ELEKTORI PARLAMENT
POLGÁRJOGI TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRAT

amelyet az alulírott, illetve a külön íven felsorolt felek a Polgári Törvénykönyv, azon belül is elsősorban annak
6:498-513. §-ainak rendelkezései alapján kötöttek meg az alábbiak szerint:
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II. RÉSZ – ELŐZMÉNYEK
1.

§ A kezdeményezés lényege egy olyan szerveződés létrehozása, mely alapvető céljait tekintve

a.

egyetért

b.

kész a klasszikus vitára (tézis, antitézis, szintézis)

c.

munkája, valamint vitája során a szakmai és pozitív emberi értékek szinergiája vezeti.

2.

§ A jelen okirat olyan társadalmi egyezmény, ami a tagoknak

a.

nagy szabadságot ad,

b.

szigorú és alapvető normákat fogalmaz meg.

c.

Nem csak a tagokat, de a társadalom egészét szolgálja

III. RÉSZ – Az ELEKTORI PARLAMENT CÉLJA
3.

§ Emberi közösségek létrehozása a társadalom érdekében.

4.

§ A demokrácia alapvetéseinek kiterjesztése

5.

§ A közösségi értékek felismerése

6.

§ A közösségi érdekek szolgálata

7.

§ Bármikor és bármilyen magyarországi választáson a Társaság tagjainak együttműködésével, a társadalom

érdekében dolgozó képviselők – elektorok – támogatása.
8.

§ A Wesselényi Egyezmény alapvetéseinek érvényre juttatása.

9.

§ A Társaság által létrehozott és elfogadott programok végrehajtása, megvalósítása.

10. § Rendszerváltás.
11. § Érték és mértékadó tanácsadó szervvé válni.
12. § Az ELEKTORI PARLAMENT polgárjogi társaság tagjai kijelentik, hogy saját és az együtt
megfogalmazott (megvitatott) rövid, közép és hosszú-távú céljaik elérése érdekében együtt kívánnak működni és
ezt a munkát érthető, világos munkarendben rögzítik.

IV. RÉSZ - A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE – NÉV ÉS JOGI FORMA
13. § A társaság neve: Elektori Parlament – továbbiakban Társaság.
14. § Társasági Forma: Polgárjogi Társaság - jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

V. RÉSZ – A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE – TAGSÁG
15. § Ennek a nyitott Társaságnak tagja lehet bárki, aki elfogadja az Elektori Parlament alapító okiratát.
16. § A tag mindig természetes személy
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VI. RÉSZ – A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE – TAG SZEREPE
17. § Tag részt vesz az Elektori Parlament munkájában:
a.

programot írhat

b.

irányító testület tagját jelölheti

c.

irányító testületi tagnak jelölhetik

d.

szavazóként

e.

szemlélőként

f.

elektorként

VII. RÉSZ – A TÁRSASÁG HATÁLYA
18. § a Társaság fennmarad, amíg
a.

legkevesebb két tagja van

b.

a tagok által jóváhagyott átalakulásáig

c.

a tagok által kimondott feloszlatásig

VIII. RÉSZ – A WESSELÉNYI EGYEZMÉNY
19. § Tetteimmel, munkámmal, tudásommal a jelen és az elkövetkező generációkat szolgálom.
20. § Társadalmi – közösségi munkám alapvető céljaiként a társadalmi megbékélés, a jog előtti egyenlőség, a
fenntartható gazdaság, a tudás alapú társadalom, a szellemi, lelki és fizikai egészség és jólét intézményeinek
elérését, megteremtését, és fenntartását határozom meg.
21. § Védem a gyengét, óvom a kiszolgáltatottat, támogatom a rászorulót.
22. § Terveimért, tetteimért vállalom a felelősséget.
23. § Fellépek az erőszak és a gyűlöletkeltés ellen.
24. § Elítélem a megkülönböztetés és kirekesztés minden formáját.
25. § Határozottan elítélem a korrupciót és munkámban törekszem a teljes körű átláthatóságra.
26. § Kijelentem, hogy minden embert megilletnek az alapvető emberi jogok.
27. § Törekszem a társadalmi konszenzus feltételeit megteremteni és fenntartani.
28. § Nem ítélkezem, elvetem az önbíráskodást, ugyanakkor jogkövető módon szolgálom az egyezmény
szellemiségét, és felhasználok minden rendelkezésemre álló törvényi eszközt céljaink elérése érdekében.
29. § Azon dolgozom, hogy új, az emberek érdekeit szolgáló, gazdasági, társadalmi, szociális értékrend jöjjön
létre.
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IX. RÉSZ – IRÁNYÍTÓ TESTÜLET
30. § A Társaság testületei:
a.

