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A Demokratikus Koalíció Elnökségének beszámolója (2019-2020) 

 

 
 

A DK testületeinek munkája 

 

A DK Elnöksége 

A Demokratikus Koalíció Elnöksége a 2019-es kongresszus óta összesen 16 ülést tartott: 12 rendes 
és 4 kihelyezett ülést. Politikusaink ebben az időszakban 234 sajtótájékoztatót tartottak, és 650 
sajtóközleményt adtak ki.  

A 2019-es év politikai napirendjét két választás, a májusi EP- és az októberi önkormányzati 
választás uralta. Az elért eredmények miatt az év fordulópontnak bizonyult a Demokratikus 
Koalíció életében. Kis pártból vitathatatlanul középpárttá, az ellenzék legerősebb, és az ország 
második legnagyobb pártjává váltunk. 2019 a DK történetének a megalakulása óta legjelentősebb 
éve lett. Az EP-választáson annyi képviselőt juttattunk az Európai Parlamentbe, mint a többi 
ellenzéki párt összesen. Az önkormányzati választáson pedig megtöbbszöröztük polgármestereink, 
alpolgármestereink és önkormányzati képviselőink számát, szövetségeseinkkel együtt települések, 
kerületek egész sorát irányítjuk. A legfrissebb közvéleménykutatások szerint a DK őrzi a tavalyi 
EP-választáson megszerzett ellenzéki vezető pozícióját, a független közvéleménykutatók kivétel 
nélkül a DK-t mérik a legerősebb ellenzéki pártnak. 

Ez a fordulat már régóta érett. Nem csak hirdettük magunkról, csakugyan mi viselkedtünk az 
Orbán-rendszer legkövetkezetesebb és legengesztelhetetlenebb ellenzékeként, a választóknak pedig 
egyre inkább elegük lett ebből a rendszerből. Sajnos mindez még nem mutatkozott meg a 2018-as 
országgyűlési választás eredményében; a Fidesszel torkig lévő választók a széttöredezett 
ellenzékben nem láttak érdemi alternatívát – ennek és a minden tekintetben a Fideszre szabott 
választási rendszernek köszönhetően szerzett kétharmados többséget a kormánypárt. 2019-re 
azonban - nem függetlenül az elveszített parlamenti választások tanulságaitól - végre létrejött az 
ellenzéki egység, amely komoly győzelmet aratott az önkormányzati választásokon. 

Az ellenzéki pártok együttműködésében a fordulatot a 2018-ban elfogadott „rabszolgatörvény” 
hozta el. Az ezzel szembeni közös tiltakozás ugyan jórészt még az előző beszámolási időszakra 
esett (ennek megfelelően tárgyaltuk is az előző elnökségi beszámolóban), az együttműködés 
azonban túlélte a tiltakozás lecsengését, noha a pártok a májusi EP-választásra önálló listákat 
állítottak.  

 

Tisztán listás, arányos választási rendszerről lévén szó nem volt szükség közös ellenzéki listára, ezt 
a május 26-i szavazás eredménye tökéletesen visszaigazolta.  

Visszatekintve megállapítható, hogy mind a listavezető személyének kiválasztása, mind a kampány 
fő üzeneteinek meghatározása, mind az újszerű kampánytechnikák használata jó döntés volt. A 
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magyar választók minden fölmérés szerint összehasonlíthatatlanul jobban bíznak az EU 
intézményeiben, mint a hazaiakban, „A legeurópaibb párt” szlogen ezért kitűnő hívószónak 
bizonyult. Az „Európai Egyesült Államok” pedig már a 2014-es EP-kampányunknak is sikeres 
központi eleme volt, tavaly ezt sikerült kiegészíteni az európai szociáldemokraták által régóta 
hirdetett szociális Európára vonatkozó három olyan programponttal, mint az európai minimálbér, 
az európai minimálnyugdíj és az európai családi pótlék.  

