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A Demokratikus Koalíció
Alapszabálya

I. Alapító nyilatkozat

Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal és a szabadságjogok érvényesülésével.
A Demokratikus Koalíció progresszív, nyugatos, balközép polgári párt.
Elkötelezzük magunkat a nyugati világ szellemi hagyományának érvényessége mellett; a zsidó-keresztény tradíciót, a görög-római antikvitás örökségét és a felvilágosodás szellemiségét
tekintjük az európai kultúra közös alapjának. A hatalom által elfojtott függetlenség- és szabadságvágy kifejezésének nagy közösségi megnyilvánulásaként tekintünk 1848-ra, 1918-ra, 1945-re,
1956-ra és 1989-re.
Értékeink, céljaink Európához kötnek bennünket; hisszük hogy a XXI. századi Magyarország csak
az Európai Unió és a transzatlanti biztonsági együttműködés megbecsült tagjaként lehet sikeres.
Tudjuk, hogy az európai integráció elmélyítése, a tagállamok szorosabb gazdasági együttműködése hazánknak is érdeke.
Azt valljuk, hogy a jog uralma, a jogbiztonság, az európai alkotmányos értékeknek megfelelő
alkotmányos garanciákkal védett egyéni és közösségi szabadság, az egymásért viselt felelősség
és szolidaritás, az igazságosságra törekvés, a kisebbségek jogainak tisztelete, valamint a köztársasági eszme képezik alkotmányos rendünk alapjait.
Az európai hagyományok szellemében elismerjük és védjük az egyének és közösségek polgári
és politikai, valamint gazdasági, szociális és kulturális jogait. Hirdetjük, hogy a politikai szabadság elsősorban a szabad identitásválasztásban, a szabad gyülekezés, egyesülés, szólás és véleménynyilvánítás jogában, a szabad vallásgyakorlásban, a szabad választáson és versengő többpártrendszeren alapuló parlamentarizmusban nyilvánul meg. A gazdasági életben a szabadság
teremti meg a garanciákkal védett tulajdont, a szabadság szüli a versenyt és a piacot.
Hisszük, hogy a polgári, politikai, gazdasági szabadság bátorítja az egyéni kezdeményezést, ami
pedig forrása a gyarapodásnak, az innovációnak, a fejlődésnek, az emberi életminőség jobbra
fordításának.
Tudjuk, hogy a magántulajdon, a piac és a verseny hatékonyan méri össze az egyéni erőfeszítéseket, osztja el az erőforrásokat, azaz szolgálja a magánérdek érvényesítését. De azt is látjuk,
hogy a piac és a verseny önmagában nem képes harmonizálni sem az eltérő magánérdekeket,
sem a magánérdeket a közérdekkel.
Megtanultuk, hogy a piac és a verseny szükséges a gazdaság hatékony működtetéséhez, de nem
tudja kordában tartani a társadalmi egyenlőtlenségeket, létrehozni és fenntartani a társadalmi
szolidaritás intézményeit és szabályait.
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Valljuk, hogy a modern balközép politika minden társadalmi konfliktus során következetesen a
kiszolgáltatottabb helyzetben lévő fél mellé áll, védi a gyengébbek jogait és jogos érdekeit.
Követjük a szociáldemokrácia legjobb hagyományait. Társadalompolitikánk a társadalmi szolidaritást megvalósító „Több felelősséget fent, több lehetőséget lent!” elvén nyugszik.
Elismerjük, hogy a munkavállalói akarat kifejezésének legitim módja a kollektív érdekképviseletek, szakszervezetek működése. A társadalmi párbeszéd részeként szükségesnek tartjuk a
demokratikus érdekegyeztetési mechanizmus működtetését.
Hisszük, hogy a közérdek megfelelő képviseletéhez, érvényesítéséhez hatékony államra, jó kormányzásra van szükség. Az állam korlátlan szabadsága azonban megöli a Köztársaságot. His�szük, hogy a jog a hatalom korlátját és nem az uralom eszközét jelenti. Az állam célkitűzése a
közjó megvalósítása. A piac magánérdeket követő szabad működésének és a közjó érvényesítését célzó állami szabályozásnak olyan összekapcsolása szükséges, amely a társadalmi méltányosság, igazságosság és a környezeti szempontok érvényesítése mellett teret enged a gyors
gazdasági fejlődésnek.
Valljuk, hogy a társadalmi igazságosság megvalósításához méltányos közteherviselés, mindenki
számára elérhető modern köz- és felsőoktatás, kiváltságoktól mentes, magas színvonalú egészségügyi rendszer, valamint a hátrányos helyzetű polgárok és térségek számára egyenlő esélyeket teremtő politika szükséges.
Valljuk, hogy a szabad, demokratikus politikai közösség a Köztársaságban formálja meg önmagát. A Köztársaság a szabadságra, a jog uralmára, a polgárok egyenlőségére és egymás iránt
érzett felelősségére, az emberi méltóság megóvására, a többség felhatalmazásával működő
kormányzásra, a kisebbség védelmére épül. A köztársasági hatalom alkotmányosan korlátozott,
a kormányzás a hatalommegosztáson, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerén alapul. A Köztársaságban egyedül a nép szuverén.
Óvjuk a Köztársaság polgárait, hogy a XX. századi magyar történelem tragédiáiért remélt kárpótlásban, a „történelmi idő helyrebillentésében”, az erős kéz politikájában, a piacgazdaság jelentős korlátozásában, az állam széleskörű gondoskodásában lássák az ország felemelkedésének zálogát.
Valljuk, hogy a széles körű jog- és létbizonytalanság ellen a jog uralmának, a törvény előtti
egyenlőségnek, a méltányos jog kiszámíthatóságának és betarthatóságának biztosításával, a
saját teljesítményre és öngondoskodásra ösztönzéssel, a változásokhoz való alkalmazkodás képességének elsajátításával, a szolidáris közösség által fenntartott széleskörű szociális rendszerrel, a kiszolgáltatottak védelmével, új munkahelyek teremtésével kell és lehet küzdeni.
Nem fogadjuk el, hogy mind a hétköznapok világa, mind a politikai élet mélyen átitatott a törvénytelen „szívességek” félig rejtett, félig nyílt normaszegő hálózatával, korrupcióval. Küzdünk a
politikai intézmények legitimitását megkérdőjelező fekete párt- és kampányfinanszírozás ellen.
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A XX. század tragédiáiból okulva nem hiszünk a nemzet és az állam hamis összemosásában.
Egyetértünk a határon túli magyarság legnagyobb támogatottságú politikai erőivel abban, hogy
az általuk képviselt magyarok érdekeit a szülőföldön való boldogulás, valamint az autonómia
anyaországi támogatása és nem a magyar állampolgárság kiterjesztése szolgálja.
Célunk az 1918-ban, 1946-ban és 1989-ben megalapított Köztársaság negyedik újraalapítása, a
józan, mérsékelt politizálás hitelének és becsületének helyreállítása.

