AQUILA Párt
Alapszabálya

2012. augusztus 29.

I. § Az AQUILA Párt neve, székhelye, célja, alapadatai
1. Az AQUILA Párt Magyarország Alaptörvénye, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV . törvény
és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény alapján működő politikai párt.
2. Az AQUILA Párt jogi személy, mely jogi személyiségét bírósági nyilvántartásba vétellel ny eri el.
1. A Párt neve: AQUILA Párt
2. Rövidített név: AQP
3. A párt címere, jelmondata, jelkép jelentése.
a. Címerünk: stilizált, jobbra néző aranysas.
b. Jelmondatunk: Legfőbb földi érték az Ember!
4. Jelkép jelentése, nevünk választásának oka: Az AQUILA az igazság jelképeként Krisztust
jelenti. A sas latinul AQUILA. A párt alapító tagjai Istennek magánfogadalmat tett katolikus hitű közösség tagjai, akik 20 év óta ezt a nevet használják. A már megszüntetett
AQUILA Egyesületet is az alapító tagok működtették. Nevünket és a jó hírnevünket továbbvisszük, mert híressé, megbecsültté tettük.
5. A szervezet székhelye: Budapest, 1222 Zakariás József utca 3.
6. Telefon: +3620/3274793
7. e-mail cím: aquilapart@gmail.com
3. Az AQUILA Párt előzményei, alapítói, jellege
A 2011. december 15-én megszüntetett és december 21. napjával törölt AQUILA (kiemelkedően közhasznú) egyesületet azok alapították és működtették 1998. 09. 11-től
(Fővárosi Bíróság eng.sz. 8217), akik az AQUILA Párt alapítói: Alapító AQUILA Tagság
Nevünket továbbvisszük és a tevékenységünket politikai téren folytatjuk az AQUILA
Pártban.
Az AQUILA Pártnak elméleti, ideológiai mozgatórugója az Alapító AQUILA Tagság, és
továbbiakban is ők szavatolják az AQUILA Párt mindenkoron lévő változatlan isteni
irányát, erkölcsiségét, politikai korrektségét.
4. Az AQP célja, motivációja, tevékenysége, alapelvei:
Az AQUILA Párt célja és motivációja:
1.
Cél: Az AQUILA Párt biztosítja a népképviselet demokratikus, önkormányzati elven
alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. Az államhatalmi tevékenységben – parlamenti, önkormányzati munkában – emberközpontú, korrekt, tisztességes képviseletet és magas szintű szakmai működést valósít meg.
2.
Az AQUILA Párt politikai törekvései: népképviselet, humánus értékrend megteremtésének elősegítése. Az emberi lét méltóságának megőrzése bibliai követelmény.
3.
További céljaink; politikai vezetők toborzása, kiválasztása, felkészítése, képviselőjelöltek állítása. Az országban élő szegények és gazdagok érdekeinek integrálása, köztük való
közvetítés, hogy a társadalmi igazságosság létrejöjjön, szellemi megtisztulás legyen, az erkölcsiség növekedjen. Részt kívánunk venni a kormányzati és politikai döntés hozatali folyamatokban. Hazánk közvéleményét pozitívan befolyásoló előadásokat, békés összejövete-
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leket tartunk, ahol céljainkat megismerhetik, elmondhatjuk, megismertethetjük; hogyan lehet élhetőbbé, szegényeknek is elfogadhatóbbá tenni az országunkat.
4.
Az élhető Magyarországért fontos számunkra, hogy hazánk népénél újból a belsőből
fakadó igazi, univerzális szintű, mégis keresztényi szellem, erkölcsiség, becsületesség és tudatosság domináljon.
5.
Tevékenység: A párt működtetése a demokratikus politizálás formájában. Az
AQUILA Párt céljait támogató és nemzetközi kapcsolatok kiépítése.
6.
Motiváció: a nagyon erős keresztényi Istenhitünk, ami erkölcsi, erőbéli tartást és
alapot ad, hogy egy olyan pártot működtessünk, amivel valós anyagi, lelki, erkölcsileg is javuló változást, hazánk felemelkedését érhetjük el.
7.
Alapelv: Úgy politizálunk, hogy a legfőbb földi érték az ember maradjon, szeretettel,
pártok közt békét hozva, a társadalom érdekében hatékonyan és demokratikusan működtetve a népképviseletet. Mindenben tartjuk magunkat Magyarország Alaptörvényéhez “VIII.
cikk
(1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez.
(2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlako zni.
(3) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak.”
II. § Az AQUILA Párt tagsága
II.§ 1. Tagsági viszony keletkezése, megszűnése
1. Felvételi nyilatkozatként a jelentkezőnek 2 példányban kitöltött és aláírással ellátott,
részletes kérdőívet kell benyújtania az AQUILA Párt Elnökségéhez.
