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Demokratikus Koalíció
Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodás alapelvei:

1. §

1. A párt a törvényesség követelményét következetesen érvényesítő gazdálkodást folytat, amely maradéktalanul meg-
felel a pénzügyi, számviteli, adózási szabályoknak és a nyilvánosság számára is átlátható.

2. A Pártigazgató felelős a gazdálkodás szabályszerűségéért, illetve az átláthatóság érvényesüléséért, a gazdálkodás 
megszervezéséért, a költségvetés elkészítéséért, a bevételek és kiadások nyilvántartásáért.

3. A beérkező támogatások és tagdíjak a párt központi bankszámlájára bankátutalással, lakossági csoportos átutalással 
érkeznek, azok regisztrációja a központban történik. A helyi szervezetek vezetői a központtól rendszeresen tájékoz-
tatást kapnak arról, hogy a helyi szervezet párttagjai és támogatói hogyan teljesítették a tagdíj és támogatói fizetési 
kötelezettségüket. Az elmaradt tagdíjak beszedése szintén központi irányítással történik.

4. A párt az Elnökség külön felhatalmazása alapján a párt politikai céljainak illetve működésének támogatása érdeké-
ben gazdasági társaságot vagy alapítványt alapíthat. A gazdasági társaságban a pártnak kizárólagos tulajdonnal kell 
rendelkeznie, az alapítvány esetében a párt kizárólagos alapítói jogokkal kell, hogy rendelkezzen.

5. A párt éves költségvetését az Elnökség fogadja el a Pártigazgató előterjesztése alapján tárgyév január 31-ig, a 
szabályzat elfogadásának évében (2012) a költségvetést február 29-ig kell elkészíteni. A költségvetés tételesen és 
maradéktalanul tartalmazza az adott évben várható kiadásokat és az Alapszabály 40. pontjában meghatározott be-
vételek tételes, rendszerbe foglalt listáját. A Pártigazgató köteles a költségvetésben tartalékot képezni az előre nem 
látható kiadások fedezetére.

6. A párt országgyűlési képviselőcsoportja éves költségvetését a Frakció fogadja el a frakcióvezető – előzetesen a Pár-
tigazgatóval egyeztetett – előterjesztése alapján tárgyév január 31-ig, a szabályzat elfogadásának évében (2012) a 
költségvetést február 29-ig kell elkészíteni. A költségvetés tartalmazza az adott évben várható kiadások és a képvi-
selőcsoport működéséhez biztosított közpénzek tételes, rendszerbe foglalt listáját és a képzett tartalékot.

NyilváNossáG:

2. §
1. A Pártigazgató negyedévente jelentést készít az Elnökség számára a párt gazdálkodásával összefüggő kérdésekről, 

amely tartalmazza a költségvetés időarányos alakulásának teljesülését, a párt számára érkezett támogatások és tag-
díjak mértékét, valamint a kiadások tételes elszámolását. Az Elnökség a negyedévi pénzügyi jelentést megtárgyalja 
és arról a szükségessé váló kiegészítéseket, pontosításokat illetve módosításokat követően határozatokat hoz.

2. Az országgyűlési képviselőcsoport vezetője negyedévente jelentést készít az Elnökség számára az országgyűlési 
képviselőcsoport gazdálkodásával összefüggő kérdésekről, amely tartalmazza a költségvetés időarányos teljesülé-
sét, a frakció számára érkezett támogatások mértékét valamint a kiadások tételes elszámolását.

3. A párt tulajdonában lévő gazdasági társaság vezetése legalább negyedévente jelentést készít az Elnökség számára 
a szervezet gazdálkodásával összefüggő kérdésekről, amely tartalmazza a bevételek és a kiadások tételes elszá-
molását.

4. A párt által alapított alapítványok kuratóriuma legalább negyedévente jelentést készít, mely tartalmazza az érkezett 
támogatások és kiadások tételes elszámolását és az alapítvány honlapján nyilvánosságra hozza. A kuratórium ezen 
kötelezettségét az alapítvány alapító okiratában elő kell írni.

5. Az Elnökség által elfogadott negyedévi pénzügyi jelentést a párt honlapján közzéteszi, illetve annak főbb megállapí-
tásairól elektronikusan tájékoztatja a párt tagjait.

6. Az Elnökség tagjai és a párt tisztségviselői minden naptári év február 10-ig (illetve február 10. és december 31. 
között megválasztott, a naptári év elején ilyen nyilatkozatot nem tett személy esetén a megválasztásától számított 
15 napon belül) az országgyűlési képviselőkre vonatkozó jövedelem- és vagyonnyilatkozatot nyújtanak be az Etikai 
Bizottsághoz. Az Elnökség tagjaira, valamint a párt tisztségviselőire vonatkozó jövedelem és vagyonnyilatkozatokat 
(a hozzátartozókra vonatkozó részek kivételével) a párt honlapján nyilvánosságra kell hozni, erről az Etikai Bizottság 
gondoskodik. 
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Demokratikus Koalíció
Gazdálkodási szabályzat

EllEnőrzés:

3. §
1. A párt gazdálkodásának folyamatos ellenőrzését egy párttagsággal nem rendelkező szakemberekből álló bizottság 

végzi, amelynek tagjait az Etikai Bizottság javaslatára az Elnökség kéri fel. A bizottság tagjai tiszteletdíjat kapnak, 
melyet az Elnökség nyilvánosan kezel.

2. A bizottság tagjává csak olyan felsőfokú, pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező személy jelölhető, aki sem 
a jelölése előtt, sem a tisztségének betöltése időszakában nincs üzleti vagy alkalmazotti kapcsolatban a párt vagy 
annak tisztségviselőinek tulajdonában álló cégekkel, azoknál nem tölt be választott tisztséget. A bizottság tagjai nem 
lehetnek a párt tagjai, a párt alapítványainak kurátorai.

3. A bizottság a Pártigazgatótól megkap minden, gazdálkodással összefüggő adatot, információt, és korlátozás nélkül 
betekinthet a gazdálkodással összefüggő összes iratba.

4. A bizottság rendszeresen, de minimum negyedévente ellenőrzi a párt és az országgyűlési képviselőcsoport bevétele-
it, kiadásait és gazdálkodását, valamint figyelemmel kíséri a párt tulajdonában álló cégek, illetve a párt által alapított 
alapítványok gazdálkodási tevékenységét is.

5. A bizottság tevékenysége kiterjed a gazdálkodás szabályszerűségének, valamint a kiadások célszerűségének vizs-
gálatára, a párt költségvetésének véleményezésére.

6. A bizottság a vizsgálatának eredményéről legalább negyedévente jelentést készít az Elnökség számára, amelyben 
javaslatokat fogalmazhat meg a gazdálkodással kapcsolatban.

7. Az Elnökség évente köteles tájékoztatni a párt tagságát az ellenőrzést végző bizottság főbb megállapításairól és az 
ezen alapuló intézkedések megtételéről.

Elfogadta a Demokratikus Koalíció 2012. január 28-án tartott kongresszusa. Hatályos 2012. január 28. napjától.

2012. január 28.


