
A Demokratikus Koalíció Elnökségének 

határozata 

a párt Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

 

A Demokratikus Koalíció (a továbbiakban: DK) Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a párt 
Alapszabálya 25. pontjának b) alpontjában adott felhatalmazás alapján a párt Szervezeti és 
működési szabályzatát (a továbbiakban: szmsz) a következő pontokban módosítja. 

 

1. Az szmsz 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"13. Az Elnökség az elnök előterjesztése alapján meghatározza azokat a feladatokat, amelyeket az 
alelnökök ellátnak, illetve azokat területeket, amelyeken szervezik a párt tevékenységét. Az elnök az 
alelnökök egyikét – az elnök általános helyettesítése céljából – ügyvezető alelnökké nevezi ki. A 
pártot az elnök, az ügyvezető alelnök,  – a 17. pontban meghatározott feladatkörében eljárva – a 
pártigazgató és - a 17/A. Pontban meghatározott feladatkörben eljárva - a pártigazgató-helyettes 
képviseli. Az elnök megbízza az Elnökség egyik tagját a választókerületi szervezetek 
tevékenységének összehangolásával (elnöki megbízott)."  

 

2. Az szmsz a következő 17/A. ponttal egészül ki: 

"17/A. Az Elnökség a pártigazgató helyettesítésére pártigazgató-helyettest nevez ki." 

 

3. Az szmsz a következő 17/B. ponttal egészül ki: 

"17/B. A DK központ személyzeti ügyeit az elnök által kinevezett személyügyi igazgató intézi." 

 

4. Az szmsz 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"27. A választókerületi elnökök tanácskozása a párt konzultatív testülete, mely szükség szerint, de 
legalább évente kétszer ülésezik. Üléseit az Elnökség hívja össze a napirendet, az ülés helyét és 
időpontját tartalmazó, a tervezett ülés előtt legalább öt nappal kiküldött meghívóval. Az ülésen 
elhangzottakról emlékeztető készül, amely a hozzászólások legfontosabb elemeinek összefoglalását 
tartalmazza. A tanácskozást a párt elnöke, vagy az általa megbízott elnökségi tag vezeti." 

 

5. Az szmsz 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"28. Az Elnökség az Elnöki Megbízott, a Regionális Elnöki Megbízottak, a területi igazgatók, a 
személyügyi igazgató, a megyementorok és a megyei közgyűlések tagjainak koordinációs 
tevékenységével támogatja a választókerületi szervezetek és elnökök szervezeti és politikai 
tevékenységét." 



6. Az szmsz 30. pontjának e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"30. Regionális Elnöki Megbízott feladatai:  

... 

e) az Elnöki Megbízott havi rendszerességgel történő tájékoztatása;" 

 

7. Az szmsz a következő 30/A. és 30/B. pontokkal egészül ki: 

"30/A. Az elnök a választókerületi szervezetek és elnökök szervezeti és politikai tevékenységének 
segítésére, a szervezetfejlesztési stratégia és feladattervek helyi megvalósításának elősegítésére és 
ellenőrzésére területi igazgatókat nevez ki. A területi igazgatók a pártigazgató irányításával végzik 
munkájukat. 

30/B. A személyügyi igazgató ellát a választókerületi szervezetekkel kapcsolatos feladatokat is, így 
figyelemmel kiséri azok személyi döntéseinek előkészítését, segíti e döntések szabályszerű 
meghozatalát." 

 

8. Az szmsz a következő 36/F. ponttal egészül ki: 

„36/F. Az szmsz módosítását elfogadta az Elnökség 2022. július 1-én tartott ülésén. A módosítást 
és az szmsz új egységes szövegét a módosítás elfogadását követő 5 napon belül a DK honlapján 
közzé kell tenni. A módosítás a közzétételt követő napon lép hatályba.” 

 
 
Budapest, 2022. július 1. 
 
 
 