2. Az AQUILA Párt tagjainak egységes igazolvány szerkesztett.
3. A pártnak tagja lehet minden cselekvőképes, választójoggal rendelkező magyar állampolgár, aki elfogadja a párt célkitűzéseit és Alapszabályát, és akit belépési nyilatkozat
alapján a taggyűlés a tagok sorába felvesz. A csatlakozási szándékot a párt képviselőjének; személyesen vagy e-mail útján is be lehet adni. A belépési szándékot benyújtó
személy belépéséről a párt legközelebbi taggyűlésén az elnök előterjesztésére, a jelenlevő rendes tagok döntenek 75 százalékos szavazattöbbséggel.
4. Ha a taggyűlés okkal megtagadja a felvételt, akkor a döntést írásos határozatba foglalva, indoklással kell átadni, jelezve, hogy a hatályos törvények szerint Bírósági jogorvoslattal élve megtámadhatja.
5. A tagsági viszony a tagfelvétel napján keletkezik. A tag kilépése esetén tagsági jogviszonya tagkönyvének leadásával szűnik meg. A tagkönyvet az Elnökségnek kell leadnia.
A kilépett tag folytonosság elismerése nélkül csak új tagként vehető fel újra.
6. A befizetett tagdíjat kilépés esetén sem fizeti a Párt vissza, hanem a Párt működtetésére
felhasználja.
7. A sorszámmal ellátott tagsági könyvet a tag a tagdíj befizetésével egyidejűleg, a taggyűlésen kapja meg.
8. A tagsági viszony megszűnik:
a. a tag halálával;
b. a tag kilépésével;
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c. kizárással;
d. ha a Párt megszűnik, feloszlatják vagy megszűnését megállapítják.
9. A tagsági viszony megszűnésekor a tag köteles tartozásait rendezni és a használatában
lévő, a Párt tulajdonában álló vagyontárgyakat az AQUILA Pártnak visszajuttatni. A
megszerzett bizalmi információk megőrzése 5 évig kötelező .
10. A kilépett tag igazolványa megsemmisítésre kerül, sorszáma megszűnik.
11. A pártból ki lehet zárni azt a tagot, aki:
a. a párt alapszabályát, alapelveit súlyosan megsérti vagy azokkal ellentétes tevékenys éget fejt ki;
b. bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélik;
c. párttaghoz, tisztségviselőhöz méltatlan magatartást tanúsít;
12. A tagsági viszony szüneteltetése:
a. A tag írásban kérheti a tagsági viszony szüneteltetését az Elnökségtől. A szüneteltetés a
kérelem benyújtásával automatikusan érvénybe lép. A szüneteltetés megszűnik, ha a
tag erre irányuló kérelmét az Elnökségnek benyújtja. A szünetelés ideje alatt a tag ta gsági jogaival nem élhet és mentesül a tagsággal járó kötelezettségek alól. A tag tagsági
jogviszonya szüneteltetése alatt is a tagnak az AQUILA Párt alapszabályban lefektetett
célokhoz méltóan kell élnie és cselekednie.
II.§.2. A párt tagjaira vonatkozó általános szabályok
1.
A Pártnak tagja és pártoló tagja lehet minden cselekvőképes, választójoggal rendelkező magyar állampolgár, aki elfogadja a párt célkitűzéseit és Alapszabályát, és akit belépési nyilatkozat
alapján a taggyűlés a tagok sorába felvesz.
2.
Az AQUILA Párt tagja és pártoló tagja nem lehet más párt tagja, és nem is léphet be más
pártba, míg a tagsága fennáll.
3.
A Párt alapítója és tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki megfelel az 1989. évi
XXXIII. törvény 2.§(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek (az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők választásán választható ).
II.§ 3. A pártoló tagokra vonatkozó szabályok
A pártoló tag, mint a Polgári törvénykönyv 62 §. (4) bekezdése szerinti különleges jogállású tag az
AQP tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az AQP szerveibe nem
választhat és az AQP szerveinek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, valamint
tagdíj fizetésére nem kötelezett.
II.§ 4. A tagok jogai és kötelezettségei, etikai vétsége, általános elvek
A.) Az AQP tagjának jogai:
1. A párt rendes tagjai részt vesznek, s aktívan dolgoznak a szervezet tevékenységében, rendezvényein és a taggyűlések határozatainak meghozatalában.
2. Jogosultak felszólalni, szavazni, javaslatot, indítványt tenni a taggyűlésen és abban a szervezeti egységben, amelybe megválasztották.
3. Minden tagnak joga van a taggyűlésen szavazni.
4. A párt minden rendes tagját azonos jogok és kötelezettségek illetik meg – a pártoló tagokra,
mint különleges jogállású tagokra külön szabályok vonatkoznak.
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5. A tag joga írásban tájékoztatást kérni – személyére vonatkozó javaslatokról stb. is –, javaslattal, indítvánnyal, kritikával fordulni a párt bármely tisztségviselőjéhez, illetve szervéhez,
melyre a címzett 30 (harminc) napon belül köteles írásban válaszolni.