Plenáris

b.

Elnökség

c.

Szakkollégium

31. § A Plenáris a tagság egészét jelentő döntéshozói fórum.
32. § A Plenáris üzemmenete folyamatos – Online.
33. § A Plenárist az elnök összehívhatja. Ez a plenáris ülés.
34. § A Plenáris vezető testülete az elnökség.
35. § Az Elnökség tagjai:
a.

Az elnök

-

A Plenáris döntéseinek végrehajtásért felelős személy

-

A Plenáris választja

-

1 Tag

-

Minimummandátum (ameddig nem indítható ellene bizalmatlansági indítvány) 90 nap

-

Mandátum (ameddig a posztjában maradhat) egy év.

-

Egymást követő mandátumidők nincsenek korlátozva.

b.

Alelnökök

-

A Plenáris döntéseinek előkészítésért felelős személyek

-

A Plenáris választja

-

5 Tag

-

Minimummandátum (ameddig nem indítható ellene bizalmatlansági indítvány) 90 nap

-

Mandátum (ameddig a posztjában maradhat) egy év.

-

Egymást követő mandátumidők nincsenek korlátozva.

c.

Felügyelő-bizottság

-

A Plenáris felügyeletéért felelős

-

A Plenáris választja

-

3 Tag (Elnök és két tag)

-

Minimummandátum (ameddig nem indítható ellene bizalmatlansági indítvány) 90 nap

-

Mandátum (ameddig a posztjában maradhat) egy év.

-

Egymást követő mandátumidők nincsenek korlátozva.

d.

Kontrollcsoport

-

A Plenáris minőségellenőrzési csoportja

-

A Plenáris választja

-

1 Tag

-

Minimummandátum (ameddig nem indítható ellene bizalmatlansági indítvány) 90 nap

-

Mandátum (ameddig a posztjában maradhat) egy év.

-

Egymást követő mandátumidők nincsenek korlátozva.
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36. A Plenáris alatt a Szakkollégiumok tevékenykednek.
37. § A Szakkollégium Tagjai Operatív vezetőt választanak maguk közül, aki
a.

Összefogja a témacsoportokat

b.

Együttműködik az elnökségi tanácsadó bizottságokkal a programok plenáris elé terjesztésében.

c.

A programalkotási szabályokat betartatja

d.

Bármikor helyettest jelölhet maga helyett.

e.

A Szakkollégiumi Operatív vezetőt a helyettese azonos jogokkal képviseli.

X. RÉSZ – SZAKKOLLÉGIUM
38. § A Társaság tagjai elfogadják a szakmai és ember központú irányítás alapelvét és döntéseiket elsősorban
szakmai és emberközpontú irányelvek mentén hozzák meg.
39. § Az irányelvek kezelését intézményi rendszerben kezeli a Társaság, ez a Szakkollégium.
40. § A Szakkollégium olyan – részben – virtuális munkaszervezete a Tagoknak, ahol:
a.

Szakmai nézeteiket képviselhetik

b.

Állásfoglalásukat szakmai szempontok alapján formálhatják

c.

A szakmai és politikai érdekeket logikus és közérthető kontextusba helyezve, programokat hoznak létre

d.

A szakmai és politikai résztvevők felkészülnek a szakmai és politikai kérdések egységes, és mindenki

számára logikus, értékrendi megválaszolására
e.

Taníthatnak, tanulhatnak, képezhetik magukat, új ismereteket szerezhetnek

f.

Társadalmi, szakmai, politikai vitákat folytathatnak

41. § A virtuális szakkollégium a www.elektoriparlament.hu weboldalon, regisztrációval használható.
42. § Szakkollégiumot létrehozni
a.

legalább öt taggal, és

b.

legalább egy programmal

...lehet.
43. § Témafelelősök a programot a plenárison mutatják be.
44. A Plenáris a programot:
a.

elfogadhatja – az Elektori Parlamenten kívülre engedve a külső szemlélőknek is módja van szavazni róla

b.

elvetheti – a témafelelősnek vissza kell vonnia a programot.

