Demokratikus Koalíció
Döntési és választási szabályzat
(egységes szerkezetben a 2017. március 17-én, 2017. szeptember 2-án, 2018. december 15-én,
2019. február 7-én, 2020. január 24-én, valamint 2021. március 19-én elfogadott módosításokkal)

A Demokratikus Koalíció (a továbbiakban: DK) Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a párt
Alapszabálya 25. pontjának b) alpontjában adott felhatalmazás alapján elfogadja a következő Döntési
és választási szabályzatot (a Döntési és választási szabályzat tartalmazza az Alapszabálynak a
szabályzat adott pontjait megalapozó rendelkezéseit, azokat dőlt betűvel jelezve).
I.
Általános szabályok
1. A párt tagjai tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vehetnek a párt Kongresszusán és
választókerületi szervezetük taggyűlésén. Az Alapszabály 8. pont b) alpontjában meghatározott
összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével bármely tisztségre választhatnak és megválaszthatók.
2. A regisztrált támogatók szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségre nem választhatnak és nem
választhatók a választókerület taggyűlésén a döntések meghozatala előtt a taggyűlés levezető elnöke
kikérheti véleményüket (szimpátiaszavazás).
3. A párt testületi szervei határozataikat általában nyílt szavazással hozzák. Személyi kérdésekben a párt
testületei nyílt jelöléssel és titkos szavazással döntenek. Titkos szavazást rendelhet el a Kongresszus az elnök
előterjesztésére, vagy a jelenlévő tagok egyharmadának kezdeményezésére. Titkos szavazás esetén a titkosság
követelményének a szavazás megkezdésétől az eredmény kihirdetéséig érvényesülnie kell, így az kiterjed
a szavazatszámlálásra is. A szavazatszámlálásnál csak a szavazatszámláló bizottság tagjai lehetnek jelen.
A titkosság sérelme a szavazás érvénytelenségét eredményezi.
4. A Kongresszuson, a választókerületi szervezet taggyűlésén és a párt testületi szerveiben szavazni – a
6/A. pont kivételével – személyesen lehet.
5. Először a módosító indítványokról kell szavazni, azt követően az elfogadott módosító
indítványoknak megfelelő szövegű eredeti javaslatról. A módosító indítványról történő szavazás előtt az
eredeti javaslat előterjesztője nyilatkozik arról, hogy egyetért-e a módosító indítvánnyal.
6. Szavazategyenlőség esetén – az Alapszabály 20. pontjában foglalt kivétellel – a testületi szerv
elnökének szavazata dönt. Titkos szavazás során kialakult szavazategyenlőség esetén új szavazást kell
tartani.
6/A. Online ülés tartása esetén az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a választókerületi szervezet
elnöksége a testület döntését a testület elnöke által meghatározott módon, a DK szervezeti és működési
szabályzatának 27/B. pontjában meghatározott alkalmazáson keresztül nyílt szavazással hozza. A
taggyűlés online ülésen akkor hozhat döntést, ha valamennyi tagnak lehetősége van az alkalmazáson
keresztül, vagy az ülést megelőzően e-mailben vagy postai levélben szavazni. A taggyűlési meghívóban
föl kell tüntetni az alkalmazás linkjét, az e-mail címet, a postai címet, valamint a döntési javaslatot. A
döntési javaslatot úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmű (igen vagy nem) választ lehessen adni.
A választókerületi szervezet tisztújítását nem lehet online ülésen megtartani.
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II.
A választásokat megelőző jelölés
7. 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 bizottságok (a továbbiakban: JEB) alakulnak. A párt tagjai pályázhatnak
tisztségviselőnek, illetve testületi tagságnak. Amennyiben egy tagot más tagok, vagy támogatók
javasolnak, erről a JEB tájékoztatja az érintettet azzal, hogy fölhívja a pályázásra. A pályázókról a JEB
tájékoztatja a tagokat és támogatókat, kérve véleményüket egyetértés esetén támogatásukat. A JEB
összegzi a beérkezett támogatásokat, ezek száma határozza meg a jelölté válást. A jelölést más
szempontok is befolyásolhatják, de ezekről előzetesen tájékoztatni kell a tagokat és támogatókat. A
jelöltté válás meghirdetett feltételei a választási folyamat lezárásáig utólag, a jelölési folyamat közben,
nem változtathatók meg. A választás titkos szavazással történik.
