A Demokratikus Koalíció Kongresszusának határozata
a párt Alapszabályának módosításáról
(A módosítást elfogadta a Demokratikus Koalíció 2020. március 1-én megtartott Kongresszusa.
A módosított, kiegészített rendelkezések jelölése: aláhúzással. Az elhagyott rendelkezések jelölése:
[félkövér betűvastagsággal és keretes zárójellel].)

1. A Demokratikus Koalíció Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) Preambuluma helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Preambulum
A Demokratikus Koalíció európai Magyarországot, polgári demokráciát kíván. A párt
működésének célja, hogy ilyen hazát teremtsünk. Politikai tevékenységünk szervezése, irányítása,
vezetése nem alapulhat más elveken, mint amit az egész ország tekintetében érvényesíteni kívánunk.
Ezért olyan demokratikus politikai szervezetet hoztunk létre, amelyben a nyitottság, az
együttműködés, a verseny és a szolidaritás egyszerre van jelen. A párt őrzi és építi hagyományos
közösségeit, és lehetőséget teremt a közösségi média és az egyéb online felületek új lehetőségeinek
kihasználására a kapcsolattartás, a párbeszéd, a döntéshozatal során. Működésünknek egyszerre
kell demokratikusnak, egységesnek és hatékonynak lennie. A párt egyes tagjai és szervezetei úgy, és
annak érdekében tevékenykednek, hogy elősegítsék a közösen meghatározott politikai célok
érvényesítését.”

2. Az Alapszabály 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A párt székhelye: [1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.] 1066 Budapest, Teréz körút 46.”

3. Az Alapszabály a következő 6/A. ponttal egészül ki:
„6/A. A döntést a tag felvételéről tisztújítási időszakban az időszak végéig el kell halasztani.
Tisztújítási időszaknak minősül az Elnökségnek a Kongresszus összehívásáról szóló döntésétől az
adott választókerület tisztújításának napjáig terjedő időszak. Ugyancsak tisztújítási időszaknak
minősül a választókerületi elnök tisztségének megszűnése esetén az Elnökségnek az elnöki pályázat
kiírásáról szóló döntésétől az elnök megválasztásáig terjedő időszak.”

4. Az Alapszabály 12/A. pontja a) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
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„12/A. A 12. pont a)-e) alpontjaiban meghatározott etikai vétség gyanúja esetén az etikai eljárás az
e pontban foglaltak szerint folytatható le:
a) Az eljárás alá vont taggal szemben a döntés meghozatalára választókerületi szervezetének
taggyűlése jogosult. A taggyűlés az etikai eljárás lefolytatására állandó vagy eseti etikai bizottságot
hoz létre, megválasztva annak elnökét és legalább két tagját. Az etikai bizottság tagja saját, vagy
hozzátartozója ellen indított eljárásban nem vehet részt. Amennyiben a személyi
összeférhetetlenség, elfogultság vagy más ok miatt az adott választókerületben etikai bizottság nem
hozható létre, illetve az ott létrehozott etikai bizottság az eljárást nem folytathatja le, az Etikai
Bizottság jelöli ki az eljáró másik választókerületi szervezet etikai bizottságát az eljárás lefolytatására.
A döntés meghozatalára ebben az esetben is annak a választókerületi szervezetnek a taggyűlése
jogosult, ahol tag az eljárás alá vont személy. A jogorvoslati kérelem elbírálására az Etikai Bizottság
jogosult. Állandó etikai bizottságot több, ugyanabban a megyében illetve a fővárosban működő
választókerületi szervezet közösen is létrehozhat.
A párt tisztségviselőivel, az Elnökség tagjaival, az Etikai Bizottság tagjaival, a Felügyelő Bizottság
tagjaival, valamint a párt országgyűlési és európai parlamenti képviselőivel szemben az eljárás
lefolytatására és a döntés meghozatalára az eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával 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 döntés
meghozatalára ebben az esetben is az Etikai Bizottság, a jogorvoslati kérelem elbírálására az
Elnökség jogosult. Ugyancsak az Etikai Bizottság folytatja le az eljárást a 36. pont szerint
feloszlatott szervezet tagjával szemben, amennyiben az eljárást az Elnökség kezdeményezte, vagy
az a feloszlatáskor már folyamatban volt. Ebben az esetben az Etikai Bizottság a kezdeményezés
kézhezvételétől számított 15 napon belül hoz döntést, az Elnökség a hozzá benyújtott jogorvoslati
kérelemről szintén 15 napon belül dönt.
Kirívóan súlyos - a párt érdekeit, megítélését alapvetően sértő, veszélyeztető - vétség esetén az
Elnökség úgy dönthet, hogy a tag az etikai eljárás lezárásáig a tagsági jogviszonyból eredő jogait - a
kizárással kapcsolatos döntéssel szembeni jogorvoslathoz való jog kivételével - nem gyakorolhatja.”

