe tartozó szavazás bocsájtható, amit a Vezetőségnek
nyújtottak be, amit a tagok legalább 15%-a támogat, és aminek felterjeszthetőségéről a Vezetőség
határozatával döntött.
199. A Közgyűlés elé bizottság vagy az Elnökség által csak olyan, a hatáskörébe tartozó szavazás bocsájtható ,
amelyet a bizottságokra vonatkozó szabályok szerint nyújtottak be a Vezetőségnél, és arról a Vezetőség
határozott.
200. A Közgyűlés tagjai a határozathozatalt célzó szavazást megalapozó eszmecserét nemcsak a szavazás közben,
hanem azt megelőzően, a Platón Párt interakciókra lehetőséget biztosító vitafórumán is megtehetik. Ennek
során szervezett keretek között minden tag hozzászólhat minden témához, és véleményét az alkotmányos
keretek között szabadon kifejtheti, emiatt hátrány nem érheti.
201. A Közgyűlés a Szenátus bármelyik tagját felmentheti a tagdíjfizetési kötelezettsége alól érdemeire és
körülményeire való tekintettel.
202. A Közgyűlés indokolt esetben olyan tagjelölt számára is engedélyezheti a tagfelvételt, aki bár büntetett
előéletű, ám büntetettsége feltehető módon önkényuralmi koncepciós per miatt következett be, vagy elítélt
tette a társadalom számára veszélytelen volt.
203. Elfogadja a Platón Párt éves beszámolóit. Ennek során elsősorban a számviteli és adótörvények szabályait kell
megfelelően alkalmazni, azok itt nem kerülnek ismétlésre. Csak olyan éves beszámoló fogadható el, ami
megfelel a hatályos jogszabályoknak és hűen tükrözi a párt helyzetét.
204. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik a Platón Párt következő évi költségvetésének jóváhagyása.
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205. A Közgyűlés dönt az Elnök és az Alelnökök személyéről és díjazásáról a Vezetőség előterjesztése alapján.
206. A Vezetőség javaslatára visszahívhatja az Elnökség tagját konstruktív módon, új tag egyidejű
megszavazásával.
207. A Vezetőség ezirányú indítványa esetén ¾-es többséggel dönt a párt megszűnéséről, más párttal való
egyesüléséről, szétválásról, névváltoztatásról.
208. A Vezetőség indítványára dönt új bizottság létrehozásáról, létező bizottság átnevezéséről, vagy (az Etikai
Bizottság kivételével) létező bizottság megszüntetéséről, továbbá az Alelnökök számának megváltoztatásáról.
209. Meghatározza a negyedéves Elnökségi Beszámolók tartalmi és formai követelményeit.
210. Jóváhagyja a Platón Párt külső feleknek készített beszámolóit és az Elnökségi Beszámolókat.
211. A Közgyűlés módosítja a Platón Párt Alapszabályát, és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt
határozatával hatályba lépteti. Az Alapszabály módosítása a Közgyűlés ¾-es többségű szavazásával történhet.
212. Dönt a párt által alapított külső szervezetek vezetői pozícióit betöltő személyekről a Vezetőség javaslata
alapján.
213. A párttal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők (Elnökség) feletti munkáltatói jogokat gyakorolja.
214. A Vezetőség indítványára dönt a külső politikai szerepvállalásokról és a delegált politikai jelöltek személyéről,
valamint azok visszahívásáról.
215. Hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a párt saját tagjával, általános
vagy vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt.
216. Hatáskörébe tartozik a jelenlegi és korábbi általános jogállású tagok és az általános és vezető tisztségviselők
elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
217. Feladata a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.
218. Feladata a végelszámoló kijelölése annak szükségessé válása esetén.
219. A Közgyűlés a Platón Párt Alapszabályának változtatására irányuló szavazás, valamint a megszűnés,
szétválás, összeolvadás és névváltoztatás esetén a szavazásra jogosultak ¾-es többségével, míg minden más
kérdésben a szavazásra jogosultak egyszerű ([50%] + 1 fő) többségével határoz.
220. Amennyiben szavazáskor nincs meg a többség, akkor a kérdés elvetettnek minősül, erről is határozat készül.
221. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább [50%]-a + 1 fő érvényes szavazat leadásával szavazott.
Tartózkodásnak nincs helye. Távolmaradást igazolni kell az Elnökségnél.
222. Határozatképtelenség esetén az érvénytelen szavazás legalább 15 nappal később megismételhető az Elnök
összehívására az általános szabályok szerint, és ekkor a Közgyűlés a szavazó tagok számától függetlenül
határozatképes. Erről a tagokat az Elnöknek külön értesítenie kell.
223. A Közgyűlés kizárólag a szabályszerűen, a Vezetőség érvényes határozata által előterjesztett olyan kérdésben
szavazhat, amely a Közgyűlés meghívójában és napirendi pontjai között szerepel, és közgyűlési határozat csak
ilyen szavazásról készülhet.
224. A Közgyűlés szavazásának lefolytatására legfeljebb 8 munkanapot kell biztosítani a tagoknak.
225. A Közgyűlést az Elnöknek össze kell hívnia, ha a párt vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy ha a
párt előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy ha a párt céljainak elérése
veszélybe került, vagy ha a párt tagjainak legalább 15%-a az ok és a cél megjelölésével kéri.
226. Amennyiben az Elnökség írásban lemond a Ptk. 3:80. § m) pontjában foglalt jogáról a tagok felvételét illetően,
akkor az új tagok felvételét a Közgyűlés a határozatával hagyja jóvá (Ptk. 3:67. § alapján).
227. A Közgyűlés évente egyszer ülést tart oly módon, hogy a Ptk. 3:74. § alapján az Elnökség tagjain kívül minden
tag a tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével gyakorolja. A
Közgyűlés üléseire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a Közgyűlés elektronilus szavazásaira. A
Közgyűlés szavazásaira vonatkozó általános szabályokat az Alapszabály foglalja egységbe.
IX.2. Elnökség
228. Az Elnökség három tagú ügyvezető szerv, az Elnökből és két egyenrangú általános Alelnökből áll, és a Ptk.
3:77-3:82. §-ainak kógens rendelkezései vonatkoznak rá. Vezetője az Elnök.
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229. Az Alapszabály által definiált Elnökség azonos a Ptk. szerinti ügyvezető szervvel, azaz a párt ügyvezetését az
Elnökség látja el a Ptk. 3:77-3:79. §-ainak kógens rendelkezései szerint.
230. Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik mindazon intézkedések megtétele, amit a Ptk. 3:80. § kógens
rendelkezései az ügyvezetés kizárólagos feladatkörébe sorolnak.
231. Feladata a Platón Párt vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása.
232. Feladata a párt jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése.
233. Ellátja a párt határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetését.
234. Ellátja a párt működésével kapcsolatos iratok megőrzését.
235. Felelős a pártot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálatáért és annak bekövetkezte esetén a
törvényben előírt intézkedések megtételéért.
236. Az Elnökség tagjai vezető tisztségviselők, akikre a Ptk. 3:21-3:25. §-it kötelezően alkalmazni kell.
237. A Platón Pártban egyedül az Elnökség tagjai számítanak vezető tisztségviselőknek.
238. Tagjait a Közgyűlés a Vezetőség által javasolt listából egyszerű többségi szavazással hozott határozatával
jelöli ki az általános tisztségviselőkre vonatkozó tisztújítás szabályai szerint, 5 évre. Utána újraválaszthatók.
239. Új Alelnököket az Elnök javasol maga mellé, és a Vezetőség indítványában csak ilyen Alelnök szerepelhet.
240. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti és nem esik kizáró ok alá.