6. Bármely tagnak joga van az AQP-tól vagy annak bármely tagjától elszenvedett sérelem esetén írásban az AQUILA Párt elnökéhez jogorvoslatért fordulni. Az elnök az AQUILA Párt nevében írásban válaszol.
7. A tag jogosult megtekinteni a taggyűlés nyilvános üléseiről felvett jegyzőkönyveket és saját
adatnyilvántartását, melyet a mindenkori hatályos adatvédelmi szabályok alapján kell kezelni.
8. A párt szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén –, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.
B.) AQP tagjának a kötelességei:
1. A tag köteles rendszeresen, tevékenyen részt venni a párt tevékenységében.
2. A tag köteles az AQP-ban vállalt megbízatásait felelősségteljesen teljesítni, a párt választási
kampányában részt venni és a cél érdekében minden törvényes módon segíteni a párt képviselőjelöltjeit.
3. A tag köteles az AQUILA párttaghoz, illetve tisztségviselőhöz méltó, korrekt magatartást tanúsítani.
4. A tag köteles képviselni és népszerűsíteni a párt programját.
5. A tag köteles a munkája során birtokában lévő vagy tudomására jutott párttitkot megőrizni.
6. A tag köteles tagdíjat fizetni. Az induló tagdíj mértéke havi 600.- Ft, diák és nyugdíjas tagok
esetében havi 120.- Ft. A tagdíjfizetési kötelezettség kezdő időpontja alapító tagok esetén a
Párt bejegyzését követő hónap első napja, újonnan belépő tagok esetén a belépést követő
hónap első napja. A tagdíjfizetés fél évente esedékes.
C.) Etikai és fegyelmi vétséget követ el az a párttag, aki:
1. Az AQP hitelét rontja. Az AQP működtetésére vonatkozó szabályokat megsérti, vagy okot ad
a párt elleni támadásra.
2. A választások alatt önös, vagy külső érdekből a pártszervek vagy helyi választási stratégiai,
taktikai döntéseivel ellentétesen cselekszik. Az AQP-ban közösen kialakított és elfogadott
állásponttól, az együttesen meghozott testületi döntéstől önkényesen eltér.
3. A párt jelöltjét nyilvánosan támadja, lejártja, ellene kampányol, vagy önkényesen ellenjelö ltet indít vagy támogat, a párt választási érdekeit sértő publikációt, nyilatkozatot ad közre.
4. Valótlan dolgokat állít, terjeszt, szándékosan hamisan tájékoztatja társait, megvesztegethetővé válik.
D.) A Polgári törvénykönyv 62.§(6) bekezdésében foglaltak szerint az AQP szervei által hozott
jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a pártoló tag csak
érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő
határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság
azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per
a törvényszék hatáskörébe tartozik.
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III.§ Az AQUILA Párt szervezeti rendje
III.§ /1. A taggyűlés, az Elnökség, az EFB, a FEB és a GB összehívására vonatkozó közös szabályok:
A. A taggyűlés, az Elnökség, az EFB, a FEB és a GB összehívása: évente minimum egyszer ülésezik, de a tagok egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével kezdeményezheti
rendkívüli ülés összehívását, ez esetben az ülést 30 napon belül össze kell hívni.
B. A taggyűlés, az Elnökség, az EFB, a FEB és a GB ülésének helyét, idejét, napirendjét, a meghívót az ülése előtt legalább 10 nappal köteles minden érintettnek e-mailen elküldeni; email hiányában postán vagy személyesen kell átadni és aláíratni az átvételét. A taggyűlést és az
Elnökséget az elnök, az EFB, a FEB és a GB ülését az összehívott szervezet elnöke hívja öszsze.
III.§ /2. Az AQP szervezeti felépítése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taggyűlés
Elnökség
Elnök
Elnökhelyettes
Titkárok
Az Etikai Fegyelmi Bizottság (EFB)
A Felügyelő Ellenőrző Bizottság (FEB)
A Gazdasági Bizottság (GB)

III.§/3. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
A Taggyűlés a pártot érintő valamennyi kérdésben dönthet, de kizárólagos hatáskörébe tartozik;
1) az alapszabály megállapítása és módosítása;
2) a párt más párttal való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának, szétválásának kimondása;
3) A Párt éves költségvetésének jóváhagyása;
4) Az AQP Elnöke éves beszámolójának elfogadása;
5) az AQUILA Párt az ügyintéző szervei éves beszámolójának és a jelentésének elfogadása;
6) megválasztja és beszámoltatja és visszahívja az alapszabályban meghatározott testületeket és tisztségviselőket;
7) elfogadja az AQP országgyűlési választási programját, az Elnökség együttes javaslata
alapján dönt az országgyűlési, önkormányzati választás különböző szintű listáiról;
8) véleményt mond, javaslatot, értékelést terjeszthet elő az elvégzett és az elvégzendő munkákról, feladatokról;
9) kormányzati szerepvállalás esetén a kormányzati tevékenységét, az alapító szándék szerint vizsgálni, minősíteni, javaslatokat tenni joga van;
10) tagfelvétel és kizárás
11)döntés azon ügyekben, melyeket jogszabály előír.