45. Szakkollégium indítása előtt a tag köteles tájékozódni, hogy a témakörben más tag nem alapított-e
szakkollégiumot (hasonlót se). Ha igen, akkor programját, amennyiben azt a szakkollégium operatív vezetője
formailag megfelelőnek találta, a jelzett és már létrehozott szakkollégiumba integrálhatja.
46. § A virtuális Szakkollégiumok célja, hogy intézményi keretekben, állami finanszírozással folytassák
munkájukat.
47. § Jelen okirat a 49 § üzemszerkezetét nem fogalmazza meg.
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XI. RÉSZ – PROGRAM
48. § A Program egy Szakkollégiumi munkaterv
49. § A programoknak alapvető formai feltételeknek kell megfelelniük.
50. § Cím:
a.

program címe

b.

készítésének ideje

c.

szakkollégium neve

d.

program száma (Szakkollégium rövidített neve, év, hó, nap, verziószám)

e.

készítő neve

51. § Összefoglalás:
a.

a terv rövid, velős és közérthető kivonata

b.

több alpontot is tartalmazhat

c.

hivatkozásokkal élhet

52. § Tartalom:
a.

rövid, közép és hosszú-távú terv

b.

eszközök és módszertan

c.

megvalósítás

d.

társadalmi haszon elemzése

e.

összegzés

53. § Pénzügyi terv:
a.

minimumbecslés

b.

pontos terv

c.

egyszerűsített és közérthető módon

54. § Összegzés:
a.

a terv összefoglalása

b.

a legfontosabb elemek logikai áttekintése

XII. RÉSZ – DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT
55. § Döntés tárgya lehet:
a.

dokumentum (nyilatkozat, szabályzat, program, illetve ezek módosítása)

b.

Hivatalnok vagy szerv választása

c.

Elektor felhatalmazása

d.

Döntési kezdeményezés egy magasabb szintű testületben, vagy megoldási javaslat beillesztése egy

magasabb szintű testületben folyó döntési kezdeményezésbe.
56. § Döntés kezdeményezése
a.

Döntést kezdeményezhet, megoldási javaslatot tehet:
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-

Szakkollégiumban: annak tagja, legalább három másik tag támogatásával

-

A plenárison Szakkollégium vagy az Elnöklég tagja

b.

A döntést a probléma felvetésével és megoldási javaslattal lehet kezdeményezni

c.

A problémafelvetés tartalma:

-

A probléma hivatkozható címe

-

Rövid problémaleírás, ami a megoldani kívánt problémával kapcsolatos objektív, nem vitatott tényeket

tartalmazza röviden. A részletes problémafeltárás helye a döntési javaslat indoklása.
d.

A megoldási javaslat tartalma:

-

A megoldási javaslat hivatkozható neve, hivatalnok vagy szerv választása esetén a jelölt neve

-

dokumentum esetén szövegszerű javaslat

-

dokumentum esetén kötelezően, választás esetén opcionálisan indoklás.

e.

A megoldási javaslat beterjesztőjét a megoldási javaslat témafelelősének nevezzük

f.

A folyamatban lévő döntési kezdeményezések és az ahhoz tartozó döntési javaslatok publikus nyilvántartása

az Elnök feladata
57. § Vita, megoldási javaslatok
a.

A problémafelvetésről a megoldási javaslatok mentén a testület tagjai online felületen, és szükség szerint

személyesen vitáznak
b.

A vitafolyamat során az 56. § a és d pontjai szerint megoldási javaslatot lehet tenni

c.

A vitafolyamat véget ér, ha

-

Legalább egy hét (Az Elnökség tagja által sürgősként felvetett probléma esetén 72 óra) eltelt a legutolsó

megoldási javaslat beérkezése vagy visszavonása óta, és minden megoldási javaslat témafelelőse beleegyezik a
személyes vita nélküli szavazásba, vagy
-

A javaslat személyes vitára került, és a testület személyes vitán részt vevő tagjainak többsége szavazásra

bocsáthatónak ítéli a döntési kezdeményezést
d.

A c) pontban a Plenárison folyó témához szóló megoldási javaslatnak számit a Szakkollégiumban indított

kezdeményezés is.
e.

A megoldási javaslat témafelelőse a megoldási javaslatot visszavonhatja, ha pedig a megoldási javaslat

támogatóinak száma a minimum alá csökken, az visszavonódik.
f.

Alelnök Szakkollégiumban tárgyalt megoldási javaslatot a Plenáris elé terjeszthet a témafelelős

megtartásával a vitafolyamat gyorsítása érdekében.
g.

A vita lefolytatásához szükséges, a testület minden tagja számára egyenlő lehetőségeket biztosító online

felület biztosítása az Elnök feladata.
h.