5. Az Alapszabály 12/A. pontjának c) és d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A.
…
c) Az etikai eljárás során kiszabható büntetések:
ca) figyelmeztetés;
cb) megrovás;
cc) kizárás.
A büntetés kiszabása során súlyosbító körülménynek minősül, ha a tag a 12. pont b) alpontja
szerinti vétséget kampányidőszakban követi el. Kampányidőszaknak minősül a választás kitűzésétől
a választás napjáig terjedő időszak.
A figyelmeztetés és megrovás a tag tagsági jogviszonyát, az abból fakadó jogokat nem érinti.
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Kizárás esetén a tagsági viszony az erről szóló határozatban meghatározott jogorvoslati határidő
eredménytelen elteltének napján, illetőleg az illetékes testület jogorvoslati kérelmet elutasító
döntésének napján szűnik meg. A kizárt tag tagsági viszonyának megszűnését követően egy évig
nem kérheti felvételét a pártba.
d) Az etikai eljárás lezárásáról, az etikai vétség megállapításáról, vagy annak megállapításáról, hogy
nem történt etikai vétség, a kiszabott büntetésről vagy annak mellőzéséről az etikai bizottság
javaslata alapján a taggyűlés határoz. Az indokolással ellátott határozatot, amely tartalmazza az
elkövetett vétség leírását, a határozatot megalapozó tényeket és bizonyítékokat, a kiszabott
büntetést, valamint a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást, az érintett személy valamint az
eljárás kezdeményezője részére a döntéstől számított nyolc napon belül írásban, ajánlott
tértivevényes postai küldeményben meg kell küldeni, akik azzal szemben a döntés kézbesítésétől
számított 15 napon belül írásbeli jogorvoslati kérelemmel az Etikai Bizottsághoz fordulhatnak. A
határozat át nem vétele esetén a postára adás napjától számított 15 nap elteltével azt kézbesítettnek
kell tekinteni.
Amennyiben a választókerületi szervezet taggyűlése az eljárás megindításától számított 60 napon
belül nem hoz döntést az etikai eljárás lezárásáról, az etikai vétség megállapításáról, vagy annak
megállapításáról, hogy nem történt etikai vétség, a kiszabott büntetésről vagy annak mellőzéséről,
az eljárást jelen pont a) alpontja szerint az Etikai Bizottság folytatja le.
Az Etikai Bizottság
da) az etikai határozatot megsemmisíti, és a választókerületi szerveket új eljárásra kötelezi, ha a
tényállás felderítése hiányos, vagy a választókerületi taggyűlés az indokolási kötelezettségének nem
teljes körűen tett eleget, vagy az eljárási szabályokat megsértették;
db) az etikai büntetést eltörli, ha az elkövetett cselekmény nem etikai vétség;
dc) a kiszabott büntetést megváltoztatja, ha az a cselekmény súlyával vagy körülményeivel nincs
arányban;
dd) az etikai határozatot helybenhagyja.
Az eljárás részletes szabályait az Etikai szabályzat tartalmazza.”

6. Az Alapszabály a következő 15/A. ponttal egészül ki:
„15/A. A párt vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.”

