
A Demokratikus Koalíció Elnökségének határozata 
a párt Döntési és választási szabályzata módosításáról 

 
 

A Demokratikus Koalíció (a továbbiakban: DK) Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a párt 

Alapszabálya 25. pontjának b) alpontjában adott felhatalmazás alapján a párt Döntési és választási 

szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) a következő pontokban módosítja. 

 

1. A szabályzat 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"27. Az Elnökséget és a választókerületi szervezet elnökségét úgy kell megválasztani, hogy a tagok legalább 

egyharmada 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 egyharmadának eléréséig. Ha az első szavazás nem vezet eredményre, a szavazást 

a női jelöltek által be nem töltött mandátumokra tekintettel, a be nem töltött mandátumok 

vonatkozásában meg kell ismételni. Minden választásra jogosult legfeljebb annyi jelöltre szavazhat 

érvényesen, ahány tisztségre (testületi tagságra) a szavazás vonatkozik. A megválasztható jelöltek 

számának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni a szükségesnél kevesebb női jelölt miatt be 

nem tölthető mandátumok számát. Valamelyik jelöltre szavazáskor a jelölt neve melletti négyzetet 

(kört) két egymást metsző vonallal kell áthúzni. 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." 

 

2. A szabályzat a következő 43/G. ponttal egészül ki: 

"43/G. A szabályzat jelen módosítását elfogadta az Elnökség 2023. január 27-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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