III.§ /4. A szavazás általános szabályai, határozatképesség
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

Az ügyintéző és képviseleti szervek tagjait nyílt szavazással kell megválasztani, ami felemelt
pártkönyvvel lehetséges
Szavazás nyílt/zárt ülésen: A A taggyűlés, az Elnökség, az EFB és a FEB ülései nyilvánosak –
kivéve, ha már a meghívóban zárt ülés összehívásáról rendelkeznek –, az ülésekről jegyzőkönyv készül. A taggyűlést és az elnökség ülését az Elnök, az EFB és a FEB ülését annak e lnöke hívja össze.
A taggyűlés, az Elnökség, az EFB és a FEB határozatképes, ha a tagok 55 százaléka jelen van.
Ha az összehívott taggyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napiren ddel hívható össze. Az újra összehívott, megismételt taggyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A megismételt ülés az Elnökség, az EFB és a FEB esetében csak
akkor határozatképes, ha azon a tagok 55 %-a jelen van. A taggyűlés, az Elnökség, az EFB és a
FEB ülésén hozott döntés érvényességéhez a résztvevők 75%-ának azonos szavazatára van
szükség.
A határozatképesség megállapítása: az ülés megnyitása előtt meg kell állapítani, a jegyzőkönyvvezető a jelenléti létszámot a taglista alapján készített jelenléti ív aláíratásával állapítja
meg. Megállapításért felelős a jegyzőkönyvvezető.
Ha az ülés határozatképtelen – vagy közben azzá válik – a taggyűlés, az Elnökség, az EFB és a
FEB tárgyalásokat, vitákat folytathat, de határozatokat nem hozhat. Amennyiben az ülés h atározatképessége helyreáll, az érdemi munka korlátozás nélkül folytatható.
Információ: A Taggyűlés döntéseit, határozatait az érintettekkel a döntéshozatalt követő
legkésőbb két héten belül levélben közli, nyilvánosságra bocsátja, honlapján 36 órán belül
szerepelteti. AQP székhelyén a határozatok előzetes bejelentkezés után megtekinthetőek.

III.§/ 5. Az taggyűlés menete
Az ülés megnyitása, levezetése, szavazás, jegyzőkönyv írása, zárása.
1. dönteni kell a napirend elfogadásáról, indítványokkal.
2. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére az ülést vezető elnök tesz javaslatot, és személyükről a testület nyílt szavazással dönt. Amennyiben a többséget nem kapják
meg, az ülés bármely tagja más jegyzőkönyvvezetőt, illetve jegyzőkönyv-hitelesítőket javasolhat.
3. Az ülés jegyzőkönyve. A testületi szervek ülésén jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet alá kell
írnia a levezető elnöknek, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személynek.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell;
a. a szervezet megjelölése, az ülés helye és ideje, az ülés megnyitásának ideje, az esetleges zárt
ülésre utalás;
b. a jelenlévők száma, a testület határozatképessége, jelenlevők/meghívottakhoz viszonyított
%-át;
c. az ülést vezető elnök (ülést vezető elnökök), a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő neve;
d. a megtárgyalt napirend és az egyes hozzászólások rövid tartalma;
e. a meghozott határozatokat, a szavazás arányát;
f. az ülés bezárásának idejét;
g. az ülést vezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő aláírását;
h. a jegyzőkönyv mellékleteként a jelenléti ívet.
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i.

A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet bizalmas iratként kell kezelni. A bizalmas iratkezelés
szabályait az egyes testületek saját hatáskörükben állapítják meg.

III.§ /6. Az ülés vezetése, ülés ismétlése
1. A párt testületi szerveinek ülését az elnök vagy a testületnek az elnök által megbízott tagja
vezeti (ülést vezető elnök), vagy az, akit az ülés elején a jelenlévők megszavaznak.
2. Az ülést vezető elnök feladata, hogy biztosítsa az ülés hatékonyságát, megtervezze az ülés
időtartamát, ügyeljen annak rendjére, szükség esetén figyelmeztesse a résztvevőket a ny ugodt és indulatmentes magatartásra, és ne engedje meg az eltérést a tárgyalt napirendi pon ttól.