8. A párt testületi szerveibe tagnak, a párt tisztségviselőjének, valamint közjogi tisztség betöltőjének
olyan személy jelölhető, aki a jelöltté válásakor a megpályázott tisztségre meghatározott feltételeknek
megfelel. Ha az Alapszabály a jelöléshez testületi szerv egyetértését, vagy véleményét írja elő, az
egyetértést, illetőleg véleményt azt követően kell beszerezni, amikor a jelölés lebonyolításáért felelős
testület a jelöltté válás feltételeinek fennállását megállapította.
9. A jelölést megelőzően az érintett nyilatkozik arról, hogy a jelölést elfogadja, és megválasztásának
jogszabályban, vagy a párt szabályzataiban foglalt akadálya nincs. Ha összeférhetetlenség áll fenn a
meglévő és megválasztott tisztségei között, a nyilatkozatnak arra is ki kell terjednie, hogy az
összeférhetetlenséget a megválasztását követő30 napon belül megszünteti.
10. A tisztségviselők és a testületi tagok megválasztásához szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni.
11. Tisztségviselőnek, illetve az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, az Etikai Bizottság, valamint a
választókerületi szervezet elnöksége tagjának csak párttag jelölhető.
12. Minden tisztségre és testületi tagságra több személy jelölhető.
13. A tisztújító Kongresszust megelőzően 60 nappal az Elnökség megbízza a JEB elnökét és további 28 tagját.
14. A JEB megalakulását követően meghirdeti a jelöltállítási folyamatot. Ennek során a JEB széleskörű
konzultációt folytat a DK tagjaival és regisztrált támogatóival a lehetséges jelöltekről. A konzultáció
formái: postai és elektronikus levél, internetes belső fórum, taggyűlés, Részkongresszus.
15. A JEB jelenlévő tagjai többségének támogatásával dönt a jelöltté válásról.
16. A megválasztott elnök az Elnökségbe javasolt tagok jelöléséről a tisztújító Kongresszuson véleményt nyilvánít.

III.
A választókerületi szervezet elnöke és elnökségi tagjai jelölésének különös szabályai
17. A választókerületi szervezet elnökének személyére a párt Elnöksége tesz javaslatot a választókerületi
szervezet taggyűlésének. Jelölt csak az lehet, akit az Elnökség jelöl.
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18. Az Elnökség a jelölés megalapozottsága érdekében a jelölést megelőzően széleskörű konzultációt
folytat. Az Elnökség a jelölt személyét a választókerületi szervezet elnökválasztó taggyűlése előtt a
taggyűlés tudomására hozza. Az elnökjelölteket az Elnökség szóban meghallgatja. A meghallgatást az
Elnökség egységes szempontrendszer alapján teszi, melyet megismertet a jelölés megtörténtekor, még a
meghallgatás előtt.
19. Amennyiben az Elnökség által jelölt személy nem kapja meg a választókerületi elnökké váláshoz
szükséges számú szavazatot, akkor az Elnökség új jelölése alapján új szavazást kell tartani.
20. A választókerületi elnökségbe javasolt tagok jelöléséről a választókerületi szervezet megválasztott
elnöke a taggyűlés előtt véleményt nyilvánít. A választókerület szervezet taggyűlése a megválasztott
elnök véleményétől eltérő, de a jelöltté válás feltételeit teljesítő jelölteket is megválaszthat a
választókerületi szervezet elnökségébe.
IV.
A választás
21. A párt testületi szerveinek mandátuma – a Felügyelő Bizottság kivételével – két éves időtartamra szól. A
Felügyelő Bizottságot négyéves időtartamra választja a Kongresszus. Az új testületi szerveket legkésőbb a
mandátum lejártát követő két hónapon belül meg kell választani. Amennyiben a testületi szervek mandátuma olyan
naptári évben jár le, amelyben Magyarországon országgyűlési képviselői, európai parlamenti vagy önkormányzati
általános választást tartanak, a Kongresszus a testületi szervek mandátumát legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja.
Amennyiben egy testületi szerv tagjainak száma az eredetileg megválasztott létszám fele alá csökken, a testületi szerv
mandátuma megszűnik, és két hónapon belül új választást kell tartani.
22. A mandátum lejárta előtt megüresedett tisztségviselői hely, vagy testületi tagság betöltésére a jelölési
eljárás kezdő időpontját és a választás időpontját úgy kell megállapítani, hogy a megüresedett helyet
lehetőleg 45 napon belül betöltsék. A Kongresszus által választott tisztségviselő, vagy testületi tag
mandátumának idő előtti lejárta esetén az Elnökség a fenti szabálytól eltérhet, ez esetben legkésőbb a
soron következő Kongresszuson kell gondoskodni a megüresedett mandátum betöltéséről.