A személyes vita moderálásáról és összehívásáról az Elnök gondoskodik. A vita összehívása legalább egy

héttel előre meghirdetve történik, úgy, hogy a testület lehető legtöbb tagjának és különösen a témafelelősöknek
biztosítsa a személyes részvétel, akadályoztatás esetén a vita online követésének lehetőségét.
i.

A személyes vitában a témafelelősök és az Elnökség tagjai, illetve azok akadályoztatása esetén

megbízottjaik vesznek részt hozzászólási joggal. A tagok a vita közben kézjelekkel nyilvánítanak véleményt, és
a vita menetét nem zavarva a hozzászólási joggal rendelkezőknek javasolnak érveket, szempontokat.
58. Szavazás
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a.

Szavazás előtt a megoldási javaslatok közé beillesztésre kerül az “a többit ellenzem” nevű javaslatot,

amelynek segítségével a szavazók jelezhetik, hogy az ez alá rangsorolt megoldási javaslatokat ellenzik.
b.

A döntési javaslatról a testület tagsága Condorcet módszerrel, szerv választása esetén arányos Condorcet

módszerrel szavaz.
c.

A szavazás érvényes és eredményes, ha annak van Condorcet győztese, és az nem az “a többit ellenzem”

nevű megoldási javaslat.
d.

Szavazni három napon keresztül, online lehet.

XIII. RÉSZ AZ ELEKTORI PARLAMENT POLITIKAI
ÁLLÁSFOGLALÁSA
59. § Az Elektori Parlament az állampolgárok politikai megrendeléseit gyűjti egybe és kristályosítja ki. Ilyen
módon a politikát hagyományos értelmében, a közösség ügyeivel való foglalkozásként gyakorolja, mint
bármelyik helyi közösség vagy civil szerveződés. Az Elektori Parlament a pártpolitika felé megrendelőként lép
fel, így az Elektori Parlamentbe tömörülő civilek és a megrendelést teljesítő politikusok között egyértelmű föléés alárendeltségi viszony van. Az Elektorok az Elektori Parlament megbízottjai
60. § Aki Tagja az Elektori parlamentnek, és az alapító okiratba rögzített alapvetéseknek eleget tesz, az
használhatja, és/vagy létrehozhatja az Elektori Parlament erőforrásait.
61. § Az Elektori Parlament felületén közzétett információk a szerző(k) szellemi termékei.
62. § A Pártok, Egyesületek, Alapítványok, Civil szervezetek, tagjaik révén válnak az Elektori Parlament
részévé.

XIV. RÉSZ – ELEKTOR
63. § Az Elektor – küldött – a legmagasabb képviseleti felkérése a Társaságnak.
64. § Elektor a képviselőjelölt.
65. § Az Elektorokat a Plenáris erősíti meg
66. § Elektor csak Tag lehet.
67. § Elektort bármely Tag jelölhet.
68. § Elektor tagja lehet Politikai szervezetnek.
69. § Önjelölés van.
70. § Az Elektornak a Plenáris általi megerősítéshez rendelkeznie kell:
a.

legkevesebb két szakkollégium tagsággal

b.

témafelelős minősítéssel

c.

választókörzettel

d.

a választókörzetre vonatkoztatott törvényi feltételek teljesítésének képességével

e.

elektori jelölését megerősítő az előválasztási rendszerben elért szavazattöbbséggel.

f.

Az Elektorok számát az Elektori Parlament nem korlátozza.
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XV. RÉSZ – EGYÉB RENDELKEZÉSEK
71. § Jelen okiratnak részét képezi
a.

Aláírási jegyzék (korlátlan számban)

b.

Wesselényi egyezmény

72. Jelen Okirat alapján
a.

A Felügyelő Bizottság Etikai Kódexet,

b.

Az Elnök az Anonim Digitális Azonosító (ADA) segítségével történő tagnyilvántartás és döntéshozatal

szabályait részletező dokumentumot,
c.

Az Elnök bármely értelmező dokumentumot terjeszt be a Plenáris elé.

73. Jelen Okiratot a Tagok értik és egységesen értelmezik.
74. Jelen okiratot a Tagok saját kézjegyükkel ellátják a mellékelt aláírási jegyzéken.
75. Jelen Okiratot, valamint az aláírási jegyzéket az Elnök, valamint az Elnökség tagjai aláírásukkal hitelesítik,
majd igény szerint közjegyzői másolatokat készítenek, a kívánt számban.

2017. 12. 13.
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