II. A PÁRT ADATAI

1.

A párt neve: Demokratikus Koalíció, rövidítése: DK.

2.

A párt székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.

3.

A párt működési területe: országos.

4.

A párt jogállása: a párt a Ptk. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján
létrejött önálló jogi személy, amely magára nézve kötelezőnek ismeri el a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.évi XXXIII. törvény rendelkezéseit.

III. TAGSÁGI VISZONY

5.

A pártba felvételét kérheti az a 16. életévét betöltött magyar állampolgár, aki nem áll
közügyektől való eltiltás vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság hatálya alatt, nem
tagja más Magyarországon bejegyzett pártnak, felvételi kérelmében a párt Alapszabályát
elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. Ahol az
Alapszabály tagot nevez meg, azalatt a rendes tagot kell érteni.

6.

A felvételi kérelmet – írásban, vagy a Demokratikus Koalíció tagnyilvántartási rendszerében rögzítve elektronikus úton – a választókerületi szervezet elnökségéhez kell benyújtani. A tag felvételéről 30 napon belül a választókerületi szervezet elnöksége hoz határozatot. A határozatot a felvételt kérő személynek írásban vagy elektronikus úton nyolc
napon belül meg kell küldeni. A határozattal szemben a felvételét kérő személy a döntés
kézbesítésétől számított 30 napon belül írásbeli jogorvoslati kérelemmel az Elnökséghez
fordulhat, amelyet a választókerületi szervezet elnökségéhez kell benyújtani.
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7.

A párt tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják. A párt tagja megjelöli, hogy melyik választókerületi szervezetnek kíván a tagja
lenni.

8.