241. Az Elnök önállóan jogosult képviselni a Platón Pártot külső felekkel történő szerződéses jogviszonyok esetén a
megfelelő határozati felhatalmazás birtokában, valamint a hatóságok előtt, azaz önálló képviseleti joggal
ellátja a Platón Párt törvényes képviseletét. Az Elnök által gyakorolt képviseleti jog terjedelme általános.
242. Egy Alelnök olyan ügyben járhat el, amit az Elnök számára delegált. Ennek során az Alelnök eseti
felhatalmazással bír, és ekkor eseti elnöki hatáskört kap.
243. A Közgyűlés, Vezetőség és Elnökség napirendjét és meghívóit az Elnök állítja össze és teszi közzé.
244. A Közgyűlést és a Vezetőség szavazásait az Elnök hívja össze a Ptk. 3:17. § alapján azzal a kiegészítéssel, hogy
a szervek a döntéseiket ülés megtartása nélkül, elektronikus csatornák igénybevételével hozzák (Ptk. 3:16. §
(2) pont alpaján). Ennek során a Ptk. 3:20. § alapján kell eljárni.
245. Az Elnökség értesíti a tagokat és a szerveket a rájuk vonatkozó információk kapcsán.
246. A Platón Párt operatív működtetéséért és napi ügyeinek viteléért az Elnökség felelős, ez az ügyvezető szerv
szervezi meg a párt munkáját, és gondoskodik a párt működéséhez szükséges anyagi és személyi feltételekről.
247. Gondoskodik a párt szerződéseinek betartásáról és betartatásáról, valamint a párt kötelezettségeinek
teljesítéséről és jogainak gyakorlásáról.
248. Feladata a Platón Párt mindennapi működésének tervezése, szerzvezése, irányítása, vezetése és ellenőrzése, a
felsőbb menedzsment feladatok ellátása, és az általános ügyvezetés.
249. A párt nevében szerződéskötésre csak az Elnökség tagja jogosult.
250. Adott partnerrel 500.000 Ft éves nettó összérték feletti szerződést csak a Vezetőség határozata esetén köthet.
251. Az Elnökségnek saját pénztára és saját bankszámlája lehet, amelyet saját költségvetésének megfelelően
szabadon kezelhet az 500.000 Ft alatti tranzakciók esetében, nagyobb összegű tranzakciót a Vezetőséggel
hagyat jóvá.
252. Az Elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a Közgyűlés, a Vezetőség
vagy az Elnök kizárólagos hatáskörébe.
253. Pénzintézetek felé rendelkezési jogot gyakorol a párt számlái felett (pl. számla nyitása, megszüntetése,
utalások).
254. Az Elnökség a hatáskörébe tartozó feladatot delegálhat a megfelelő bizottság részére, kapcsolódó feladatokat
definiál a bizottságoknak, és munkájukról nyilatkoztatja azok Biztosait.
255. Az Elnökség és annak tagja a saját intézkedéseit a Közgyűlés, a Vezetőség és az Elnökség döntésének
megfelelően kell, hogy megtegye, alátámasztó döntés hiányában pedig a Platón Párt érdekeivel összhangban.
256. Elnökségi határozat csak az Elnök jóváhagyásával és aláírásával születhet úgy, hogy azt legalább az egyik
Alelnök egyetértőleg támogatja és aláírja, továbbá egy másik Alelnök vagy az Etikai Biztos ellenjegyzi.
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257. A Közgyűlés és a Vezetőség érvényes határozatait az Elnök írja alá haladéktalanul, továbbá két szavazó tag
azokat ellenjegyzi (a Közgyűlés határozata esetén a Gyűlésvezető további aláírásával).
258. Az Elnökség tagját a Közgyűlés csak akkor hívhatja vissza (válthatja le), ha a helyére ugyanakkor új elnökségi
tagot tud elfogadtatni az általános szabályok szerint, és ha a visszahívást a Vezetőség kezdeményezte.
259. Az Elnök visszahívásakor az Alelnökök megbizatása is megszűnik, de újraválaszthatóak.
260. Vezetőségi határozat birtokában az Elnökség intézi az alkalmazottak felvételét és elbocsájtását, velük
szemben az Elnök gyakorolja munkáltatói jogokat.
261. Határozatával dönt az új általános jogállású tagok pártba történő felvételéről a belépési kérelmek elbírálása
alapján, amennyiben a Vezetőségnek nincs ellene kifogása. Előtte minden tagjelentkezővel egyszer
elbeszélget.
262. Vezeti a Platón Párt tagi nyilvántartását, a tag tisztségeit, titulusait, jogállását, jogszabályban előírt adatait.
263. A Ptk. 3:80. § m) pontja alapján az Alapszabály felhatalmazza az Elnökséget, hogy elsődlegesen ez a szerv
döntsön az új tagok felvételéről. A Közgyűlés csak akkor dönthet új tag felvételéről, ha az ezzel kapcsolatos
jogáról az Elnökség írásban lemond.
264. A tagokról nyilvántartja, hogy mely csoportok és szervek tagjai.
265. Folyamatosan nyomonköveti a tagdíjak befizetését és a tagok személyes profiljának naprakészségét.
266. A jogszabályban meghatározott beszámolókat előkészíti, és azokat a Közgyűlés elé terjeszti.
267. Belső negyedéves Elnökségi Beszámolókat készít a pártról a Közgyűlésnek a bizottságok beszámolói alapján.
268. Meghatározza a bizottsági beszámolók tartalmi és formai követelményeit.
269. Általános tisztségviselői pozíció megüresedése esetén gondoskodik annak betöltetéséről a Közgyűlés előtt.
270. Intézkedik a Közgyűlés, Elnökség, Vezetőség és a bizottságok határozatainak végrehajtásáról.
271. A párt irataiba betekinthet.
272. Az Elnök vezeti a Vezetőség munkáját, az Elnökség költségvetéséből biztosítja az ahhoz szükséges forrásokat.
273. Az Elnökség biztosítja a Szenátus működéséhez szükséges forrásokat.
274. Saját költségvetési keretéből határozatával évközben átcsoportosíthat forrásokat a bizottságok számára.
275. Határozatával bármikor jogosult a Vezetőség előtt a Közgyűlés szavazását kezdeményezni releváns témában.
276. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen a párttal kapcsolatos kérdésekre
válaszolni, a párt tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
277. Köteles a Közgyűlés során a tagok által a Gyűlésvezetőnek eljuttatott kérdésekre haladéktalanul válaszolni.
278. Az Elnökség a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, majd ennek tényét a szervek
határozathozatalaira vonatkozó általános szabályok szerint elektronikus formában is rögzíti.
279. Határozatával elkészíti a Platón Párt következő éves költségvetését, amit a Vezetőség lektorál. A lektorálás
során feltárt problémák orvoslása érdekében a Vezetőség visszautalhatja a költségvetést az Elnökségnek
korrigálás céljából. Az Elnökség által készített és a Vezetőség által pozitívan lektorált költségvetést a
Közgyűlés hagyja jóvá.
280. A következő évi költségvetésről a Közgyűlés a tárgyév során többször is szavazhat. Amennyiben az Elnökség
által készített következő éves költségvetést tárgyév december 31-ig a Közgyűlés nem hagyja jóvá, akkor az
Elnökség a Vezetőség határozatával visszahívható, és új Elnökség választható az általános szabályok szerint.
Ilyenkor a költségvetés terhére elszámolható kifizetéseket a költségvetés elfogadásáig be kell fagyasztani.
IX.3. Vezetőség
281. A Vezetőség a párt stratégiai menedzsment szerve, tagjai az Elnökség tagjai, a Biztosok és az Etikai Bizottság
speciális tisztséget viselő tagjai. Vezetője az Elnök.
282. Határozathozatal érdekében tagjai egyszerű többséggel szavaznak, és munkájára a bizottságokra vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
283. A Vezetőség kizárólag akkor határozatképes, ha tagjaiból legalább [50]% + 1 fő szavazott.
284. A Közgyűlés elé bocsájtandó szavazási javaslatokat a Vezetőségnek kell címezni, ami egyetértése esetén
nyomban intézkedik a napirendi pontok Elnökség általi összeállításáról, a Közgyűlés részleteinek Elnök általi
meghirdetéséről és a Közgyűlés Elnök általi összehívásáról, a szavazás elektronikus feladatainak
A dokumentum tartalmát szerzői jog védi. © 2016-2017 PLATÓN PÁRT