23. A választási eljárás során elsőként a tisztségviselőket, majd ezt követően a testületek tagjait kell
megválasztani.
24. A jelöltek nevét tartalmazó szavazólapok elkészítéséről az ülést vezető személy gondoskodik. A
szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság tagjai osztják ki a szavazásra jogosultaknak.
A szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazást követő hatvan napig, illetőleg a
panasz folytán indult jogorvoslati eljárás befejezéséig köteles megőrizni.
25. A választókerületi elnök és elnökség megválasztása során az adott választókerületben tartható több
helyszínen részgyűlés, akár időben eltérően. Ebben az esetben a szavazólapokat tartalmazó urna csak az
utolsó részgyűlésen történt szavazás után nyitható föl, a szavazatok összeszámolása csak az összes
részgyűlés lebonyolítása után kezdhető meg.
A szavazás nemcsak egyetlen napon, hanem egy időtartam (pl. egy hét) alatt is történhet.
26. A választásról, illetve a szavazatszámlálásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést
vezető személy, a szavazatszámláló bizottság elnöke, jegyzőkönyvvezető és két fő hitelesítő írja alá. A
jegyzőkönyvben rögzíteni kell a jelöltek nevét, a jelölés főbb eseményeit és adatait, a felvett
szavazólapok számát, az érvényes, illetve érvénytelen szavazatok számát, az egyes jelöltekre a titkos
szavazás során leadott szavazatok számát, a választás kihirdetett eredményét, valamint a választás során
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előforduló rendkívüli vagy egyéb fontos eseményeket. (A választó testület döntéseiről e szabályzathoz
csatolt jegyzőkönyv minta az 1. sz. mellékletet képezi.)
27. Az Elnökséget és a választókerületi szervezet elnökségét úgy kell megválasztani, hogy a tagok legalább egyötöde nő
legyen. Amennyiben a női jelöltek száma ezt nem teszi lehetővé, vagy közülük az előírt aránynál kevesebben kapnak
többséget, a hiányzó helyeket nem lehet betölteni. A választás többségi szavazással történik. Megválasztottnak
tekintendő az a jelölt, aki az érvényes szavazatok több mint felét megkapta. Ha a szavazás során több
jelölt kapta meg az érvényes szavazatok több mint felét, a leadott érvényes szavazatok számának
sorrendjében szereznek a jelöltek mandátumot, azzal, hogy először az érvényes szavazatok több mint
felét megszerző női jelöltek szereznek mandátumot a testület létszáma egyötödének eléréséig. Ha az
első szavazás nem vezet eredményre, a szavazást a be nem töltött mandátumok vonatkozásában meg
kell ismételni. A megismételt szavazások során a jelöltek száma a legkevesebb leadott érvényes
szavazatot kapott jelölttel csökken. Minden választásra jogosult legfeljebb annyi jelöltre szavazhat
érvényesen, ahány tisztségre (testületi tagságra) a szavazás vonatkozik. Valamelyik jelöltre szavazáskor a
jelölt neve melletti négyzetet (kört) két egymást metsző vonallal kell áthúzni. Jelöltet támogató
szavazatot érvényesen csak annyi jelöltre lehet leadni, ahány fő megválasztása érdekében történik a
szavazás. Ha a jelöltekre leadott szavazatok száma meghaladja a megválasztható személyek számát, a
leadott szavazatot minden személy esetében érvénytelennek kell tekinteni (teljes érvénytelenség). Az
eredeti szavazólapon nem szereplő jelöltre leadott szavazat érvénytelen (részleges érvénytelenség). A
leadott szavazat akkor is érvényes, ha a szavazólapon a megválasztható személyek számánál kevesebb
jelöltre szavaznak.
27/A. A Felügyelő Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása során azok közül a jelöltek közül,
akik megkapták az érvényes szavazatok több mint felét, megválasztott tagnak tekintendő az első és
második legtöbb szavazatot kapott jelölt, megválasztott póttagnak tekintendő a harmadik és negyedik
legtöbb szavazatot kapott jelölt.

V.
A települési (kerületi) csoport vezetőjének jelölése és megválasztása
28. 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 csoporthoz tartozó tagok vezetőt választanak, aki
szervezi a csoport munkáját.