A tagok jogai:
a) tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vehetnek a párt Kongresszusán;
b) bármely tisztségre választhatnak és megválaszthatók, de a tag a 15. pont b) és d) alpontjában, valamint a 16. pont d) és g) alpontjában meghatározott testületi tagságok
és tisztségek közül egyidejűleg csak egyet tölthet be;
c) jogosultak részt venni a párt rendezvényein;
d) igénybe vehetik a párt által nyújtott szolgáltatásokat;
e) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak;
f) önszerveződő pártközösségeket hozhatnak létre.

9.

A tagok kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály rendelkezéseit, illetőleg a párt testületi szerveinek határozatait;
b) kötelesek teljesíteni a párt tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni a párt célkitűzéseinek megvalósítását;
c) kötelesek tagdíjat fizetni, melynek összege havi 1000 forint.

10.

A tagsági viszony megszűnik a tag:
a) kilépésével;
b) kizárásával;
c) más pártba való belépésével;
d) halálával.

11.

A kilépési szándékot – írásban, vagy a Demokratikus Koalíció tagnyilvántartási rendszerében rögzítve elektronikus úton – a választókerületi szervezet elnökségéhez kell bejelenteni.

12.

A választókerületi szervezet taggyűlése kizárhatja a tagot a párt soraiból az alábbi esetekben:
a) a tag tevékenysége az Alapszabályba vagy a párt testületi határozatába ütközik;
b) a tag felszólítás ellenére tagdíjfizetési kötelezettségének három hónapja nem tesz
eleget, és a pártigazgatónak a nem fizetés jogkövetkezményeit is tartalmazó írásbeli
felszólításában megjelölt legalább 90 napos fizetési határidő eredménytelenül telt
el;
c) a tag tevékenysége ellentétes a párt céljaival, vagy egyébként veszélyezteti a párt
céljainak megvalósulását, illetve sérti annak jó hírét;
d) a tag országgyűlési képviselői vagy önkormányzati választáson a párt hivatalos jelöltjével szemben indul.
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12/A. A kizárást megelőző eljárás lefolytatására a választókerületi szervezet állandó vagy eseti
etikai bizottságot hozhat létre. Az eljárás során az érintett személynek lehetőséget kell
adni, hogy személyes meghallgatáson érdemi védekezést terjesszen elő, amelyről a tag�gyűlést tájékoztatni kell. A választókerületi szervezet etikai bizottságának ülésére (ilyen
bizottság hiányában a taggyűlésre) az érintett tagnak az ülés előtt legalább nyolc nappal
közölt meghívót kell küldeni. A meghívóhoz csatolni kell a kizárásra vonatkozó indítványt,
amely tartalmazza a tagsági jogviszony megszűnését, illetve a kizárást megalapozó tényeket, körülményeket, az azokat alátámasztó bizonyítékokat. Amennyiben az ügyben eseti
etikai bizottság jár el, a meghívóhoz csatolni kell annak összetételét is. A taggyűlésnek a
kizárás tárgyában hozott döntését, amely tartalmazza a tagsági jogviszony megszűnését,
illetve a kizárást megalapozó tényeket, körülményeket, az azokat alátámasztó bizonyítékokat, valamint a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást, a kizárt személynek,
valamint az eljárást kezdeményezőnek a döntéstől számított nyolc napon belül írásban
meg kell küldeni, akik azzal szemben a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül
írásbeli jogorvoslati kérelemmel az Etikai Bizottsághoz fordulhatnak. A tagsági viszony a
jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követő nappal, illetve az Etikai Bizottságnak
a kizárást megerősítő döntésével szűnik meg. A kizárt tag tagsági viszonyának megszűnését követően egy évig nem kérheti felvételét a pártba. Az eljárás részletes szabályait az
Etikai és fegyelmi szabályzat tartalmazza.
A párt tisztségviselőivel, az Elnökség és az Etikai Bizottság tagjaival, valamint a párt országgyűlési és európai parlamenti képviselőivel szemben az eljárás lefolytatására és a
döntés meghozatalára az Etikai Bizottság, a jogorvoslati kérelem elbírálására az Elnökség
jogosult. Ugyancsak az Etikai Bizottság folytatja le az eljárást a volt tisztségviselőkkel és
képviselőkkel szemben, ha az eljárásra okot adó cselekmény vagy mulasztás a korábban
betöltött választott tisztségükkel függ össze. A döntésre az Etikai Bizottság, a jogorvoslati
kérelem elbírálására az Elnökség jogosult ebben az esetben is.
Amennyiben a tag három hónapja nem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, a tagdíj elmaradásának rendezéséig tagsági jogait nem gyakorolhatja, és erről a 12. pont b)
alpontja szerinti felszólításban tájékoztatni kell. Meg kell szüntetni a tagdíj nem fizetése
miatti eljárást, ha a tag kilépési szándékának bejelentése mellett kéri regisztrált támogatóként való nyilvántartásba vételét.
12/B. Ha a tag a 12. pont a) vagy c) alpontjában meghatározott magatartást tanúsította, a cselekmény tárgyi súlya azonban csekély, a tag a 12/A. pontban meghatározott eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával figyelmeztetésben, súlyosabb esetben megrovásban
részesíthető. A figyelmeztetés, illetve a megrovás a tagnak a tagsági jogviszonyát, az abból fakadó jogokat nem érinti.
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IV. A REGISZTRÁLT TÁMOGATÓK