www.platonpart.hu

facebook.com/platonpart

info@platonpart.hu

14/25
+36 20 9 803 704

Alapszabály
3. verzió
Minősítés: Nyilvános
Hatáskör: Közgyűlés

285.
286.
287.
288.
289.

290.
291.
292.
293.
294.
295.

296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.

310.
311.

312.

szervezéséről, és végül határozatával a Közgyűlés elé tárandó szavazásokat a Közgyűlés elé terjeszti legkésőbb
a javaslattól számított negyed éven belül az ügy sürgősségének és fontosságának függvényében.
A Vezetőség határozattal bármely ügyben nyilvánsságot vagy információ-megosztást rendelhet el.
A párt adatait és dokumentumait Nyilvános vagy Titkos minősítéssel látja el. A titkosság szervi szintre
szűkíthető.
Vezetőségi ülés és szavazás bármikor kezdeményezhető bármelyik tagja által az Elnökségnél.
Az Elnök távollétében a Vezetőség napirendjét és meghívóit a Vezetőség bármelyik tagja összállíthatja és
kiküldheti a Vezetőség tagjainak.
A Vezetőség szavazásai elektronikus úton történnek eldöntendő kérdésre adott „igen” vagy „nem” válasszal,
illetve adott személyre vagy opcióra leadott szavazattal. Csak olyan kérdés bocsájtható a Vezetőség szavazása
elé, ami ilyen formában megválaszolható.
Vezetőségi szavazás legfeljebb 5 munkanapig tarthat, és azon minden vezetőségi tag köteles szavazni, vagy
távolmaradását az Elnökségnél igazolni.
A Vezetőség határozatát az Elnök (távollétében Alelnökök) haladéktalanul aláírja, és két szavazó tag
ellenjegyzi.
A Vezetőség a Platón Párt stratégiai irányításáért felelős egyeztető és programalkotó szerv.
Határozatával megalkotja a Platón Párt Politikai Programját a vezetőségi egyeztetéseket követően.
Lektorálja az Elnökség által készített következő éves költségvetés tervezetét, és problémák esetén visszautalja
a tervezetet az Elnökségnek azok orvoslása érdekében.
Az Elnök akadályoztatása esetén a Vezetőség egyszerű többséggel ideiglenes Elnököt jelölhet ki valamelyik
Alelnök személyében, aki az eredeti Elnök visszatéréséig vagy új Elnökség választásáig az Elnök jogait
gyakorolhatja. Az ilyen vezetőségi határozatot az Etikai Biztos írja alá, és két további szavazó tag ellenjegyzi.
Ilyen esetben a megüresedett alelnöki pozíciót ideiglenesen az Etikai Biztos tölti be.
A Vezetőség bármely, speciális tisztséget nem viselő tagot indokolt határozatával kizárhat a pártból.
Hatáskörébe tartozik az 500.000 Ft feletti értékű bizottsági pénzügyi tranzakciók határozattal történő
jóváhagyása a Pénzügyi Bizottság felé, azaz e körben utalványozási jogkört gyakorol.
A Platón Párt vagyona feletti tulajdonosi jogkört gyakorolja.
Határozatával megállapítja a Platón Párt SZMSZ-ét, amely minden szervre és tagra kötelező.
Határozatával bármikor jogosult a Közgyűlés szavazását kezdeményezni, közgyűlési hatáskörbeli témában.
A Vezetőség által kifogásolt szavazási opció nem terjeszthető a Közgyűlés szavazása elé.
Határoz a párt eszközeinek tagok vagy szervek általi használatáról és módjáról.
Speciális tisztségviselői pozíciót adományozhat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó főtagoknak.
A speciális tisztséget viselő tagok számára privilegizált jogosultságokat állapíthat meg az SZMSZ-ben.
Konstruktív módon határozatával dönt az általános tisztségviselők pozícióba léptetéséről.
Pozitív vagy negatív hatásköri ütközés esetén határoz a hatáskörrel rendelkező szervről, a hatáskört
kodifikálja.
Határozatával az Alapszabály új verziójának elfogadását kezdeményezheti a Közgyűlés előtt.
Határozatával definiálja az erénygaranciákat, amiket az Alapszabályba foglal, és kiadja a Társadalmi
Szerződés dokumentumot, ami tartalmazza az erénygaranciákat is.
Határozatával rendelkezik a párt vagyonából történő jótékonysági felajánlások esetén a felajánlás összegéről,
módjáról, határidejéről, kedvezményezettjéről, céljáról. A döntést az Elnökség hajtja végre a Vezetőség
határozata alapján.
Határozatával dönt a tagdíj összegéről. Mindaddig, amíg új vezetőségi határozat nem születik a tagdíj
összegéről, a korábban jóváhagyott összegű tagdíj marad érvényben.
Hatáskör hiánya és szükségessége esetén határozatával megállapítja az új hatáskör gyakorlásának módját és
a hatáskört gyakorló szervet, amit a Közgyűlés a határozatával az Alapszabály következő új verziójának
részévé tesz.
Határozatával dönt a párt által alapított más jogi személyek ügyeiben, azok megalapításával vagy
megszüntetésével kapcsolatban, felügyeli a párt által létrehozott egyéb jogi személyek működését.
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313. Dönt a Platón Párt nem vezető tisztséget betöltő tagjainak alkalmazottként történő foglalkoztatásáról,
juttatásairól és elbocsájtásáról.
314. Rögzíti a szervek határozatait a határozatok tárában, és párton belüli közzététel szükségessége esetén
kihirdeti azokat az intraneten. A Közgyűlés határozatát feltétel nélkül rögzítenie kell a határozatok tárában,
majd ki kell hirdetnie a tagok számára az intraneten.
315. Jelölteket állít a párt által alapított külső szervezetek (pl. alapítvány, gazdasági társaság) vezetői pozícióiba.
316. Jóváhagyja a párt külső politikai képviselőinek járó állami támogatások felhasználási módját.
317. A következő éves költségvetés maximum 20%-áig meghatározhatja az egyes szervek költségvetésének
minimális összegét az éves budget arányában.
318. Érdemességi szempontok alapján határozatával dönt a főtagok személyéről, átminősítéséről és kizárásáról.
319. Indítványozhatja a párt jogutód nélküli megszűnését vagy más párttal való egyesülését és névváltoztatását a
Közgyűlés előtt.
320. Az Elnökség és a Vezetőség elhatárolása az alábbi indokok miatt szükséges:
320.1. Az Elnökség egy agilis ügyvezető szerv, ami a napi ügyek viteléhez gyors döntéshozatali mechanizmussal
rendelkezik, rövidtávú tevékenységfókuszú. A napi ügyintézési teendők hatékony végzéséhez nem lehet
nagylétszámú, mert biztosítania kell a gyors operatív testületi döntéshozatalt.
320.2. A Vezetőség ezzel szemben egy nagyobb létszámú, stratégiai programalkotó szerv, amely az Elnökség
tagjain kívül számos szakterületi kompetenciával rendelkező vezetőt is tömörít. A Vezetőség testülete
szükséges a szélesebb kompetenciát igénylő, stratégiai szintű, megfontoltabb döntések meghozatalához,
melyek meghozatalát nem lehet elvárni csupán az operatív ügyek viteléért felelős kislétszámú Elnökségtől.
320.3. Az Elnökség jelentősége a Vezetőségtől függetlenül kardinális és pótolhatatlan, hiszen csak az Elnökség
tagja képviselheti a pártot harmadik személlyel szemben. Az Elnökség e szerepe nem helyettesíthető, így
az Elnökség kulcsszerepet játszik a párt külső felekkel betöltött jogviszonyokban, mivel a párt törvényes
képviselője egyedül az Elnök, és eseti felhatalmazást csak Alelnök kaphat.
320.4. Az Elnökség a Vezetőségtől abban a tekintetben is elhatárolandó, hogy a Vezetőség csak egy belső
műhelymunkában részt vevő szerv, míg az Elnökség harmadik felek előtt és a hatóságok előtt is eljár,
továbbá jogviszonyokat létesít, módosít és szüntet meg a párt nevében. Emiatt az Elnökség tagjait vezető
tisztségviselői felelősség terheli. A Vezetőség elnökségi tagokon kívüli tagjait nyilvánvalóan nem terheli ez
a felelősség, hiszen a felelősséget megalapozó hatáskörrel nem rendelkeznek.
320.5. A Vezetőség szerepe a stratégiai ügyekben kardinális. A kislétszámú Elnökség a szükséges speciális
kompetenciák hiányában nem hozhat egyedül olyan fontos és hosszútávú döntéseket, amik a párt
stratégiai működését határozzák meg. Az ilyen döntésekbe be kell vonni a párt más szerveinek vezetőit és
kulcsembereit is, hogy a döntés kellőképpen megalapozott legyen.
320.6. A Platón Pártban a Ptk. szerinti ügyvezetés (Elnökség) elválik a stratégiai menedzsment területtől
(Vezetőség), mivel funkcióik, céljuk és e szervek képességei és kompetenciái ezt logikusan indokolják.
320.7. Az Alapszabály új verziójának elkészítése például tipikusan stratégiai menedzsment kérdéseket vet fel, és
emiatt értelemszerűen a Vezetőség komptenciájába kell, hogy tartozzon. Mivel az Alapszabály a párt
statikus és stratégiai szabályrendszere, ami csak ritkán módosul, így felelőtlenség lenne egy kislétszámú,
agilis szervre bízni annak módosításait. Ezt a Ptk. sem várja el. A párt Elnökség által végzett ügyvezetői
irányításának nem feltétele az, hogy az Alapszabály új verzióját az Elnökség állítsa össze. Sőt, éppen
ellenkezőleg. Az Alapszabály az Elnökség, és összességében minden szerv korlátja, azaz a párton belüli
fékek és ellensúlyok rendszerét éppen az Alapszabály teremti meg. Az Alapszabály változtatását nem lehet
egy szűk, kislétszámú, és a napi operatív ügyekre koncentráló ügyvezetésre bízni, hanem erre kizárólag a
nagyobb létszámú és jóval szélesebb kompetenciákkal rendelkező, stratégiai szemlélettel rendelkező
Vezetőség alkalmas (melynek egyébként az Elnökség is része, és amelyet az Elnök vezet).
320.8. A Vezetőség nem jogosult költségvetésre az éves költségvetésből, mert a Vezetőség az Elnökség egy
kiterjesztett vezetői kompetencia-testülete, így a Vezetőség költségeit az Elnökség fedezi.
IX.4. Operatív Bizottság
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321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.