III.§ /7. Felszólalások az ülésen
1. Az egyes napirendi pontok vitájában felszólalásra az ülést vezető elnök adja meg a szót.
2. A felszólalónak rövid, lényegre törő, világos szerkezetű, érthető nyelvezetű, jegyzőkönyve zhető felszólalásra kell törekednie: idejét 10 percben limitálni kell. A mondandót nem hordozó felszólalás, ismételgetés és a napirendtől eltérés esetén, rövidebbre fogásra kell felszólítani a felszólalót, valamint a szó megvonható, és másnak adható át. Indokolt esetben: 2 -2 perc
viszontválasz jár.
III.§ /8. A szavazás, szavazategyenlőségnél eljárás
1. A szavazás eredményének megállapításánál külön-külön számszerűen kell megállapítani az
„igen”, a „nem” és a „tartózkodás” szavazatokat.
2. A határozatot a testület a jelenlévő tagjai 75% -os „igen” szavazatával hozza meg, és azt az
ülést vezető elnök hirdeti ki.
3. A szavazategyenlőségnél a téma ismételt megvitatása, és újra szavazás kell.
4. A határozatok vezetése: évenként sorszámozással, az adott testület megnevezésével, vagy az
arra utaló betűjellel kell ellátni.
III.§/9. Az Elnökség, a Felügyelő ellenőrző Bizottság, az Etikai Fegyelmi bizottság és a Gazdasági Bizottság tagjaira (Tisztségviselők) vonatkozó általános szabályok
1. Tisztségviselő nem lehet,
a) aki büntetett előéletű, vagy eljárás alatt áll;
b) az, aki kettő pártnak is tagja volt az elmúlt 5 évben;
c) aki már egyesületi tisztségviselő egyidejűleg másik egyesületi tisztséget nem tölthet be.
2. A tisztségviselők megbízatása 4 évre szól.
3. A megbízás megszűnik, ha a tisztségviselő tagsági jogviszonya megszűnik vagy szünetel, ha
megbízatásának időtartama lejér, tisztségéről lemond vagy tisztségéből visszahívják.
III.§ /10. Az Elnökség
1. Az AQP Elnökség tagjai: az AQP elnöke, az AQP Elnökhelyettese, az AQP titkárai, az Etikai
Fegyelmi Bizottság (EFB) elnöke és a a Gazdasági Bizottság (GB) elnöke
2. Az Elnökség: a két taggyűlés között az AQP ügyintéző, képviseleti, vezető szerve. Ellátja a
Párt operatív testületi irányításával kapcsolatos feladatokat. Feladata továbbá:
3. Az Alapszabály módosításával kapcsolatos javaslatok összegyűjtése, értékelése és a
taggyűlés elé terjesztendő módosítások elkészítése, majd benyújtása;
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4. A taggyűlés előkészítése, a tagnyilvántartás vezetése.
5. A taggyűlés határozatainak végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása.
6. A Pártrendezvények előkészítésének és lebonyolításának, figyelemmel kísérése és
állásfoglalás a hazai konferenciák szervezőjének kiválasztása ügyében.
7. Az
Párt képviselőinek kijelölése (a beérkezett javaslatok alapján) nemzetközi
szervezetekbe.
8. Az Elnökség összehívásáról, a részvételről, a határozatképességről, a határozathozatal
módjáról, a jegyzőkönyvről, az Alapszabály III/1. és III/4-8. pontjai rendelkeznek.
III.§/14. Az AQUILA Párt Elnöke
1.

A Párt elnökét a taggyűlés 4 évre választja. Az Elnök a Párt első számú képviselője, feladata a
Párt irányítása, a célok, feladatkörök korrektségének megtartatása, a politikai és programcélok megjeleníttetése, tárgyalások, kommunikáció.
2. Képviseli a Pártot hazai és nemzetközi kapcsolatokban;
3. Gondoskodik a távlati és időszerű politikai döntések kidolgozásáról és végrehajtásáról, az
AQP választási parlamenti és önkormányzati programjának elkészítetéséről.
4. Az AQP Elnökének, kiemelt feladata a Párt alapszabályának IV. pontjában foglalt, eredeti alapítói céljainak védelme.
5. Biztosítja az Elnökség folyamatos és tervszerű működését, vezeti annak üléseit.
6. Dönt azokban a kérdésekben, melyek nem tartoznak más ügyintéző és képviseleti szerv hatáskörébe.
7. A Párt ügyeiben önálló képviseleti/aláírási joga van. A Párt pénzügyeiben teljes körű utalványozási joga van. Az Egyesület bankszámlája felett az alapszabály V/3.5. pontja szerint
rendelkezhet.
8. Folyamatosan tájékozódik az AQP nevében tisztséget betöltők tevékenységéről, szükség esetén köteles kezdeményezni a megfelelő hatáskörrel rendelkező testület vizsgálatát, eljárását.
9. Feladata a taggyűlésen beszéd mondása, tagtoborzásban való tevékeny részvétel, ország,
megyék szisztematikus látogatása.
10. Munkájáról a taggyűlésen beszámol.
III. § /15. Az Elnökhelyettes és a titkárok
1.