13.

Támogatóként regisztráltathatja magát az a természetes személy, aki elfogadja a párt
célkitűzéseit, Alapszabályát, és vállalja, hogy tevékenységével, valamint anyagilag támogatja a pártot. A támogatóként történő regisztrációt a választókerületi szervezet elnöksége megtagadhatja, ha a támogatóként jelentkező előélete, nyilvános megnyilvánulásai
alapján kétséges a párt célkitűzéseinek elfogadása. A regisztráció elfogadásával, illetve
megtagadásával, valamint a megtagadó határozattal szemben benyújtott jogorvoslati
kérelemmel kapcsolatos eljárás során az Alapszabály 6. pontjának rendelkezéseit kell
alkalmazni.

13/A. A regisztrált támogatói jogviszony megszűnik a támogató:
a) lemondásával;
b) törlésével;
c) halálával.
13/B. A lemondási szándékot – írásban, vagy a Demokratikus Koalíció tagnyilvántartási rendszerében rögzítve elektronikus úton – a választókerületi szervezet elnökségéhez kell bejelenteni.
13/C. A választókerületi szervezet taggyűlése törölheti a regisztrált támogatót az alábbi esetekben:
a) a támogató tevékenysége az Alapszabályba vagy a párt testületi határozatába ütközik;
b) a támogató felszólítás ellenére támogatói díjfizetési kötelezettségének három hónapja nem tesz eleget, és a pártigazgatónak a nem fizetés jogkövetkezményeit is
tartalmazó írásbeli felszólításában megjelölt legalább 90 napos fizetési határidő
eredménytelenül telt el;
c) a támogató tevékenysége ellentétes a párt céljaival, vagy egyébként veszélyezteti a
párt céljainak megvalósulását, illetve sérti annak jó hírét;
d) a támogató országgyűlési képviselői vagy önkormányzati választáson a párt hivatalos jelöltjével szemben indul.
13/D. A törlést megelőző eljárásra az Alapszabály 12/A. pontjában leírt szabályokat kell alkalmazni.
14.

A regisztrált támogatók a párt rendezvényein részt vehetnek. A regisztrált támogatók a
Kongresszuson tanácskozási joggal vehetnek részt, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségviselővé és testületi taggá nem választhatók. A regisztrált támogatók havi
200 forint regisztrált támogatói díjat fizetnek, amely támogatásnak minősül.

Demokratikus Koalíció - ALAPSZABÁLY - 2016.02.13.

7.

A Demokratikus Koalíció
Alapszabálya

V. A PÁRT SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

15.

A párt testületi szervei:
a) Kongresszus;
b) Elnökség;
c) Országos Tanács;
d) Etikai Bizottság;
e) Szociáldemokrata Értékműhely;
f) a választókerületi szervezet taggyűlése;
g) a választókerületi szervezet elnöksége.

16.

A párt tisztségviselői:
a) elnök;
b) örökös tiszteletbeli elnök;
c) alelnökök;
d) az Országos Tanács elnöke;
e) az Etikai Bizottság elnöke;
f) pártigazgató;
g) a választókerületi szervezet elnöke.

17.

Az Elnökség tagjai, valamint a párt tisztségviselői (a továbbiakban együtt: vezető tisztségviselők) megválasztásukat követően 15 napon belül, majd évente az országgyűlési
képviselők jövedelem- és vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú jövedelem- és vagyon�nyilatkozatot tesznek. Az Etikai Bizottság a jövedelem- és vagyonnyilatkozattal kapcsolatban eljárást folytathat. Az eljárás részletes szabályait az Etikai és fegyelmi szabályzat
tartalmazza. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A Kongesszus
18.