Az Operatív Bizottságot az Operatív Biztos vezeti.
Feladata a Platón Párt mindennapi működésének intézése, az Elnökség és a Vezetőség munkájának segítése.
Gondoskodik a Platón Párt mindennapi jogi ügyeinek viteléről, előkészíti szerződéseit.
Üzemelteti a párt más által nem kezelt infrastruktúráját.
Kezeli a Platón Párt más szerv által nem kezelt tárgyi eszközeit és immateriális javait.
Biztosítja a tagok folyamatos oktatását és továbbképzését.
Folyamatosan új támogatókat, tagokat, ajánlókat, szavazókat, forrásokat gyűjt.
Felelős a hálózatosodás globális megvalósításáért, új tagok és az aktivisták gyűjtéséért.
Kezeli a nyilvántartásba vett csoportok pénzügyeit és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt.
IX.5. Kommunikációs Bizottság

330. A Kommunikációs Bizottságot a Kommunikációs Biztos vezeti.
331. Feladata a Platón Párt kifelé (PR) és befelé irányuló kommunikációjának tervezése, szervezése, irányítása,
vezetése és ellenőrzése.
332. A párt belső kommunikációját elősegítendő elektronikus kommunikációs platformot moderál, ahol a szabad
tematikus eszmecsre megvalósulhat.
333. Naprakészen tartja a Platón Párt publikus online eszközeit (honlap, közösségi alkalmazások).
334. Határozatával engedélyezi a Platón Párt nyilvános kommunikációs eszközeinek (honlap, kiadványok, stb.)
tartalmi és formai kellékeit, ha ellenük a Vezetőségnek nincs kifogása.
335. Határozatával definiálja a Platón Párt által rendezett külső és belső eseményeket, ha ellenük a Vezetőségnek
nincs kifogása, és ez alapján vezeti az Eseménynaptárt.
336. Költségvetéséből fedezi a Platón Párt éves költségvetésében előre tervezett marketing és PR kiadásokat,
valamint a nyilvános rendezvények, programok és kampányok költségeit.
337. Kapcsolatot tart a szimpatizánsokkal, külső érdeklődőkkel, sajtó képviselőivel, partnerekkel.
IX.6. Politikai Bizottság
338. A Politikai Bizottságot a Politikai Biztos vezeti.
339. A párton kívül politikai képviselői posztot betöltő tagot kérelmére fel kell venni a Politikai Bizottságba.
340. Feladata a képviselőként (pl. országgyűlési, önkormányzati vagy Európa Parlamentbeli) is szerepet vállaló
tagok felkészítése, munkájuk koordinálása, támogatása, és a képviselői tevékenységek tervezése, szervezése,
irányítása, vezetése és ellenőrzése.
341. Költségvetéséből fedezi a képviselői szereppel rendelkező tagok (pl. országgyűlési képviselőcsoport) költségeit.
342. Politikai elemzéseket, vizsgálatokat, kutatásokat, jelentéseket, terveket készít, és politikai célokat tűz ki.
343. Folyamatos hírelemzést, kockázatértékelést, támogatottság-mérést végez, és konkurencia-figyelést valósít
meg.
IX.7. Pénzügyi Bizottság
344. A Pénzügyi Bizottságot a Pénzügyi Biztos vezeti.
345. Feladata a Platón Párt pénzügyi és számviteli ügyeinek jogszabályoknak megfelelő vitele, az ehhez szükséges
okmányokat birtokolhatja, az érintett szerveket vagy tagokat nyilatkoztathatja.
346. A párt irataiba betekinthet.
347. Kezeli a Platón Párt pénztárait és bankszámláit az alátámasztó határozatok és utalványok alapján.
348. Az 500.000 Ft feletti pénzügyi tranzakciókat a Vezetőség elé terjeszti jóváhagyásra.
349. Folyamatosan nyomonköveti az évközi pénzügyi helyzetet, és kontrolling szerepet tölt be a Platón Párt
minden más szerve felett.
350. Elkészíti a Platón Párt beszámolóit, gondoskodik azok megfelelő benyújtásáról.
351. Naprakészen tájékoztatja az Elnökséget a párt pénzügyeiről és pénzügyi kilátásairól.
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352. Eleget tesz a hatósági adatszolgáltatásoknak és a hatósági eljárások során a hatóság képviselőit kiszolgálja.
IX.8. Külügyi Bizottság
353.
354.
355.
356.
357.

A Külügyi Bizottságot a Külügyi Biztos vezeti.
Feladata a Platón Párt nemzetközi kapcsolatainak menedzselése, kapcsolattartás külföldi személyekkel.
A Platón Párt Európa Parlamentbe delegált képviselőjét, kérelmére, fel kell venni a Külügyi Bizottságba.
Külföldi médiafigyelést és –elemzést valósít meg.
Frissíti a párt idegennyelvű kiadványait, honlapjait és egyéb idegennyelvű információhordozóit.
IX.9. Etikai Bizottság

358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.