7. Az Alapszabály 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. A párt tisztségviselői a vezető tisztségviselők, továbbá:
a) [elnök;
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b) örökös tiszteletbeli elnök;
c) alelnökök] az Országos Tanács elnöke;
[e)] b) az Etikai Bizottság elnöke;
[f)] c) a Felügyelő Bizottság elnöke;
[g)] d) pártigazgató;
[h)] e) a választókerületi szervezet elnöke.”

8. Az Alapszabály 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
17. Az Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a párt tisztségviselői megválasztásukat
követően 15 napon belül, majd évente az országgyűlési képviselők jövedelem- és
vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú jövedelem- és vagyonnyilatkozatot tesznek. [Azok a vezető
tisztségviselők] Közülük azok, akik országgyűlési, önkormányzati, vagy európai parlamenti
képviselői, illetve polgármesteri tisztséget töltenek be, vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek a
rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint tesznek eleget, és vagyonnyilatkozatukat, vagy
annak internetes elérhetőségét nyilvános közzététel céljából megküldik a pártigazgatónak. Az Etikai
Bizottság a jövedelem- és vagyonnyilatkozati kötelezettség elmulasztása esetén etikai eljárást folytat
le. Az eljárás részletes szabályait az Etikai szabályzat tartalmazza.
[Az Elnökség tagjai vezető tisztségviselők.] Vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság tagja
az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság tagja 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.

9. Az Alapszabály 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„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. Az Alapszabály módosításához, a párt egyesüléséhez és
szétválásához a Kongresszus háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A párt
céljának módosításához és a párt megszűnéséről szóló kongresszusi döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 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,
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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] a Kongresszus által megválasztandó tisztségekre jelölt személyekről történő
szavazást).”

10. Az Alapszabály 25. pontja a következő l) és m) alponttal egészül ki:
„25. Az Elnökség feladatai:
…
l) az adott megyében működő választókerületi szervezetek elnökségeinek véleménye alapján dönt
a párt megyei önkormányzati listájáról;
m) engedélyezheti a tagok tagdíjelmaradásának, vagy az elmaradás egy részének törlését.”

11. Az Alapszabály 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. Az Etikai Bizottság a párt etikai ügyekben eljáró országos hatáskörű független testülete, amely
döntéseinek meghozatala során kizárólag a jogszabályok, a párt Alapszabálya és más szabályzatai
rendelkezéseinek van alávetve. Tagjai: a bizottság elnöke és a legfeljebb négy bizottsági tag. A
bizottság működésének és eljárásának részletes szabályait az Etikai szabályzat tartalmazza.”

12. Az Alapszabály 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„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 párt Elnöksége indokolt esetben a választókerületi szervezetet feloszlathatja. Ebben
az esetben a párttagok közül szervezőt jelöl ki, aki 60 napon belül javaslatot tesz az Elnökségnek a
választókerületi szervezet újraalakítására. A feloszlatott választókerületi szervezet tagjai a tagsági
jogviszonyból eredő jogaikat a szervezet újraalakításáig - az esetleg velük szemben indított etikai
eljárással kapcsolatos jogorvoslati jog kivételével – nem gyakorolhatják.”
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13. Az Alapszabály 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. A párt tisztségviselőinek, a testületi szervek tagjainak jelölése pályázás és a pályázóknak a tagok,
regisztrált támogatók által történő támogatásával történik. A pályázatok kiírására, a pályázati
szempontok és feltételek meghatározására, a pályázatok befogadására és a tagok, regisztrált
támogatók számára való eljuttatására, a támogatások összegzésére [jelölést előkészítő] jelölő
bizottságok alakulnak. A jelölő bizottság tagja e tisztségéről köteles lemondani, amennyiben ő maga
is pályázik valamilyen tisztségre. A választás titkos szavazással történik.”

14. Az Alapszabály a következő 45/B. és 45/C. ponttal egészül ki:
„45/B. A módosításokat elfogadta a Demokratikus Koalíció 2020. március 1-én tartott
Kongresszusa. A módosítások a 45/C. pontban foglalt kivétellel az elfogadást követő tizenötödik
napon lépnek hatályba.
45/C. Az Alapszabály 2. pontja a változások bejegyzéséről rendelkező bírósági végzés jogerőre
emelkedésének napján lép hatályba.”
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