A Kongresszus a tagok összessége, a párt legfelsőbb szerve. A Kongresszus legalább évente egyszer ülést tart. A Kongresszus a párt székhelyétől eltérő, a meghívóban megjelölt
helyszínen is megtartható. A Kongresszust az Elnökség hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről az ülést megelőzően legalább 15 nappal írásban vagy elektronikus úton tájékoztatni kell a tagokat. A meghívót igazolható módon kell megküldeni a
tagoknak ajánlott levélben, vagy visszaigazolható elektronikus levélben. A meghívónak
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tartalmaznia kell a határozatképesség szabályait, és az esetleges határozatképtelenség
esetén az új időpontot azzal, hogy a megismételt Kongresszus a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes. Két hónapon belüli időpontra kötelező összehívni a Kongresszust, ha a tagok 1/10-e írásban, a tervezett napirend megjelölésével kéri. Az Elnökség
köteles a Kongresszust összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából akkor is,
ha
a) a párt vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a párt előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) a párt céljainak elérése veszélybe került.
Az a), b) és c) alpontban meghatározott okokból összehívott Kongresszuson a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni
vagy a párt megszüntetéséről dönteni.
A szabályszerűen összehívott Kongresszus az előre kiküldött napirend tekintetében határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Ha a Kongresszus ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. Ha a Kongresszus
nem határozatképes, megismételt Kongresszust kell tartani. A megismételt Kongresszus
a határozatképtelen Kongresszust követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt Kongresszus a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A meghívóhoz csatolni kell az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket, amelyeknek tartalmaznia kell a Kongresszus döntésére
vonatkozó szövegszerű javaslatot.
A kongresszusi meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és a párt testületei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség a kérelem beérkezésétől számított
2 napon belül dönt, és döntéséről az ülést megelőzően legalább 5 nappal írásban vagy
elektronikus úton tájékoztatja a tagokat. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről
az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a Kongresszus a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
18/A. A Kongresszus a jelenlevő tagok közül nyílt szavazással levezető elnököt (elnököket),
jegyzőkönyv-vezetőt, továbbá két jegyzőkönyv-hitelesítőt, valamint – amennyiben ezt a
napirend indokolja – szavazatszámláló bizottságot választ. A Kongresszus ezt követően
határoz a napirend elfogadásáról, amelynek során a meghívóban nem szereplő napirendi
pont nem vehető fel a Kongresszus napirendjére.
A Kongresszus az egyes napirendi pontokat az elfogadott napirend szerinti sorrendben
tárgyalja meg. A Kongresszus több napirendi pontot együtt is tárgyalhat. A napirendi ponthoz érkező hozzászólásokat követően a levezető elnök a napirendi pont vitáját lezárja.
Döntést igénylő napirendi pont esetén a Kongresszus először az előterjesztésben szereplő
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döntési javaslathoz benyújtott, szövegszerű módosító javaslatokról szavaz, majd a döntési javaslatnak az elfogadott módosító javaslatokkal egységes szerkezetű szövegéről határoz. A napirendi pontokról együttes vita estén is külön-külön kell dönteni. A szavazások
eredményét a levezető elnök szóban hirdeti ki.
19.

A Kongresszusról a megválasztott jegyzőkönyv-vezető jegyzőkönyvet készít, amelyet a
levezető elnök (elnökök), a jegyzőkönyv-vezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásukkal látnak el. A jegyzőkönyv tartalmazza a Kongresszus helyét és idejét, a napirendet, a
felszólalók nevét, az elhangzott felszólalások lényeges tartalmát, a határozatképesség
fennállását, a döntések tartalmát, valamint az azt támogatók, illetve ellenzők arányát. A
jegyzőkönyvhöz jelenléti ívet kell csatolni, amely tartalmazza a részt vevő tagok nevét,
lakcímét és saját kezű aláírását. Amennyiben a Kongresszus az ott jelen nem levő személyeket is érintő döntést hoz, a döntést az érintettekkel az elnökségnek három munkanapon belül közölnie kell.

20.