Az Etikai Bizottságot az Etikai Biztos vezeti.
Az Etikai Bizottság tagja csak különleges jogállású tag lehet.
Határozatával meghatározza a Platón Párt etikai szabályait az Etikai Szabályzatban.
Feladata a Platón Párt nyilvántartásainak, dokumentumainak, iratainak, adatainak és a párton belül
született határozatoknak a rendszerezése, redundáns tárolása, archiválása, megőrzése.
Feladata az Alapszabály egységes, és az alapítók szándékának megfelelő erényes értelmezésének folyamatos
elősegítése, fejlesztése, számonkérése.
Erre irányuló kérése esetén a Vezetőség előtt lévő olyan szavazási javaslatot, amely a Közgyűlés hatáskörébe
tartozik, soron kívül a Közgyűlés szavazására kell vinni.
Őrködik a Platón Pártot érintő etikai kérdésekben, eljár a tagok jogainak érvényesítése, belső konfliktusok
feloldása, eljárási és etikai szabályok betartása érdekében, fegyelmi ügyekben.
Feladata, hogy a Platón Párt szellemével ellentétes etikai vétség esetén a tagot felszólítsa a párt szellemének
megfelelő magatartás tanúsítására, és megfelelő fegyelmi intézkedéseket tegyen.
A párt irataiba betekinthet, iratot, adatot, dolgot magánál tarthat.
A tagok erényes viselkedését ellenőrző, fedett belső etikai ellenőrzéseket végezhet utólagos tájékoztatás
mellett.
Fegyelmi eljárás során határozatával visszavonhatja az érintett tag speciális tisztségét.
Kezeli a Platón Párt könyvtárait, raktárait, kulcsait, egyéb belépési és bizalmas kellékeit.
Tagjai külön engedély nélkül használhatják a párt könyvtárát, ezért külön térítést nem fizetnek.
Tagjai külön engedély nélkül használhatják a párt eszközeit, ezekért külön térítést nem fizetnek.
Kezeli a Közgyűlés, a Vezetőség és a bizottságok szavazásait feldolgozó szoftvert, a párt tűzfalát, az email
szervert, domaineket, a web szervert, az intranetet, az elektronikus aláírásokat és a fájl szervert.
Kezeli a párt összes szoftverének hozzáféréseit, licenszeit, felhasználói beállításait, kulcsait, forráskódjait.
Az Etikai Bizottság a felelős a Platón Párt politikai filozófiájának felügyeletért, a párt és tagjai erényes
működésének folyamatosságáért és elvhűségéért. Az Etikai Bizottság őrzi a Platón Párt szellemét.
IX.10.

Felügyelő Bizottság

375. Felügyelő Bizottságot a Platón Párt akkor hoz létre, amikor a jogszabályban foglalt körülmények azt
szükségessé teszik, ám akkor haladéktalanul. Az alapítók előre rendelkeznek a később felállítandó Felügyelő
Bizottság alábbi kérdéseiben. Az alapítók e rendelkezése az első Alapszabályban azért méltányolandó, mert
később már alapítói akaratukat nem biztos, hogy jelen formában érvényesíteni tudnák. Az alapítói akarat
ebben az esetben erősebb érdek kell, hogy legyen, mint a formai megfontolások.
375.1. A háromtagú Felügyelő Bizottságot a Felügyelő Biztos vezeti.
375.2. Közgyűlésen csak olyan éves beszámoló fogadható el, amit a Felügyelő Bizottság elfogadhatónak tart.
375.3. Tagjait a Vezetőség által javasolt főtag listából a Közgyűlés szavazással választja ki (Ptk. 3:26 § alapján).
375.4. Feladatát a rá vonatkozó jogszabályok alapján szabadon végzi (különösen a Ptk. 3:27. § és 3:28. § alapján).
375.5. Az ügyvezetéstől független, nem utasítható.
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375.6. A szervek működését (különösen az Elnökséget) a Párt alapvető érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi.
375.7. Minden szerv köteles együttműködni a Felügyelő Bizottsággal a szerv vezetőjének felelőssége mellett.
375.8. A Felügyelő Bizottság tagja csak különleges jogállású tag lehet.
375.9. Az Elnökség tagja nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja.
375.10. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll
fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Platón Párt vezető tisztségviselője.
375.11. A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztségüket határozatlan időre töltik be, és a Felügyelő Bizottság
működésének rendjét és a részletszabályokat a tisztségük ideje alatt az Elnökséggel és a Vezetőséggel
konzultálva az SZMSZ-ben a Vezetőség rögzíti.
X.