Az Elnökhelyettest a taggyűlés 4 évre választja. Feladata az elnök akadályoztatása esetén az
elnöki feladatok ellátása. Kapcsolatot tart fent a titkárokkal és szervezi a munkájukat.
2. A titkárokat a taggyűlés 4 évre választja.
Az AQP titkárai három féle fő feladatot látnak el:
- a média felelős, az egész AQP elektronikus, és írott sajtójáért, honlapokért felel,
- a szervező titkár a az új alapszervezetek létrehozásának segítéséért, kapcsolatrendszerek
kialakításért felel,
- fővárosi ügyekért tevékenykedő titkár a székhely közvetlen környezetében szervezi a Párt
ügyeit.
III.§ /16. Az Etikai Fegyelmi Bizottság (EFB)
1. Az Etikai Fegyelmi Bizottság az AQP taggyűlés által létrehozott szerve, mely három tagból
áll: egy elnökből és két rendes tagból, akiket a taggyűlés 4 évre választ.
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2. Az EFB elnöke Pártban nem tölthet be más választott párttisztséget.
3. Az EFB kötelezettségek igazolt megszegésének észlelése esetén az AQP Elnökét tájékoztatja, akinek a beleegyezésével és tudtával fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezi a tag
ellen.
Az AQP Elnökénél név szerint írásban bármely tag panaszt tehet, ha jogszabály vagy az
Alapszabály megszegését illetve az Alapszabály céljainak ellentmondó, szándékosan negatív, romboló magatartást észlel. - Az ilyen szabálysértő valós tényállás megállapítására az
Elnök kéri fel az Etikai Fegyelmi Bizottságot fegyelmi eljárás lefolytatására.
4. A fegyelmi eljárás szabályait külön Fegyelmi szabályzat tartalmazza.
5. Az EFB döntésében nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk 685 § b) pontja
szerinti hozzátartozója ellen a fegyelmi eljárást kezdeményezték.
6. Az EFB fegyelmi ügyekben hozott döntését, javaslatát köteles a legközelebbi taggyűlésen
ismertetni.
7. Az etikai vagy fegyelmi vétség elkövetése miatt alkalmazható büntetések: figyelmeztetés,
fegyelmi, megrovás, párttisztségből történő visszahívás; Az EFB javaslatot tehet a taggyűlésnek a pártból való kizárásra is.
8. Az Etikai Fegyelmi Bizottság összehívásáról, a részvételről, a határozatképességről, a határozathozatal módjáról, a jegyzőkönyvről, az Alapszabály III/1. és III/4-8. pontjai rendelkeznek.
III.§ /17. A Gazdasági Bizottság (GB)
1. A Gazdasági Bizottság az AQP taggyűlés által létrehozott szerve, mely három tagból áll: egy
elnökből és két rendes tagból, akiket a taggyűlés 4 évre választ.
2. A Párt éves költségvetési tervezetét és az 1989. évi XXIII. tv. keretei között folytatandó
gazdálkodó tevékenysége koncepcióját a Gazdasági Bizottság dolgozza ki, majd az AQP Elnöke a Taggyűlés elé terjeszti elfogadásra.
3. Az AQP kizárólag az 1989. évi XXIII tv. 6 §-ában meghatározott módon végezhet gazdálkodási és vállalkozási tevékenységet ennek megvalósítását GB folyamatosan felügyeli.
4. A GB az AQP maximális gazdasági fellendülése, működtetése érdekében tevékenykedik,
ezért feladatai közé tartozik pénzbevételi forrási ötletek keresése, az érvényes jogi szabályok betartásával : a kiadványok, jelvények, könyvek előállíttatása, a programok gazdaságos
kivitelezése.
5. A GB kezeli a párt vagyonát, biztosítja a pártvagyon rendeltetésszerű felhasználását.
6. A GB a Taggyűlésnek beszámol tevékenységéről; elkészíti az éves központi költségvetési javaslatot és költségvetési beszámolót, gondoskodik a jóváhagyott költségvetés végrehajtás áról.
7. A GB a költségvetés fő számain belül korlátlanul jogosult kifizetések végrehajtására. A
költségvetést meghaladó kifizetésekhez, kötelezettségvállalásokhoz a taggyűlés előzetes
egyetértése szükséges;
8. A GB elkészíti a párt gazdálkodási szabályzatára vonatkozó javaslatot, megszervezi és működteti a gazdálkodás belső ellenőrzési rendszerét.
9. A Gazdasági Bizottság összehívásáról, a részvételről, a határozatképességről, a határozathozatal módjáról, a jegyzőkönyvről, az Alapszabály III/1. és III/4-8. pontjai rendelkeznek.
III.§/18. A Felügyelő Ellenőrző Bizottság (FEB)
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1. A Felügyelő Ellenőrző Bizottság az AQP taggyűlés által létrehozott felügyelő szerve, mely
három tagból áll: egy elnökből és két rendes tagból, akiket a taggyűlés 4 évre választ.