A Kongresszus határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a kérdésről újra kell szavazni. Ismételt szavazategyenlőség
esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazást rendelhet el a Kongresszus az
elnök előterjesztésére, vagy a jelenlévő tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a párt terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a pártnak nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben (kivéve a vezető tisztségviselők
megválasztását).

20/A. A Kongresszus előkészítésére, vitája egy részének lefolytatására az Elnökség megyei (fővárosi) Részkongresszust hívhat össze. A Részkongresszuson az adott megyében (a fővárosban) működő választókerületi szervezetekhez tartozó párttagok és regisztrált támogatók
vehetnek részt. A Részkongresszus állásfoglalást, ajánlást nyújthat be a Kongresszusnak.
Összehívására, határozatképességére, levezetésére és jegyzőkönyvezésére a Kongresszus
szabályait kell alkalmazni.
21.

A Kongresszus kizárólagos hatásköre:
a) meghatározza a párt politikájának főbb irányait;
b) az Elnökség előterjesztése alapján elfogadja és módosítja a párt Alapszabályát;
c) elfogadja és módosítja a párt Etikai és fegyelmi szabályzatát;
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d) elfogadja a párt éves költségvetését;
e) elfogadja az Elnökség éves beszámolóját – ezen belül a párt vagyoni helyzetéről szóló jelentést -, valamint az Országos Tanács és az Etikai Bizottság éves beszámolóját;
f) dönt a párt feloszlásáról, más párttal történő egyesüléséről, illetve szétválás kimondásáról;
g) az elnök és az örökös tiszteletbeli elnök kivételével két éves időtartamra megválasztja az Elnökség tagjait;
h) két éves időtartamra megválasztja az Etikai Bizottság tagjait;
i) örökös tiszteletbeli elnököt választhat;
j) dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály a Kongresszus hatáskörébe
utal.
21/A. Az elnököt a párt tagjai pártszavazáson választják meg kétéves időtartamra. A pártszavazáson valamennyi tag részt vehet. A pártszavazás lebonyolításának módját és egyéb
részletes szabályait a Döntési és választási szabályzat tartalmazza.

Az Elnökség
22.

A párt vezetésével kapcsolatos feladatokat az Elnökség látja el. Az Elnökség ügyrendjét
maga állapítja meg.

23.

Az Elnökség tagjai: az elnök, az örökös tiszteletbeli elnök, a legfeljebb öt alelnök, valamint a legfeljebb tíz elnökségi tag.

24.

Az Elnökséget legalább havonta egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnökség üléseit az
elnök a napirendet, az ülés helyét és időpontját tartalmazó meghívónak az Elnökség tagjai
számára írásban vagy elektronikus úton, a tervezett ülés előtt legalább öt nappal történő
megküldésével hívja össze. Öt napon belüli időpontra össze kell hívni az elnökségi ülést
az elnökségi tagok egyharmadának kérésére. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak
több mint a fele jelen van. Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű
többséggel hozza. Az Elnökség személyi kérdésekben titkos szavazással dönt.
Az Elnökség üléséről a pártigazgató jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az
elnökségi ülés helyét és idejét, a jelenlévők nevét, a napirendet, az egyes napirendi pontokkal összefüggő hozzászólók nevét, a hozzászólás tartalmának összefoglalását, a határozatképesség fennállását, a döntés tartalmát, valamint az azt támogatók, illetve ellenzők arányát. Amennyiben az Elnökség az ott jelen nem levő személyeket is érintő döntést
hoz, a döntést az érintettekkel három munkanapon belül közölni kell.

25.

Az Elnökség feladatai:
a) ellátja a párt vezetésével kapcsolatos feladatokat;
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b) elfogadja és módosítja a párt Szervezeti és működési szabályzatát, Döntési és választási szabályzatát, valamint Gazdálkodási szabályzatát;
c) a választókerületi szervezet taggyűlésének véleménye alapján dönt a párt egyéni
választókerületi országgyűlési képviselőjelöltjeiről;
d) dönt a párt európai parlamenti képviselőjelöltjeiről és miniszterelnök-jelöltjéről;
e) a választókerületi szervezet javaslata alapján dönt a párt polgármester-jelöltjeiről,
egyetértési jogot gyakorol az önkormányzati képviselőjelöltek vonatkozásában;
f) elkészíti és a Kongresszus elé terjeszti az éves költségvetést;
g) beszámol a két Kongresszus közötti időszakban végzett tevékenységéről – ezen belül
a párt vagyoni helyzetéről – a Kongresszusnak;
h) javaslatot tesz a választókerületi elnök személyére;
i) kinevezi a pártigazgatót;
j) elbírálja a választókerületi szervezet elnökségének tagfelvétellel kapcsolatos határozatai ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet;
k) elbírálja az Etikai Bizottság etikai ügyekben első fokon hozott határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet.
26.