Tagi csoportok

376. A tagok csoportokat hozhatnak létre önszerveződő módon. A csoport egy legalább három fős tagi szerveződés.
377. A csoportok a tevékenységüket szabadon végzik, csoportjuk élére vezetőt választhatnak, rajta keresztül
érdekeiket a Vezetőség előtt képviselhetik.
378. A csoportot a csoport vezetője kérelmére a Vezetőség a csoport hasznosságának megítélése alapján a csoportok
nyilvántartásába veheti, amennyiben a csoport működése a Platón Párt céljait megfelelően szolgálja.
379. A csoport nyilvántartásba vételét a Vezetőség megtagadhatja.
380. A nyilvántartásba vett csoportok vezetői tevékenységüknek megfelelően csoportvezető titulust kapnak, erre
tevékenységük során hivatkozhatnak.
381. Nyilvántartásba vett csoportok számára a párt internetes fórumot és egyéb kollaborációs felületeket biztosít.
382. Amennyiben egy nyilvántartásba vett csoport a saját számára forrást teremt (pl. egy külső támogató
kifejezetten a csoport számára ajánl fel pénzügyi támogatást), akkor e forrás 90%-a a csoport javára
elkülönítésre kerül.
383. A számára elkülönített forrással a nyilvántartásba vett csoport szabadon rendelkezhet oly módon, hogy a
forrás felhasználásának célját és módját a Vezetőség határozatával előzetesen jóvá kell, hogy hagyja.
384. H a Vezetőség nem hagyja jóvá a nyilvántartásba vett csoport forrásfelhasználási javaslatát, akkor a
csoporttól a forrás nem vonható el. Új javaslat készíthető olyan felhasználási céllal és móddal, amit a
Vezetőség jóvá hagy.
385. A nyilvántartásba vett csoportok pénzügyi tranzakcióira az általános szabályok érvényesek, és az Operatív
Bizottság kezeli a csoport elkülönített forrásait.
386. A nyilvántartásba vett csoportot a Vezetőség határozatával törli a csoportok nyilvántartásából, ha a
csoportvezető ezt kéri, ha a csoport nem mutat érdemi aktivitást, ha a csoport a Platón Párt érdekeivel
szemben cselekszik, ha a csoport létszáma három fő alá csökkent, vagy ha a csoport a Vezetőség
megkeresésére 30 napon belül nem reagál.
387. Nyilvántartásba vett csoport törlésekor annak elkülönített forrása az Elnökség költségvetésébe kerül.
388. Amennyiben új tagok egy csoport nevében csatlakoznak a Platón Párthoz, akkor az új tagok éves tagdíjának
90%-át a csoport elkülönített forrásként a fenti szabályok szerint szabadon felhasználhatja.
389. A tag nyilatkozhat, hogy éves tagdíjának 90%-át az a csoport vagy szerv használhassa fel, amit erre a célra
megjelöl. Egy évben csak egy ilyen csoport vagy szerv jelölhető meg a tag által.
390. Egy tag több csoport tagja is lehet. Egy tag több csoport csoportvezetője is lehet.
XI. A Szenátus
391. A speciális tisztségviselő tagok összessége a Szenátus.
392. A Szenátust nyilvántartott tagi csoportként kell kezelni, és az arra vonatkozó szabályok vonatkoznak rá.
393. A Szenátushoz bármely szerv javaslatért fordulhat, amire a Szenátus rövid határidővel konszenzussal írásos
formában válaszol.
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394. A speciális tisztséget viselő tagok tisztségének megnevezése a bizottságokhoz igazodik. A tisztség neve az
Operatív Bizottságban tettőr, a Kommunikációs Bizottságban stílusőr, a Politikai Bizottságban célőr, a
Pénzügyi Bizottságban vagyonőr, a Külügyi Bizottságban külőr, az Etikai Bizottságban erényőr.
395. Egy tag csak egy speciális tisztséget viselhet, azt, amelyikben érdemei a leginkább elismerendőek.
396. Nem tagadható meg a pártba tagként történő felvétel azoktól, akiknek tagságát három erényőr javasolja.
397. Speciális tisztség csak olyan tagnak adható, aki a tisztségnek megfelelő bizottságban bizottsági tag.
XII. A Platón Párt határozathozatalra vonatkozó szabályai
398. A Platón Pártban joghatást kiváltó döntés csak határozat formájában születhet, a Ptk. 3:18-3:20. §-ai kógens
rendelkezéseinek betartásával.
399. Határozatot csak szerv hozhat, legalább egyszerű többségi szavazás eredményeként.
400. Határozatok ülés tartása nélkül is hozhatóak a Ptk. 3:20. § szerint , erre szolgáló szavazáskezelő
alkalmazásban.
401. Ellenkező rendelkezésig minden határozat a meghozatala napján lép hatályba.
402. A párt határozathozatalra jogosult szervei kizárólag a Közgyűlés, Vezetőség, Elnökség, Bizottságok.
403. Határozatképtelen, és ezáltal nem hozhat határozatot a szerv, ha háromnál kevesebb a szavazat.
404. Határozat kizárólag elektronikus szavazás alapján jöhet létre, elektronikus jegyzőkönyv készítésével,
határozat kódszámmal, jelenlévők és szavazataik (és opcionálisan szavazatukhoz fűzött megjegyzéseik)
nyilvántartásával.
405. Minden szerv minden szavazása nyílt és elektronikusan dokumentált. Titkos (anonim) szavazásnak nincs
helye. Szóbeli (dokumentálatlan) szavazásnak nincs helye (kivéve az Elnökséget, amiben szóbeli szavazásnak
indokolt esetben helye van úgy, hogy azt később elektronikusan is dokumentálják).
406. A szavazatok a szavazatszámlálás megkezdéséig bármikor visszavonhatóak, ám utána már nem.
407. Amennyiben egy szavazáson már összegyűlt a többséghez szükséges szavazatok száma, akkor a többi tag
szavazatát nem szükséges bevárni, hanem a többségi szavazatok alapján a határozat azonnal meghozható.
408. Amennyiben egy szavazás megtörtént, és úgy maradt el a kapcsolódó határozat dokumentálása, hogy annak
meghozatalának helye lett volna, akkor a határozat utólag is dokumentálható erre a tényre való utalással.
409. A Közgyűlés határozatainak kivételével az alsóbb rendű határozatok akkor érvényesek, ha a Vezetőség azokat
nem kifogásolta, és rögzítette az érvényes határozatok tárában, majd kihirdette a tagok számára az
intraneten.
410. Minden érvényesen meghozott határozat annak rendelkező része szerint feltétel nélkül végrehajtandó.
411. A határozatot hozó szerv a határozatát saját hatáskörben új határozatával felülbírálhatja vagy
megsemmisítheti. Az ilyen határozatra ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint elődjére.
412. Egyik határozatot hozó szerv sem bírálhatja felül egy másik határozatot hozó szerv határozatát.
413. Pozitív vagy negatív hatásköri ütközés esetén a Vezetőség dönt a hatáskörrel rendelkező szerv kijelöléséről,
amely ezután az ügyben eljár. Ilyen esetben a Vezetőség kodifikálja a hiányzó szabályokat.
414. Az érvényesen létrejött határozatokat 1 munkanapon belül ki kell hirdetni, a határozatok tárába tenni.
415. A jegyzőkönyv aláírásával az összes benne szereplő határozat aláírtnak minősül.
416. A bizottságokat a Vezetőség és az Elnökség határozata utasíthatja.
417. A szervek szavazásai a Platón Párt központi szavazó szoftverén keresztül zajlanak, ugyanabban a
rendszerben, amelyben a Közgyűlés szavazásainak feldolgozása is történik.
418. Minden szerv vezetője a szerv szavazásai után a szerven belül közzéteszi a szavazás név szerinti eredményét
az aláírt jegyzőkönyv formájában, átláthatóvá téve ezáltal a szavazásokat.
419. Egy jegyzőkönyv közzététele után az érintett tag 5 napon belül panasszal jelezheti az Elnökségnek, ha a
jegyzőkönyv nem a saját akaratát tükrözi (pl. feltörték a felhasználói fiókját, más szavazott helyette, stb.).
420. 5 napon belül meg kell ismételni a szerv azon szavazását, amely esetében a jegyzőkönyvére érkező panaszok
számából az következik, hogy az adott szavazás más eredménnyel zárulna, ha a panaszok figyelembe vételre
kerülnének. Ellenkező esetben a panaszok figyelmen kívül hagyhatók.
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421. Határozat meghozatalakor nem szavazhat az: akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít
vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki
ellen a határozat alapján pert kell indítani; akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi
személynek nem tagja vagy alapítója; aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben; akinek tagdíjtartozása van és fizetési
haladékot rá nem kapott.
422. A Ptk. 3:35-3:37 §-ainak kógens rendelkezései alapján lehetőség van a párt határozatainak bírósági
felülvizsgálatára.
XIII.

A Platón Párt bizottságaira vonatkozó általános szabályok

423. A bizottságok az Elnökség és a Vezetőség munkáját támogatni hivatott operatív szervek.
424. Minden bizottság az elé kerülő ügyekben a szavazók egyszerű többségével ([50%] + 1 fő) saját magán belül
haladéktalanul szavaz, a szavazásai eredményét határozatba foglalja.
425. Egy bizottság akkor határozatképes, ha a bizottsági tagokból legalább [50%] + 1 fő szavazott.
426. Határozatképtelenség esetén az érvénytelen szavazás legalább 2 nappal később megismételhető a Biztos
összehívására az általános szabályok szerint, és ekkor a bizottság a szavazó bizottsági tagok számától
függetlenül határozatképes. Erről a bizottsági tagokat a Biztosnak külön értesítenie kell.
427. Minden bizottsági tagnak van szavazata, és a bizottsági tagok szavazata egyenértékű.
428. Minden bizottság maga szervezi meg belső munkáját az Alapszabály és a hivatkozott szabályok keretén belül.
429. A bizottságok szavazásai elektronikus úton történnek eldöntendő kérdésre adott „igen” vagy „nem” válasszal,
illetve adott személyre vagy opcióra leadott szavazattal. Csak olyan kérdés bocsájtható bizottság szavazása
elé, ami ilyen formában megválaszolható.
430. A bizottságok napirendjét, meghívóit, információit az adott bizottság Biztosa állítja össze és teszi közzé
tagjainak.
431. A bizottságok szavazásainak eredményei a tagok visszakereshetőségével rögzítésre kerülnek.
432. Bizottsági szavazásról elektronikus jegyzőkönyv készül a szavazók személyével , megjegyzésével és
szavazatával.
433. Bizottsági szavazás kiírása esetén a bizottság minden tagja köteles szavazni, tartózkodásnak nincs helye.
434. Bizottsági szavazásra minimum 5, maximum 8 napja van a bizottsági tagoknak, előzetes biztosi értesítés
után.
435. A bizottsági szavazástól való távolmaradást előzetesen igazolni kell a Biztos felé.
436. A bizottsági határozatot a bizottság Biztosa haladéktalanul aláírja, és két további szavazó bizottsági tag
ellenjegyzi. Csak az ilymódon létrejött bizottsági határozat érvényes.
437. Minden bizottság a bizottsági tagok legalább [50%] + 1 fős támogatásával határozatával jogosult a bizottsága
bármely tagját a bizottságból és annak munkájából azonnali hatállyal kizárni, amennyiben a szóban forgó
bizottsági tag együttműködése a bizottság többi tagjával nem megfelelő.
438. Határozatképtelenség esetén a szavazás leghamarabb 5 nap múlva megismételhető, és ekkor a szavazó
bizottsági tagok többségi szavazata dönt, amennyiben kettőnél több szavazat érkezett. Erről tájékoztatni kell
a tagokat.
439. Amennyiben egy tag olyan bizottságba jelentkezik, amelynek még nem tagja, akkor az adott bizottság
határozatban dönt a tag bizottságba történő felvételéről vagy a kérelem elutasításáról, ha ennek helye van.
440. Amennyiben egy Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés szavazásra bocsájtását egy adott bizottság tagjainak
legalább [50%] + 1 fő támogatja, akkor az adott bizottság Biztosa e felhatalmazás birtokában közvetlenül is a
Vezetőség elé terjesztheti a Közgyűlés szavazására bocsájtandó kérdést.
441. Minden bizottság jogosult arra, hogy az adott Biztos akadályoztatása esetére ideiglenes Biztost jelöljön saját
bizottsági tagjai közül, egyszerű szavazással, amennyiben ez ellen a Vezetőségnek nincs kifogása. Az ilyen
határozatot az Elnök írja alá, és az érintett bizottságból két szavazó tag ellenjegyzi. Az eredeti Biztos
visszatéréséig ekkor az eredeti Biztos jogait az ideiglenes Biztos gyakorolja. Az eredeti Biztos visszatérése
esetén az ideiglenes Biztos megbízása automatikusan megszűnik.
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442. Minden bizottság köteles az adott évi költségvetési keretéből hatékonyan gazdálkodni, ezért az adott bizottság
Biztosa a felelős. Ugyanez irányadó az Elnökségre az Elnök felelőssége mellett.
443. Költségvetéséből fedezi a saját működéséhez szükséges anyagi és személyi feltételek megteremtésének
költségeit. Fedezi az alkalmazottai foglalkoztatásával járó költségeket.
444. Az Elnökség vagy a Vezetőség által egy adott bizottságnak delegált feladatra a delegálással egyidejűleg az
adott bizottságnak hatásköre keletkezik, amennyiben az adott feladatot az Alapszabály nem utalja más szerv
hatáskörébe, és a Vezetőségnek nincs ellene kifogása.
445. Minden bizottság negyedéves jelentést készít az Elnökség részére a Közgyűlés tájékoztatása céljából.
446. A bizottságoknak nincs felső tagi létszámkorlátja.
447. Egy tag több bizottságnak is tagja lehet. Egy tag több bizottság Biztosa is lehet.
448. A legfeljebb 500.000 Ft összegű pénzügyi tranzakciók esetében minden bizottság önálló határozatot hozhat
saját pénzügyi tranzakciói teljesítésére. Az utalványozási jogkört ekkor a Biztos gyakorolja. Ezek a
tranzakciók nem tartoznak sem a Közgyűlés, sem az Elnökség, sem a Vezetőség hatáskörébe, hanem a Platón
Párt Biztosai által a Pénzügyi Bizottság elé terjesztéssel közvetlenül végrehajthatóak a bizottság éves
költségvetésének terhére.
449. Minden bizottságnak saját pénztára és saját bankszámlája lehet, amely felett saját költségvetésének
megfelelően szabadon rendelkezhet az 500.000 Ft alatti tranzakciók esetében.
450. A bizottsági költségvetéséből fel nem használt összeget opcionálisan visszautalhatja az Elnökségnek.
451. Amennyiben a bizottság forrást teremt saját magának, akkor a befolyt forrás 90%-ával szabadon
rendelkezhet, mint számára elkülönített kerettel olymódon, hogy bár a keret nem vonható el tőle, de a
felhasználás módját a Vezetőségnek határozatával engedélyeznie kell.
452. Konstruktív indítvány esetén minden bizottság határozatával kezdeményezheti a pozícióban lévő Biztosának
leváltását az új Biztos pozícióba léptetésének céljával a Vezetőségnél. Az ilyen bizottsági határozat
meghozatalában a pozícióban lévő Biztos nem vehet részt, és helyette az Etikai Biztos írja alá a határozatot.
XIV.
453.
454.
455.
456.
457.
458.

