
SZABÁLYZAT 

a fővárosi választókerületi szervezetek munkájának irányításáról 

 

I. A Budapesti Elnökség 

1. A fővárosi választókerületi szervezetek munkáját a Budapesti Elnökség irányítja. A Budapesti 
Elnökség elnökét (a továbbiakban: budapesti elnök) és nyolc tagját (beleértve a négy alelnököt) a 
Demokratikus Koalíció Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) kéri föl a fővárosi választókerületi 
szervezetek tagjai közül két éves időtartamra. Tevékenységét saját szervezeti és működési 
szabályzata szerint végzi. 

 

2. Az alelnökök feladatkörét a Budapesti Elnökség szervezeti és működési szabályzatában kell 
szabályozni. 

 

3. A Budapesti Elnökség üléseinek állandó meghívottja a Demokratikus Képviselők Közösségének 
fővárosi vezetője. 

 

4. A Budapesti Elnökség 

a) figyelemmel kíséri a fővárosi választókerületi szervezetek munkáját, rendszeresen beszámoltatja 
azok elnökségét; 

b) tisztújítás során meghallgatja a választókerületi elnökségre pályázókat, az Elnökség számára 
véleményt készít a pályázókról; 

c) szükség esetén javaslatot tesz az Elnökségnek a párt Alapszabálya 36. pontjában meghatározott 
személyi, valamint szervezeti döntésekre; 

d) elfogadja a párt fővárosi önkormányzati választási programját; 

e) figyelemmel kíséri a fővárosi önkormányzatokban a párt javaslata alapján képviselővé, illetve 
tisztségviselővé választott személyek tevékenységét, szükség esetén javaslatokat, iránymutatásokat 
fogalmaz meg számukra; 

f) az Elnökség ez irányú kérésére meghallgatja és véleményezi az egyéni országgyűlési 
választókerületekben az országgyűlési választásokon indítandó jelölteket; 

g) az Elnökség iránymutatásainak megfelelően szervezi, és koordinálja a Demokratikus Koalíció 
fővárosi szervezeteinek tevékenységét, akcióit, kampányidőszakban kampánymunkáját, választási 
időszakban a párt budapesti kampánystábjaként működik; 

h) az Elnökség felhatalmazása alapján kialakítja álláspontját egyes fővárosi politikai kérdésekben, és 
képviseli azt a nyilvánosság felé; 
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i) javaslatot tehet az Elnökségnek kerületi és fővárosi szintű politikai és szakmai tisztségek 
betöltésére; 

j) elfogadja a saját, valamint a Budapesti Koordinációs Tanács működésére vonatkozó szervezeti 
és működési szabályzatot. 

 

5. A budapesti elnök 

a) képviseli a Budapesti Elnökséget és a fővárosi választókerületi szervezeteket a nyilvánosság előtt, 
valamint a párt belső fórumain, testületeiben; 

b) kapcsolatot tart az Elnökség egyes ügyekben hatáskörrel rendelkező tagjával, a pártigazgatóval, 
valamint a párt egyéb testületeivel; 

c) kapcsolatot tart más pártok fővárosi vezetőivel;  

d) évente, illetve felkérésre beszámol az Elnökségnek a Budapesti Elnökség és a fővárosi 
választókerületi szervezetek tevékenységéről, valamint az elvégzett feladatokról; 

e) továbbítja a Budapesti Elnökség politikai kérdésekben megfogalmazott javaslatait az Elnökség 
felé. 

 

II. A Budapesti Koordinációs Tanács 

1. A Budapesti Koordinációs Tanács a Budapesti Elnökség tanácsadó, véleményező testülete. 
Elnöke a budapesti pártelnök, tagjai Budapesti Elnökség tagjai, valamint a fővárosi választókerületi 
elnökök. Üléseit a budapesti elnök hívja össze, tevékenységét a Budapesti Elnökség által elfogadott 
szervezeti és működési szabályzata szerint végzi. 

 

2. A Budapesti Koordinációs Tanács 

a) a Budapesti Elnökség fölkérésére, illetve saját tagjai kezdeményezésére véleményt nyilvánít a 
fővárosi szervezet helyzetéről, a választókerületi szervezetek munkájáról, a fővárosi és a kerületi 
önkormányzatok tevékenységéről, valamint aktuális politikai kérdésekről; 

b) javaslatokat tesz a párt fővárosi önkormányzati választási programjához; 

c) előzetesen véleményezi a budapesti elnök éves beszámolóját a Budapesti Elnökség és a fővárosi 
választókerületi szervezetek tevékenységéről. 

 

III. Záró rendelkezések 
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1. Elfogadta a Demokratikus Koalíció Elnöksége 2020. május 8-án tartott ülésén. A szabályzatot 
az elfogadását követő 2 héten belül a DK honlapján közzé kell tenni. A szabályzat a közzétételt 
követő napon lép hatályba. 

2. A szabályzat hatálybalépésének napján a Demokratikus Koalíció Budapesti Koordinációs 
Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. 

 

Budapest, 2020. május 8. 

 

 

  

 