2. A Felügyelő Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az AQP működését és gazdálkodását. Ennek során az AQP Elnökségétől, továbbá az elnöktől, a titkártól, Gazdasági Bizottságtól, és a könyvelőtől jelentést, az AQP többi tagjától pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az
AQP könyveibe és irataiba bármikor, kérésre beletekinthet, azokat megvizsgálhatja.
3. A Felügyelő Ellenőrző Bizottság köteles megvizsgálni az Elnökségnek a taggyűlés elé kerülő éves beszámolóját, továbbá a költségvetést, a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsg álatának eredményét a Felügyelő Ellenőrző Bizottság elnöke ismerteti a Taggyűléssel. E nélkül az éves beszámolóról, a költségvetésről és a mérlegről nem hozható érvényesen határ ozat.
4. A Felügyelő Ellenőrző Bizottság tagja az AQP Elnökségének ülésén tanácskozási joggal
vesz részt.
5. A Felügyelő Ellenőrző Bizottság köteles az AQP Elnökét és az Etikai Fegyelmi Bizottságot
tájékoztatni és ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó negatív tény merült fel, ha az AQP működése
során olyan jogszabálysértés vagy az AQP érdekeit egyébként sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése
az Etikai Fegyelmi Bizottság és/vagy a taggyűlés döntését teszi szükségessé;
6. Ha az Elnök vagy Etikai Fegyelmi Bizottság a FEB jelzésére a törvényes működés helyreállítása érdekében hozott szükséges intézkedéseket nem teszik meg, a Felügyelő Ellenőrző
Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az ügyészséget.
7. A Felügyelő Ellenőrző Bizottság összehívásáról, a részvételről, a határozatképességről, a
határozathozatal módjáról, a jegyzőkönyvről, az Alapszabály III/1. és III/4-8. pontjai rendelkeznek.
8. A Felügyelő Bizottság köteles a Taggyűlésnek évente beszámolni.
9. Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
a) az Elnökség elnöke vagy tagja,
b) az AQP -vel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
IV.§/1. Vegyes rendelkezések
1. Az AQP tisztségviselői visszahívásának módja: Bármely tisztségviselő visszahívását az Elnökségénél indoklással ellátva bármely tag kezdeményezheti. A visszahívásról az Etikai Fegyelmi Bizottság és az AQP elnökségének javaslata alapján a taggyűlés dönt.
2. Információ: AQUILA Párt blogot http://aquilapart.blogspot.com/, és honlapot működtet
www.aquilapart.hu néven, ahol minden naprakész információ szerepelni fog. Email cím:
aquilapart@gmail.com
3. Reklám: Az AQUILA Párt a tájékoztatás, önreklámozás végett havilapot szerkeszt, lehetőségeihez mérten egyre nagyobb oldal/példányszámban terjeszti az ismertetőlapok mellett. A tevékenység jobb megismertetése céljából saját könyveket is árusít.
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4. Az AQP pecsétje kör alakú, felirata: AQUILA Párt AQP Elnökség Budapest, Zakariás J.u. 3.", ábrája egy stilizált sas (ami az első lapon van), és az adószám. Az AQP működésével kapcsolatosan keletkezett iratok, beszámolók nyilvánosak, azok megtekinthetők az AQP székhelyén.
IV.§ 2.Az AQP felügyelete
1.A törvényességi ellenőrzést a vonatkozó jogszabályok alapján az ügyészség végzi.
2. Az AQP gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
V.§ 1. Az AQUILA Párt gazdálkodása
A/1. A párt vagyona
A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból,
az állam által az 1989. évi XXIII. törvény 5. §-a alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, jogi
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és magánszemélyek v agyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatékából, a pártnak a 1989.
évi XXIII. törvény 6. §-ban meghatározott gazdálkodó tevékenységéből, illetőleg a párt által alapított vállalat és egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képző dik.
A/2. Éves beszámoló
1.Az 1989.évi XXXIII.tv. szabályai szerint a pártok kötelesek minden év április 30-áig az előző évi
gazdálkodásukról szóló beszámolót (zárszámadást) a Magyar Közlönyben, valamint saját honla ppal rendelkező pártok a honlapjukon is – a törvény 1. számú mellékletében meghatározott minta
szerint - közzétenni.
2. A pénzügyi kimutatásban az egy naptári év alatt adott, ötszázezer forintot meghaladó hozzájárulásokat, illetve a százezer forintnak megfelelő értéket meghaladó külföldről származó hozzájárulásokat - a hozzájárulást adó megnevezésével és az összeg megjelölésével - külön kell feltüntetni.
3. A párt gazdálkodására egyebekben az egyesületek gazdálkodására vonatkozó általános szab ályokat kell alkalmazni.
V.§/2. Az AQP vagyona és pénzügyi forrásai:
V.§ 3. Gazdálkodási rend
1. Az AQP vagyonával a pénzügyi jogszabályok rendelkezései valamint éves költségvetése ala pján, az AQP céljainak maximális figyelembevételével gazdálkodik és erről évente zárszámadást
készít.