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Kongres�szus kizárólagos hatáskörébe.

Az elnök
27.

Az elnök feladatai:
a) a párt képviselete;
b) az elnökségi ülések összehívása és levezetése;
c) a párt működésének irányítása;
d) összehangolja a választókerületi szervezetek tevékenységét;
e) a pártigazgató felett a kinevezés kivételével a munkáltatói jogok gyakorlása;
f) utalványozási jog önálló gyakorlása, valamint meghatalmazás az utalványozási jog
gyakorlására.

28.

Az Elnökség az elnök előterjesztése alapján meghatározza azokat a feladatokat, amelyeket az alelnökök ellátnak, illetve azokat területeket, amelyeken szervezik a párt tevékenységét. Az elnök az alelnökök egyikét – az elnök általános helyettesítése céljából
– ügyvezető alelnökké nevezi ki.

Az Országos Tanács
29.

Az Országos Tanács az Elnökség mellett működő tanácsadó, véleményező testület. Elnökét és tagjait az Elnökség kéri föl a párt tekintélyes tagjai és regisztrált támogatói közül
két éves időtartamra. Az Országos Tanács elnöke csak párttag lehet.
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Az Etikai Bizottság
30.

Az Etikai Bizottság a párt etikai, fegyelmi, valamint jövedelem- és vagyonnyilatkozati
ügyekben eljáró testülete. Tagjai: a bizottság elnöke és négy bizottsági tag. A bizottság
működésének és eljárásának részletes szabályait az Etikai és fegyelmi szabályzat tartalmazza.

A Szociáldemokrata Értékműhely
31.

A Szociáldemokrata Értékműhely a párt elméleti műhelye. Elnökét és tagjait az Elnökség
kéri fel a párt jelentős elméleti tudással rendelkező tagjai és regisztrált támogatói közül
két éves időtartamra. A Szociáldemokrata Értékműhely elnöke csak párttag lehet.

A pártigazgató
32.

A pártigazgató az elnök irányításával összehangolja a párt alkalmazottainak tevékenységét, munkáltatói jogot gyakorol a párt alkalmazottai felett, továbbá vezeti a tagnyilvántartást.

A választókerületi szervezetek
33.

A párt választókerületi szervezetei az országgyűlési képviselő választásokra megállapított egyéni képviselői választókerületekben működnek. Az Elnökség Budapesten és a megyei jogú városokban ettől eltérően is rendelkezhet. Egy választókerületben egy választókerületi szervezet működhet.

33/A. Ha az országgyűlési egyéni választókerülethez több település (kerület) tartozik, a választókerületi szervezethez tartozó, tevékenységüket egy településen (fővárosi kerületben)
kifejtő tagok és regisztrált támogatók a választókerületi szervezeten belül települési (kerületi) csoportot hozhatnak létre. A települési (kerületi) csoport tagjai a települési (kerületi) csoport keretében hangolják össze a pártnak az érintett településsel (kerülettel) ös�szefüggő, helyi politikai tevékenységét. A csoporthoz tartozó tagok vezetőt választanak,
aki szervezi a csoport munkáját.
34.

A választókerületi szervezet legfőbb szerve a valamennyi választókerületi párttagot és regisztrált támogatót magában foglaló taggyűlés. A taggyűlésen a párttagok tanácskozási,
indítványozási és szavazati joggal vehetnek részt. A regisztrált támogatók tanácskozási és
javaslattételi joggal vehetnek részt, a taggyűlés döntéseinek meghozatala előtt a taggyűlés levezető elnöke kikérheti véleményüket (szimpátiaszavazás).
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35.

A választókerületi szervezet elnökét és elnökségét a választókerületi szervezet taggyűlése közvetlenül választja kétéves időtartamra. A választókerületi szervezet elnökének
személyére a párt Elnöksége tesz javaslatot a választókerületi szervezet taggyűlésének. A
választókerületi elnökségbe javasolt tagok jelöléséről a választókerületi szervezet megválasztott elnöke a taggyűlés előtt véleményt nyilvánít.
A taggyűlés véleményt nyilvánít az adott választókerületben a párt egyéni országgyűlési
képviselőjelöltjéről, javaslatot tesz az Elnökségnek a párt polgármester-jelöltjeinek személyére, dönt a párt önkormányzati képviselőjelöltjeinek személyéről.

