
Beszámoló a Demokratikus Koalíció Felügyelő Bizottságának  
a 2019. évben végzett munkájáról  

  
  
Tisztelt Kongresszus!  
   
A Demokratikus Koalíció 2017. március 4-én, a párt VII. Kongresszusán létrehozta a törvényben 
foglalt előírásoknak megfelelően a DK Felügyelő Bizottságát (FEB), melynek elnöke Besztercei 
Zsolt, tagjai Szűcs Erika és Eörsi Mátyás.   
  
A FEB feladata elsősorban a pártszervek, a jogszabályok, az Alapszabály és a testületi határozatok 
végrehajtásának ellenőrzése, valamint a pénzügyek negyedévenkénti részletes megvizsgálása. Mivel 
ez utóbbi során a FEB ugyanazokat a pénzügyi anyagokat nézi át, amelyeket a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság (PEB), így hatékonysági és racionalizálási szempontokból a PEB 2018-ban 
megszüntetésre került, így onnantól kezdve a pénzügyi ellenőrző funkciókat már kizárólag a FEB 
látja el.  
  
A FEB az Alapszabályban foglalt kötelezettségével és a 2017-es megalakulásakor elfogadott 
ügyrendjével összhangban, továbbá a 2019-as éves munkatervének és a meghatározott ellenőrzési 
szempontoknak megfelelően végezte el ellenőrzési tevékenységét a 2019-ban is.   
  
A 2019-as évben tartott első ülésén a FEB áttekintette, megvizsgálta és elfogadta a Demokratikus  
Koalíciónak, annak országgyűlési képviselőcsoportjának és a DÉKÁ Kft.-nek, továbbá az Új 
Köztársaságért Alapítványnak az aktuális negyedévi gazdálkodási adatait és a törvények által előírt 
szabályos működéssel kapcsolatos teendőit. Ezen felül elfogadta az Új Köztársaságért Alapítvány, 
2019. évi költségvetési tervét. A FEB  tájékoztatásban részesült a Teréz körúti tűzeset utáni 
helyzetről, azzal kapcsolatos intézkedési tervről.  
  
Az ezt követő üléseken a FEB minden alkalommal áttekintette és megvizsgálta a Demokratikus  
Koalíciónak, annak országgyűlési képviselőcsoportjának és a DÉKÁ Kft.-nek, továbbá az Új 
Köztársaságért Alapítványnak az aktuális negyedévi gazdálkodási adatait és a törvények által előírt 
szabályos működéssel kapcsolatos teendőit.   
  
A FEB 2019-ben is negyedévente megkapta a Demokratikus Koalíciónak, a párt országgyűlési 
képviselőcsoportjának, a DÉKÁ Kft.-nek és az Új Köztársaságért Alapítványnak a teljeskörű, 
mindenre kiterjedő, részletes pénzügyi adatait, illetve a FEB rendelkezésére bocsájtották az ezen 
testület által elvégzett pénzügyi ellenőrzések adatait, megállapításait is.   
 
A FEB megállapította, hogy a Demokratikus Koalíció pénzügyi helyzete két választás, illetve a 
főpolgármester-jelölti előválasztás ellenére - noha ezeket a kampányokat saját forrásból kellett 
finanszírozni - stabil, felkészültünk arra az esetre is, ha az ÁSZ a Teréz körúti tűzeset miatt durva 
szankciókat alkalmazna.  
 
A Demokratikus Koalíció a korábban felhalmozott kölcsöntartozásának egyharmadát 2019. év 
utolsó napjaiban visszafizette, a tervezett, átgondolt takarékos működésnek köszönhetően. 
  
A fentieken túl megemlítendő, hogy 2020. február 25-én, határozatképtelenség esetén 2020. március 
1-jén tartandó X. Tisztújító Kongresszusra való tekintettel a FEB az Alapszabályban meghatározott 
feladatának eleget téve megvizsgálta a Kongresszus elé kerülő előterjesztéseket, tehát a párt adott 



évre vonatkozó költségvetési tervezetét, valamint a testületek beszámolóját, és ezekkel 
kapcsolatban megállapította, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.  
  
Összefoglalva elmondható, hogy az ellenőrzések során tapasztaltak szerint naprakész könyvelés, 
követhető, átlátható, az aktuális jogszabályok következetes betartásával készült nyilvántartások 
segítik a Demokratikus Koalíció törvényes működését. Gazdasági eseményeinek dokumentálása 
folyamatosan, áttekinthetően történik, a DK határozatainak tára naprakészen vezetett. A határidők 
lejárta utáni beszámolás a végrehajtás megtörténtéről a FEB irányában teljesült.   
  
Megállapítható, hogy a Demokratikus Koalíció gazdálkodásának kimutatásai megbízható, valós 
adatokat tartalmaznak, a kiadások bevételek elszámolása a számviteli előírásoknak megfelelő, a 
számlák az alaki, tartalmi követelményeket kielégítik, a pénzkezelés a házipénztárban megbízhatóan, 
a pénzkezelési előírásokat betartva, szigorú számadású nyomtatványok vezetésével történik.   
  
A DK gazdasági tevékenysége az Alapszabályban megfogalmazott célokkal  összhangban áll, annak 
megvalósítását szolgálja.   
  
A Felügyelő Bizottság a Demokratikus Koalíció 2019. évi gazdálkodását, valamint a 2020. 
évi X. Tisztújító Kongresszus előterjesztéseit rendben találta.   
  
 
  
Budapest, 2020. február 10.               
       
 
       Besztercei Zsolt   

elnök   
Szűcs Erika és Eörsi Mátyás 

tagok 
DK Felügyelő Bizottság   

  

  

  

 