2. Az AQP tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon, amellyel a pénzügyi rendelkezések és az
Alapszabály keretei között önállóan gazdálkodik.
3. Az AQP tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok ezért saját vagyonukkal a tagdíj befizetésén túlmenően nem felelnek.
4. Az AQP működése során felhalmozott pénzösszeget, vagyont a Gazdasági Bizottság kezeli.
5. Az AQP pénzforgalma bankszámlán történik. A számla feletti rendelkezéshez az Elnök az
Elnökhelyettes a Gazdasági Bizottság elnöke közül bármelyik 2 aláíró együttes aláírása szükséges.
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6. Az AQP gazdálkodása során elért eredményét bérre, rezsire, fenntartási költségekre, a párt
működtetésére fordíthatja, de nem oszthatja fel.
7. Az AQP- i vagyon részévé válnak a magánszemélyek által az AQP i cél teljesítése érdekében
felajánlott vagyoni hozzájárulások.
8. Az AQP kijelenti: csak olyan adományt fogad el, amely maximálisan tiszteletben tartja az
AQP céljait. Az AQP nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,
illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sére lmével. Az AQP nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az AQP elnökének írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető. Adomány: 350/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5. § (1) Az
adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. Zavarásnak min ősül különösen az adományozásra való felhívással megkeresett személy kifejezett elutasítása e llenére történő ismételt megkeresése. (2) Az adományozott köteles tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés céljáról és az ismert adományozót az adomány felhasználását illetően.(3) Az adomány felhasználása és az erről szóló beszámolás során érvényesülnie kell a nyi lvánosság és az átláthatóság feltételeinek. Ennek érdekében az adományozottnak a 2. § (2) bekezdése szerinti módon be kell számolnia az adományok felhasználásáról.
9. Az AQP tisztségviselői az AQP vezetéséért és a tagok munkájukért 2012-ben külön díjazásban nem részesülnek, önkéntesként dolgoznak.
10. Az AQP működteti az AQP céljaihoz szükséges épületeket, beszerzi és javíttatja az eszközöket. A működés során a gazdálkodás bevételi és kiadási bizonylatait a Gazdasági Bizottság
megőrzi, szigorított számadással és évenkénti beszámolóval tartozik a Taggyűlésnek.
11. Az AQP a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a jogszabályban meghatározott módokon nyilvánosságra hozza.
V.§ 4. A költségvetés
Elkészítését a Gazdasági Bizottság Elnöke végzi.
1. A gazdálkodás legfontosabb alapja az éves költségvetés.
2. A költségvetéstől eltérő gazdasági műveletek engedélyezése a taggyűlés hatáskörébe tartozik.
VI.§ Az AQP megszűnése
A Párt megszűnik, ha más párttal egyesül, két vagy több pártra szétválik, feloszlását a taggyűlés
kimondja, a bíróság feloszlatja, megszünteti vagy megszűnését megállapítja.
VII.§ Az AQP munkáltatói jog
A párt nevében minden, a párttal munkaviszonyban álló személy munkáltatói jogát az AQP Elnöke gyakorolja.
VIII. § Összeférhetetlenségi és a gazdálkodás tisztaságát védő szabályok
1. Az Alapszabályban foglalt összeférhetetlenségi előírások alapján a párt gazdálkodásában
nem folyhatnak bele, Felügyeleti szerepet vállaló tisztségviselő személyek, akik a párttal
semmilyen üzleti kapcsolatot nem létesíthetnek, kivéve a munkajogi státusukból és mu nkakörükből következőket.
2. A párt gazdálkodásra vonatkozó adatoknak és nyilvántartásoknak naprakészeknek, a tén yleges helyzetet tükrözőnek kell lenniük.
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3. A párt gazdasági érdekeinek szolgálatába semmiféle olyan eljárás nem fogadható el, amely
a törvényekkel vagy a gazdálkodásban elfogadható erkölcsökkel ütközik.
4. A párt nevében eljáró személyek felelősek azért, hogy a gazdálkodás tisztasága és annak a
látszata is fennmaradjon.
5. Az összeférhetetlenségi szabályok Mindenkor hatályos jogszabályok a mértékadók.

IX.§ Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések
1. Jelen Jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben a 2011. évi CLXXV. törvény és a 1989.
évi XXIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
2.
a)
b)
c)
d)

Rövidítések
AQP
AQUILA Párt
FEB
Felügyelő Ellenőrző Bizottság
EFB
Etikai Fegyelmi Bizottság
GB
Gazdasági Bizottság

Budapest, 2012. augusztus **.

…………………………………….
Varga Péter Miklósné
Elnök
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tanú

tanú neve:
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