459.

460.
461.
462.
463.
464.

A Platón Párt tisztségviselőkre vonatkozó szabályai
A Platón Párt általános tisztségviselői a bizottságok Biztosai, a vezető tisztségviselői pedig az Elnökség tagjai.
A vezető tisztségviselői poziciót betöltő személyek kapcsán a Ptk. 3:22. § rendelkezései az irányadók.
A speciális tisztségviselők nem számítanak sem általános, sem vezető tisztségviselőknek.
Az általános és a speciális tisztségviselők a tisztségüket határozatlan időre töltik be, és újraválaszthatóak.
A Platón Pártot írásos jognyilatkozatokban az Elnök vagy az Elnök által felhatalmazott Alelnök önállóan
képviseli, azaz önállóan látja el a Platón Párt törvényes képviseletét. Képviseleti joga más tagnak nincs.
Az Elnökség tagja a Platón Párt Közgyűlésének hatáskörébe tartozó ügyben csak úgy járhat el, ha eljárását a
Közgyűlés érvényes határozata a párt interneten elérhető intranetjén az érvényes határozatok között
megtalálható, és a szóban forgó eljárást alátámasztja.
Az Elnökség a Platón Párt olyan ügyében, amely nem a Közgyűlés vagy az Elnökség hatáskörébe tartozik,
csak a Vezetőség vagy adott bizottság határozatának birtokában járhat el, ha az adott bizottság vagy a
Vezetőség határozata a párt intranetjén az érvényes határozatok között megtalálható, és az adott eljárást
alátámasztja.
A Platón Párt nevében külső félnek kizárólag a Kommunikációs Biztos, az Elnökség tagja vagy az ezek által
eseti meghatalmazás keretében meghatalmazott tag nyilatkozhat.
Tisztségviselő említése esetén mind az általános, mind a speciális tisztségviselőket érteni kell.
A tagok legalább 15%-ának támogatásával minden tag jelölheti magát bármilyen tisztségviselőnek a
Vezetőségnek címzett kérelmében, amennyiben alkalmasnak érzi magát a feladatra.
A leendő tisztségviselő nyilatkozhat úgy, hogy a tisztséget csak alkalmazottként kívánja betölteni.
Amennyiben általános tisztségvielő nyilatkozik úgy, hogy általános tisztségét csak alkalmazottként kívánja
betölteni, akkor csak a fizetési igényének ismerete mellet szavazhat róla a Közgyűlés.
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465. Amennyiben a tag tisztségviselővé választása a hatáskörrel rendelkező szerv határozata alapján fizetési igény
megjelölése mellett alkalmazotti formában történő foglalkoztatásra irányult, akkor a tagot alkalmazottként
kell foglalkoztatni a megszavazott juttatás mellett a tisztségviselői pozícióban.
466. Minden Biztos a bizottsága munkájáról legalább negyedévente az Elnökségnek jelent.
467. Az általános tisztségviselő az Elnökség vagy a Vezetőség utasítása esetén azok utasításai szerint köteles
eljárni.
468. Tisztújításra abban az esetben van lehetőség az általános tisztségviselők esetében, ha azt a tagok legalább
15%-a vagy a bizottság indítványozta, a Vezetőségnek nincs ellene kifogása, és van a tisztség betöltésére
vállalkozó legalább egy alkalmas tag (konstruktív indítvány).
469. Általános tisztségviselői pozícióra vonatkozó tisztújítás bármikor kezdeményezhető.
470. Tisztségviselő csak a Platón Párt tagja lehet.
471. Üresedés esetén általános tisztségviselői pozíció nem maradhat hosszú távon betöltetlenül, a tisztújításról az
Elnökségnek haladéktalanul gondoskodnia kell.
472. Tisztségviselő tag korlátozás nélkül újraválasztható.
473. Az Elnökség tagjai pozíciójának kivételével minden tisztség (általános és speciális) határozatlan időre szól.
474. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 5 évre választja, és újraválaszthatók.
475. Alelnöki tisztségbe nem terjeszthető elő új jelölt, ha az Elnök a jelölést nem támogatja.
476. Megszűnik a tisztség a tag lemondásával, kizárásával, törlésével, halálával, szolgálati idejének leteltével, új
tisztségvielő pozícióba lépésével, jogszabályban meghatározott kizáró ok bekövetkeztével (Ptk. 3:25. §
alapján).
477. Ha az Elnökség valamely tagjának tagsága a szolgálati ideje lejártát megelőzően megszűnik, a helyére
választott új tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára
szól.
478. Konstruktív indítvánnyal (új alkalmas személy megléte esetén) minden általános tisztségviselői pozíció
bármikor megújítható a Vezetőség ilyen irányú határozata esetén.
479. Összeférhetetlenségi szabályok:
479.1. Az Elnökség tagja nem lehet Biztos.
479.2. A Gyűlésvezető nem lehet az Elnökség tagja.
XV. A Platón Párt alakuláskori vezető tisztségviselői
480. A párt alakuláskori vezető tisztségviselői az alábbi személyek (Elnökség), nyilatkoznak a tisztségük
elfogadásáról és arról, hogy velük szemben kizáró ok nem áll fenn:
480.1. Elnök: dr. Reketyei Szilvia (lakóhely: 6000 Kecskemét, Erdő u. 13.; szül.: Kecskemét, 1981.11.12.);
480.2. Alelnök: dr. Vázsonyi Miklós (lakóhely: 6000 Kecskemét, Palló Imre u. 40.; szül.: Kecskemét,
1978.10.18.);
480.3. Alelnök: Vázsonyi Zsuzsa (lakóhely: 6000 Kecskemét, Palló Imre u. 40.; szül.: Kecskemét, 1983.04.20.).
481. Az alapító tagok nyilatkoznak, hogy magyar állampolgárok, választójoggal rendelkeznek, nem állnak
közügyektől való eltiltás hatálya alatt, és az Alaptörvény, a Ptk., az Ectv., a Cnytv. és a Ptv. vonatkozó
rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, továbbá az Alapszabályt és a hivatkozott
külső szabályokat megértették, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
482. Az első Elnökség megbizatása 2016.11.28-án kezdődik, és 5 évre szól (utolsó napja 2021.11.27.).
XVI.