35/A. A választókerületi szervezet elnöksége legfeljebb egy év időtartamra engedélyezheti a
tag által fizetendő tagdíj összegének csökkentését. A választókerületi szervezet elnöksége évente legfeljebb a szervezetnek az adott év január 1-én nyilvántartott taglétszáma
egyharmadának megfelelő számú tag számára engedélyezheti a csökkentést.
36.

A párt Elnöksége a választókerületi szervezet elnökét a választókerületi elnök mandátumának lejárta előtt is felmentheti tisztségéből, illetve a választókerületi szervezet elnökségét bármikor feloszlathatja. Ebben az esetben új jelölés alapján új választást kell
lefolytatni. A választókerületi elnök és elnökség megválasztásának részletes szabályairól
a Döntési és választási szabályzat rendelkezik.

A választókerületi elnökök tanácskozása
36/A. A választókerületi elnökök tanácskozása a párt konzultatív testülete, mely szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Üléseit az Elnökség hívja össze a napirendet, az
ülés helyét és időpontját tartalmazó, a tervezett ülés előtt legalább öt nappal kiküldött
meghívóval. Az ülésen elhangzottakról emlékeztető készül, amely a hozzászólások legfontosabb elemeinek összefoglalását tartalmazza.

VI. A PÁRTON BELÜLI VÁLASZTÁSOK SZABÁLYAI

37.

A párt tisztségviselőinek, a testületi szervek tagjainak a megválasztása nyílt jelölés, vagy
pályázás és titkos szavazás útján történik.

38.

A jelölésre vagy Jelölőbizottság, vagy a választásra jogosult testület jelenlévő tagjainak
egyharmada jogosult. . A választókerületi szervezet elnökének személyét az Elnökség jelöli.
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39.

A párton belüli választások részletes szabályait a Döntési és választási szabályzat tartalmazza.

VII. A PÁRT GAZDÁLKODÁSA

40.

A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból, magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásaiból (ideértve a regisztrált támogatói díjakat is), végintézkedés alapján természetes személyek hagyatékából, a pártnak az 1989. évi XXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
gazdasági-vállalkozási tevékenységéből, illetve a párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.

40/A. A párt a céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
41.

A párt részére - a 40. pontban foglalt kivételektől eltekintve - jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a párt jogi személytől,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.
A párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A párt külföldi szervezettől jogi státusától függetlenül - és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni
hozzájárulást nem fogadhat el. A párt névtelen adományt nem fogadhat el.

42.

A párt pénzeszközeinek felhasználása: A párt pénzeszközeinek célszerű felhasználására
éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti az Elnökség elé jóváhagyás végett. A párt éves
beszámolójának elfogadása olyan időben történik, hogy annak közzététele a tárgyévet
követő év április 30. napjáig megtörténjen.

43.

Az Elnökség nyilvánosságra hozza a párt költségvetésének, a költségvetés módosításának
és a költségvetési beszámolónak a legfontosabb adatait.

44.

A párt gazdálkodásának részletes szabályait a Gazdálkodási szabályzat tartalmazza, mely
a párt gazdálkodására a törvényi előírásoknál is szélesebb nyilvánosságot és nagyobb átláthatóságot biztosít.
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VIII. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

45.

Amennyiben az Elnökség a 36. pont szerint a választókerületi szervezet elnökségét feloszlatja, vagy a választókerületi szervezet elnöksége lemond, a választókerületi szervezet
működésének segítése érdekében a választókerületi szervezet új elnökének és elnökségének megválasztásáig választókerületi szervezőt bízhat meg, és a tagfelvétellel, kilépéssel, kizárással kapcsolatos hatásköröket az adott választókerületi szervezet vonatkozásában az Elnökség gyakorolja.
A módosításokat elfogadta a Demokratikus Koalíció 2016. február 13-án megtartott Kongresszusa. A módosítások a változások bejegyzéséről rendelkező bírósági végzés jogerőre
emelkedésének napján lépnek hatályba.

46.

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv) és a pártok
működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (Ptv.) rendelkezései az
irányadóak.

______
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