A csoport vezetőjére bármely tag, vagy regisztrált támogató tehet javaslatot. A javasolt tagról (tagokról)
a csoport tagjai az általános szabályok szerint, titkos szavazással döntenek. A települési csoport vezetője
megbízatásának időtartama a választókerületi szervezet elnökségének megbízatásához igazodik.
VI.
A jogorvoslati eljárás
29. A választásokkal kapcsolatban a választás befejezését követően 30 napon belül az Elnökségnél,
illetőleg választókerületi szervezet elnökségénél lehet panaszt tenni. Az Elnökség, illetőleg a
választókerületi szervezet elnöksége a panaszt, valamint a választásra vonatkozó iratokat a panasz
kivizsgálása érdekében haladéktalanul a Felügyelő Bizottsághoz továbbítja. A panaszt ki kell vizsgálni és
arra két héten belül választ kell adni. A Felügyelő Bizottság, illetve az Etikai Bizottság választásával
összefüggő panaszokat első fokon az Elnökség vizsgálja ki. Amennyiben a panasztevő a vizsgálat
eredményét nem fogadja el, úgy a felülvizsgálat érdekében 30 napon belül kérelemmel fordulhat az
Etikai Bizottsághoz (az Etikai Bizottság választásával összefüggő panasz esetében a Felügyelő
Bizottsághoz). Az Etikai Bizottság (az Etikai Bizottság választásával összefüggő panasz esetében a
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Felügyelő Bizottság) a kérelemről két héten belül dönt, döntése ellen további jogorvoslatnak nincs
helye.
VII.
A tagsági viszony keletkezésével kapcsolatos döntések meghozatala
30. A felvételi kérelmet – írásban, vagy a Demokratikus Koalíció tagnyilvántartási rendszerében rögzítve
elektronikus úton – a választókerületi szervezet elnökségéhez kell benyújtani. A tag felvételéről 60 napon belül a
választókerületi szervezet elnöksége hoz határozatot. A határozatot a felvételt kérő személynek írásban vagy
elektronikus úton nyolc napon belül meg kell küldeni. Az elutasító határozattal szemben a felvételét kérő személy a
döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül írásbeli jogorvoslati kérelemmel az Elnökséghez fordulhat, amelyet a
választókerületi szervezet elnökségéhez kell benyújtani. Ugyancsak az Elnökséghez fordulhat jogorvoslati kérelemmel
a felvételét kérő személy, amennyiben a választókerületi szervezet elnöksége nem hozza meg határozatát 60 napon
belül. Az Elnökség a jogorvoslati kérelemről 60 napon belül dönt. Amennyiben az Elnökség a választókerületi
szervezetet, vagy annak 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 kapcsolatos hatásköröket az adott választókerületi szervezet
vonatkozásában az Elnökség gyakorolja.
VIII.
A párt egyéni választókerületi országgyűlési képviselőjelöltjeinek, polgármester- és
önkormányzati képviselőjelöltjeinek megválasztására vonatkozó különös szabályok
31. Az Elnökség a választókerületi szervezet taggyűlésének véleménye alapján dönt a párt egyéni
választókerületi országgyűlési képviselőjelöltjeiről.
Az Elnökség a választókerületi szervezet javaslata alapján dönt a párt polgármester-jelöltjeiről és
egyetértési jogot gyakorol az önkormányzati képviselőjelöltek vonatkozásában.
32. A választókerületi szervezet legkésőbb az Elnökség döntéshozó ülése előtt 30 nappal köteles
személyi javaslatot tenni. Az Elnökség kizárólag a választókerületi szerv által javasolt személyről
dönthet. Amennyiben az Elnökség ülésén a javasolt személy nem kapja meg a szükséges számú
szavazatot, akkor a választókerületi szervezet új javaslata alapján az Elnökségnek új szavazást kell
tartania. Az új szavazást 15 napon belül kell megtartani.
IX.
Az elnökválasztó pártszavazás
33. Az elnököt a párt tagjai pártszavazáson választják meg kétéves időtartamra. A pártszavazáson valamennyi tag
részt vehet. A pártszavazást a tisztújító kongresszus előtt, az elnök megbízatásának megszűnése esetén a
megszűnést követő 60 napon belül kell megtartani.
34. A pártszavazás lebonyolítására és a szavazás eredményének megállapítására Pártszavazási
Bizottságot (a továbbiakban: PSZB) kell létrehozni. A PSZB elnökét és négy tagját az Elnökség kéri föl
a párt tagjai közül, titkára a pártigazgató.