Záró rendelkezések

483. A Platón Párt hosszú távú politikai elköteleződéssel jött létre, így megszűnését nem tervezi. Amennyiben a
Platón Párt működése mégsem tartható fenn valemilyen ok miatt, akkor a párt megszűnésével kapcsolatban a
Ptk. (Ptk. 3:39-3:48 § és Ptk. 3:83-3:87. §) és a Ptv. vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
484. A párt induló vagyonának összege: 100.000 Ft, azaz Egyszázezer Ft. Apport vagy más vagyon nincs.
485. Az induló vagyont az alapító tagok egyenlő arányban osztozva (fejenként 10.000 Ft) bocsájtják rendelkezésre.
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486. Az induló tagdíj éves összege fejenként 12.000 Ft.
487. Az induló vagyon és az alapító tagok első éves tagdíjának pénztárba történő befizetése a párt bírósági
nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül történik az alapító tagok által.
488. A Platón Párt Közgyűlése induló költségvetést 2017.12.31-ig úgy határozza meg, hogy a párt minden befolyt
pénzeszköze az Elnökség költségvetésébe kerül. 2017.12.31-ig bizottság csak úgy juthat költségvetési
kerethez, ha az Elnökség a saját keretéből határozatával a bizottság részére forrást allokál.
489. Díjazott vagy alkalmazott tag alapításkor nincs, később lehet.
490. Amennyiben az Alapszabály valamely rendelkezése kógens hatályos jogszabály rendelkezésével ütközik,
akkor az adott rendelkezés tekintetében a kógens jogszabály rendelkezése az irányadó, ceteris paribus.
491. Az Alapszabályt a Ptk. 3:1-3:48.§-ok,valamint a Ptk. 3:63-3:87.§-ok, és a Ptv. kógens rendelkezései alapján
kell értelmezni, amennyiben az Alapszabály ezeket nem tartalmazza vagy eltérően tartalmazza.
492. Amennyiben az Alapszabály kógens rendelkezésre utal, az csak a pártokra kötelező szabályokra vonatkozik.
493. Az Elnök az Alapszabályt a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és mellékleteivel az illetékes bíróság
számára a névhasználatot engedélyező MTA határozat után határidőben benyújtja.
494. Az Alapszabály a Platón Párt bírósági nyilvántartásba vételének napján lép hatályba.
495. A Platón Párt a tényleges tevékenységét a nyilvántartásba vételének napján kezdi meg.
496. A párt honlapját a párt bírósági bejegyzését követően az Elnök az interneten haladéktalanul elérhetővé teszi.
497. Az Alapszabályt a csatolt jelenléti ív és tagjegyzék szerinti 10 alapító tag alkotta és fogadta el.
498. Az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képezi a Tagjegyzék (1. számú melléklet), ami valamennyi
Alapszabály-módosítás esetén a létesítő okirat mellékletét képezi, azonban ezt a Bíróság zártan kezeli.
499. Generálklauzula:
499.1. Az alapítók akarata szerint ezt a klauzulát minden alpontjával együtt az Alapszabály összes
verziójában szerepeltetni kell. Ellenkező esetben az Alapszabály semmis.
499.2. A mindenkori Alapszabályt az alapítók alapításkori szándékának és a párt alapításkori céljainak
megfelelően kell értelmezni, és minden módosítást az eredeti célnak kell alárendelni. Értelmezési
kérdés esetén az Alapszabály első verziója és az alapító tagok értelmezést segítő nyilatkozatai az
irányadók.
499.3. Az Alapszabály későbbi verziói csak az első verzió szellemében, céljaival és elvei alapján fogadhatóak el.
499.4. El kell fogadni az olyan Alapszabály módosítást, ami kógens jogszabályváltozás miatt vált szükségessé,
illetve szükséges a párt további jogszerű működéséhez, továbbá az olyan módosítást, ami a Politikai
Program megvalósításához szükséges.
499.5. El kell fogadni az éves költségterv azon részeit, amik a Politikai Program megvalósításához
szükségesek.
499.6. Vélelmezni kell, hogy idegen pártok besúgói beépülnek a Platón Pártba. Ezért az Alapszabály minden
verziójának tartalmaznia kell olyan védőmechanizmusokat, ami a pártba esetlegesen tömegesen
beépülő, csalárd hátsó szándékkal rendelkező tagokat megfosztja attól a lehetőségtől, hogy
eltéríthessék a pártot az alapítók eredeti szándékától, azaz az erény központi követelményétől. Ez
különösen a Vezetőség felelőssége, de minden tagtól elvárt, hogy éberen őrködjön a párt célja felett.
XVII.

Változásjegyzék a 2. verzióhoz képest

500. Az 1. pontba bekerült a Párt adószáma, nyilvántartási száma, bankszámlaszáma, névviselési engedély száma,
adatkezelési nyilvántartási száma.
501. A 3. pontban névváltozás (dr. jur. cím miatt).
502. A 4. pontban névváltozás (dr. jur. cím miatt).
503. A 20. pontból kikerültek a nyilvános dolgok (partnerek, számlák, szerződések, költségvetés).
504. A 21. pontba bekerült a partnerek, számlák, szerződések, könyvelés, bankszámlakivonatok nyilvánossága.
505. Az 55. pontba bekerült, hogy a felsorolt önkorlátozások az úgynevezett erénygaranciák.
506. Az 55.1 pontban konkretizálásra került az eskütétel módja.
507. Az 55.2 pont bővítése a visszahívás körének és kezdeményezőinek pontosításával.
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508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.

Az 55.3 pont kiegészítése a bankszámlakivonatok nyilvánosságával, haladéktalan jelzővel.
Az 55.5 pont kiegészült a pártoknak járó állami támogatások jótékony felajánlás jellegével.
A 126. pont pontosítása nyilvános és nem nyilvános tagok esetére.
A 127. pont pontosítása a naptári évre szóló tagdíjjal.
A 199. pont módosítása a tagdíjmentesség szánátusi tagra történő megállapíthatóságával.
A 413. pont kiegészítése a tagdíjtartozók közgyűlési szavazati jogának megvonásával.
A 423.1 pontban névváltozás (dr. jur. cím miatt).
A 423.2 pontban névváltozás (dr. jur. cím miatt).
Új rendelkezések:

Kelt, elfogadva: Kecskemét, 2017.

dr. Reketyei Szilvia
Lakóhely:
Szem. ig. sz.:

(Elnök)
6000 Kecskemét, Erdő u. 13.
137229 NA

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 név:

Tanú 2 név:

Lakóhely:

Lakóhely:

Szem. ig. sz.:

Szem. ig. sz.:

Aláírás:

Aláírás:
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