
A Demokratikus Koalíció Kongresszusának határozata 

a párt Alapszabályának módosításáról 

/A módosított, kiegészített rendelkezések jelölése: aláhúzással. Az elhagyott rendelkezések jelölése: 

[félkövér betűvastagsággal és keretes zárójellel]./ 

1. A Demokratikus Koalíció Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) a következő 20/B. ponttal 

egészül ki: 

„20/B. Veszélyhelyzet esetén, illetve, amennyiben azt más rendkívüli esemény, vagy az eldöntendő 

kérdés sürgőssége szükségessé teszi, a Kongresszus a tagok elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével történő részvételével tartható meg (online ülésezés). Az online ülésezéshez a 

következő, a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt 

biztosító elektronikus hírközlő eszközök vehetők igénybe: személyi számítógép, laptop, 

okostelefon. Online ülés tartása esetén a Kongresszus döntését az Elnökség által meghatározott 

módon, informatikai alkalmazáson keresztül nyílt szavazással hozza. A tagok a Kongresszust 

megelőzően e-mailben vagy postai levélben is szavazhatnak. A kongresszusi meghívóban föl kell 

tüntetni az alkalmazás linkjét, a tag egyedi jelszavát, 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. Amennyiben a Kongresszuson tisztújításra is sor kerül, online ülésezés 

esetén az Elnökség, az Etikai Bizottság és a Felügyelő Bizottság tagjait pártszavazáson kell 

megválasztani.” 

2. 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 

rendelkezésének van alávetve. Tagjai: a bizottság elnöke és a legfeljebb négy bizottsági tag. A 

bizottság működésének és eljárásának részletes szabályait az Etikai szabályzat tartalmazza.” 

3. Az Alapszabály 30/B. pontja hatályát veszti: 

„[30/B. A Felügyelő Bizottság  

a) elnöke: Besztercei Zsolt  

b) tagjai: 1. Szűcs Erika 2. Eörsi Mátyás 



c) 1. póttagja: Kemény Ádám 2. póttagja: Rádai András]”  

4. Az Alapszabály a következő 45/D. ponttal egészül ki: 

„45/D. A módosításokat elfogadta a Demokratikus Koalíció 2021. augusztus 29-én-én tartott 

Kongresszusa. A módosítások az elfogadást követő tizenötödik napon lépnek hatályba.” 

 

Budapest, 2021. augusztus 29. 