35. A PSZB felelős a pártszavazással kapcsolatos szervezési feladatok összehangolásáért, a párttagság
tájékoztatásáért.
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36. A párt tagjai elektronikus úton, a titkosság szabályainak betartása mellett adhatják le szavazatukat.
37. A pártszavazásra nyitva álló időtartamot, ami nem lehet kevesebb 5 napnál, az Elnökség határozza
meg, kijelölve annak kezdő és záró napját. Az Elnökség egyben meghatározza a pártszavazáson való
részvételre jogosult tagok listája lezárásának időpontját.
38. Az elektronikus szavazás lebonyolításáról a pártigazgató gondoskodik. A szavazás lebonyolításának
részletes szabályait, valamint az elektronikus szavazólap adattartalmát a PSZB határozatban állapítja
meg.
39. A pártszavazás során a jelölést a 14. és 15. pont szerint kell lefolytatni. Megválasztottnak tekintendő
az a jelölt, aki a pártszavazáson részt vett párttagok több mint felének szavazatát megkapta. Ha az első
szavazás nem vezet eredményre, a szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazások során a
jelöltek száma a legkevesebb leadott érvényes szavazatot kapott jelölttel csökken.
40. A pártszavazás eredményét a PSZB állapítja meg, és teszi közzé.
41. A pártszavazás eredménye ellen annak közzétételétől számított 5 munkanapon belül bármely párttag
kifogással élhet, melyet az Etikai bizottsághoz kell benyújtani. Az Etikai Bizottság a kifogásról annak
beérkezésétől számított 3 napon belül dönt. Ha a kifogást alaposnak tartja, a pártszavazást meg kell
ismételni, ellenkező esetben az Etikai bizottság döntésének napján, illetve, amennyiben nem nyújtanak
be kifogást a jogorvoslati határidő lejártával a pártszavazás eredménye jogerőssé válik.
X.
Záró rendelkezések
42. A Döntési és választási szabályzatot elfogadta az Elnökség 2014. december 13-án tartott ülésén. A
Döntési és választási szabályzatot legkésőbb az elfogadását követő 5 napon belül a DK honlapján közzé
kell tenni. A Döntési és választási szabályzat a 43. pontba foglaltak kivételével a DK honlapján történt
közzétételt követő napon lép hatályba.
43. A Döntési és választási szabályzat IX. fejezete a DK 2014. november 22-i Kongresszusán elfogadott
alapszabály-módosítás hatálybalépésének napján lép hatályba.
43/A. A szabályzat módosítását elfogadta az Elnökség 2017. március 17-én tartott ülésén. A módosítást
az elfogadás napján a DK honlapján közzé kell tenni. A módosítás a DK 2017. március 4-i
Kongresszusán elfogadott alapszabály-módosítás hatálybalépésének napján lép hatályba.
43/B. A szabályzat módosítását elfogadta az Elnökség 2017. szeptember 2-án tartott ülésén. A
módosítást és a szabályzat egységes szövegét az elfogadását követő 5 napon belül a DK honlapján
közzé kell tenni. A módosítás a DK honlapján történt közzétételt követő napon lép hatályba.
43/C. A szabályzat módosítását elfogadta az Elnökség 2018. december 15-én tartott ülésén. A
módosítást és a szabályzat egységes szövegét az elfogadását követő 5 napon belül a DK honlapján
közzé kell tenni. A módosítás a DK honlapján történt közzétételt követő napon lép hatályba.
43/D. A szabályzat módosítását elfogadta az Elnökség 2019. február 7-én tartott ülésén. A módosítást
és a szabályzat egységes szövegét az elfogadását követő 5 napon belül a DK honlapján közzé kell tenni.
A módosítás a DK honlapján történt közzétételt követő napon lép hatályba.
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43/E. A szabályzat módosítását elfogadta az Elnökség 2020. január 24-én tartott ülésén. A módosítást
és a szabályzat új egységes szövegét a módosítás elfogadását követő 5 napon belül a DK honlapján
közzé kell tenni. A módosítás a közzétételt követő napon lép hatályba.
43/F. A szabályzat módosítását elfogadta az Elnökség 2021. március 19-én tartott ülésén. A módosítást
és a szabályzat új egységes szövegét a módosítás elfogadását követő 5 napon belül a DK honlapján
közzé kell tenni. A módosítás a közzétételt követő napon lép hatályba.
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