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Gazdálkodás alapelvei: 
 
1. § 
 
1. A párt a törvényesség követelményét következetesen érvényesítő gazdálkodást folytat, amely 
maradéktalanul megfelel 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. A választókerületi szervezet gazdálkodási feladataiért a választókerület szervezet 
elnöke tartozik közvetlen felelősséggel. A párt választókerületi elnökei a helyi szervezet 
gazdálkodásának eredményéről, a beérkezett bevételekről és a kifizetett kiadásokról havonta 
kötelesek beszámolni a pártigazgatónak. A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a 
pártigazgató jogosult a helyi szervezet gazdálkodásának korlátozására. Amennyiben a 
választókerületi szervezet elnökének mandátuma megszűnik, és az új elnök megválasztásáig a 
korábbi elnök kap szervezői megbízást, akkor továbbra is ő felelős a helyi szervezet 
gazdálkodásáért. 
 
3. A beérkező tagdíjak, regisztrált támogatói díjak és egyéb támogatások a párt központi 
bankszámlájára átutalással, a párt központi házipénztárába készpénz befizetéssel érkeznek, azok 
regisztrációja a központban történik. A helyi szervezetek vezetői a számukra rendelkezésre álló, 
jelszóval védett informatikai felületen tájékozódhatnak arról, hogy a helyi szervezet párttagjai és 
támogatói hogyan teljesítették a tagdíj és támogatói díjfizetési kötelezettségüket. Az elmaradt 
tagdíjak, támogatói díjak beszedése központi irányítással történik. A tagdíjak és regisztrált támogatói 
díjak teljes összegét a központ havonta a választókerület saját bankszámlájára utalja. Az átutalás 
feltétele, hogy a helyi szervezet rendszeresen teljesítse a pénztárjelentésekkel, számlákkal 
kapcsolatban előírt beküldési kötelezettségét. A párt képviseletében vagy támogatásával 
megválasztott polgármesterként, önkormányzati képviselőként, valamint önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság vezető testületében tevékenykedő személy nettó képviselői tiszteletdíjának a 
jelölése során a párttal írásban kötött politikai megállapodásban meghatározott hányada a jelölő 
választókerületi szervezetet illeti meg. 
  
4. A párt az Elnökség külön felhatalmazása alapján a párt politikai céljainak illetve működésének 
támogatása érdekében 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 a Kongresszus fogadja el az Elnökség előterjesztése alapján. A 
költségvetés tételesen és maradéktalanul tartalmazza az adott évben várható kiadásokat és az 
Alapszabály 40. pontjában meghatározott bevételek tételes, rendszerbe foglalt listáját. Az Elnökség 
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 Pártigazgatóval 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 képviselőcsoport működéséhez biztosított 
közpénzek tételes, rendszerbe foglalt listáját és a képzett tartalékot. 
 
7. A párt választókerületi szervezetei a tagok és támogatók által befizetett tagdíjból, regisztrált 
támogatói díjból és egyéb támogatásból származó bevételeik terhére maguk gazdálkodnak, és a 
választókerületi elnök irányításával kifizetéseket teljesíthetnek. Amennyiben a választókerületi 
szervezet elnökének mandátuma megszűnik, és az új elnök megválasztásáig a korábbi elnök kap 
szervezői megbízást, akkor továbbra is az ő irányításával történnek a kifizetések. A választási 
kampány időszakában a választással összefüggő pénzügyi kérdésekben a választókerületi elnök a 
DK által állított országgyűlési képviselőjelölttel, illetve polgármester-jelölttel egyetértésben dönt. 
Vita esetén mindkét fél meghallgatását követően a pártigazgató hozza meg a döntést. 
 
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 tagdíjak összegét, valamint a kiadások kimutatását. Az 
Elnökség a negyedévi pénzügyi jelentést megtárgyalja és arról a szükségessé váló kiegészítéseket, 
pontosításokat illetve módosításokat követően határozatokat hoz. 
 
2. Az országgyűlési képviselőcsoport vezetője havonta átadja a gazdálkodással kapcsolatos adatokat 
a pártigazgatónak, aki negyedévente jelentést készít az Elnökség számára, amely tartalmazza a 
képviselőcsoport működéséhez biztosított keretek összegét, valamint a keretek terhére elszámolt 
kiadások kimutatását.  
 
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 kiadások kimutatását. 
 
4. A párt által alapított alapítványok kuratóriuma legalább negyedévente jelentést készít, amely 
tartalmazza az érkezett támogatások és kiadások kimutatását, és azt a párt, valamint az alapítvány 
honlapján nyilvánosságra hozza. A kuratórium ezen kötelezettségét az alapítvány alapító okiratában 
elő kell írni. 
 



5. Az Elnökség által elfogadott éves, valamint negyedéves pénzügyi jelentéseket a pártigazgató a 
párt honlapján az évet, illetve a negyedévet követő 60 napon belül közzéteszi, illetve annak főbb 
megállapításairól elektronikusan tájékoztatja a párt tagjait. 
 
6. Az Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a párt tisztségviselői, megválasztásukat 
követően 15 napon belül, majd  minden év február 10-ig az országgyűlési képviselők jövedelem- és 
vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú jövedelem- és vagyonnyilatkozatot tesznek. A jövedelem és 
vagyonnyilatkozatokat (a hozzátartozókra vonatkozó részek kivételével) a párt honlapján 
nyilvánosságra kell hozni, erről a pártigazgató gondoskodik. A vagyonnyilatkozatok a tisztség 
megszűnését követő második év végéig nyilvánosak. Azok a vezető tisztségviselők, 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. 
 
A Felügyelő Bizottság: 
 
3.§  
 
1. A Felügyelő Bizottság feladata a pártszervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és a testületi 
határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.  
 
2. A Felügyelő Bizottság a Kongresszus elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálja, és ezekkel 
kapcsolatos álláspontját a Kongresszuson ismerteti.  
 
3. A Felügyelő Bizottság a párt irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 
vezető tisztségviselőktől és a párt munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a párt fizetési számláját, 
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 
megvizsgáltathatja. 
 
 
 
Elfogadta a Demokratikus Koalíció 2012. január 28-án tartott kongresszusa. Hatályos 2012. január 
28. napjától. 
 
A Demokratikus Koalíció Elnöksége a párt Alapszabálya 25. pontjának b) alpontjában adott 
felhatalmazás alapján a 2017. március 31-én, 2018. augusztus 30-án, 2019. február 7-én, valamint 
2020. május 29-én tartott ülésein módosította a szabályzatot. A módosítást és a Gazdálkodási 
szabályzat új egységes szövegét a módosítás elfogadását követő 5 napon belül a DK honlapján 
közzé kell tenni. A módosítás a DK honlapján történt közzétételt követő napon lép hatályba. 
 
 