A Demokratikus Koalíció az előzetes várakozásokat messze meghaladóan a leadott szavazatok 
16,05%-át szerezte meg és ezzel négy európai parlamenti mandátumhoz jutott, listavezetőjét, 
Dobrev Klárát pedig az Európai Parlament alakuló ülésén alelnökévé választotta.  

A 2018-as parlamenti választás tanulságai és a „rabszolgatörvény” elleni, már említett közös 
tiltakozás meghozta az áttörést az ellenzéki pártok régóta várt együttműködésében, aminek a DK 
már évek óta szószólója és aktív kezdeményezője volt, és ami számos parlamenti és parlamenten 
kívüli közös akción túl leginkább az őszi önkormányzati választásról szóló intenzív egyeztetésekben 
nyilvánult meg. Ezek a tárgyalások legtöbb helyen még az ellenzéki pártok erőviszonyait gyökeresen 
átrendező európai parlamenti választás előtt sikerre vezettek, és a változások két nyertese, a DK és 
a Momentum komoly önmérsékletet tanúsítva úgy döntött, nem kezdeményezik a már megkötött 
megállapodások általános és teljeskörű fölülvizsgálatát a májusi választás eredményének fényében. 
A két párt így a megszerezhető önkormányzati pozíciók lényegesen kisebb hányadára tartott igényt, 
mint amennyi a tényleges erőviszonyok alapján megillette volna, de utólag is úgy értékelhetjük, hogy 
a siker érdekében érdemes volt meghozni ezt az áldozatot.  

A DK önkormányzati választás ügyében elfoglalt álláspontja néhány kérdésben bővebb kifejtésre 
szorul. Az első ilyen kérdés a Jobbik szerepe. Korábban mi voltunk azok, akik a 
legkövetkezetesebben elleneztük a Jobbikkal történő, bármilyen természetű együttműködést a párt 
vállalhatatlan szélsőjobboldali vonásai miatt. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy ebben igazunk volt, 
és nem mi változtunk ebben a kérdésben, hanem a Jobbik. Mára a Fidesz-KDNP vitathatatlanul 
elfoglalta a politikai paletta legszélső jobboldalát, a Jobbik pedig óvatos, de tagadhatatlan lépéseket 
tett a jobbközép irányába. Természetesen nem állíthatjuk, hogy a Jobbik mára teljes mértékben 
demokratikus jobbközép párttá vált, kétségtelen tény viszont, hogy az elmúlt bő egy évben mind 
tetteiben, mind kommunikációjában változás állt be. Mindenesetre korábbi szélsőséges 
retorikájával, és ami még fontosabb, szélsőséges akcióival szakított, legszélsőségesebb politikusait 
háttérbe vonta, vagy megszabadult tőlük. A változás érdekében áldozatot is hozott, korábbi 
támogatottsága jelentősen csökkent, szélsőjobboldali szavazóinak nagyobb része a Fidesz, kisebb 
része a Fidesz segédcsapatává szegődött Mi Hazánk párt mellé állt. Az az álláspontunk, hogy ezek 
a változások, ha feltétlen bizalomra nem is, de óvatos reménykedésre okot adnak. Mindezek mellett 
erős választói nyomás is érkezett a Jobbikot is magában foglaló teljes körű ellenzéki együttműködés 
megvalósítására, világosan látszódott, hogy az ellenzéki szavazók pártállásuktól függetlenül 
szavazók minden Orbán-ellenes erő együttműködését várják el. Az önkormányzati választás pontot 
tett annak a régi vitának a végére is, hogy vajon az egyes ellenzéki pártok szavazói képesek-e közös 
jelöltekre, vagy a más ellenzéki pártok jelöltjére szavazni. Kiderült, hogy erre egyértelmű igen a 
válasz: az ellenzéki szavazók fontosabbnak tartják a kormányváltás célját a saját személyes 
pártpreferenciájuknál. 

Szót kell ejtenünk a fővárosi előválasztásról is. Mint ismeretes, ennek első, az MSZP és a Párbeszéd 
között zajló fordulójában Karácsony Gergelyt támogattuk, aki azt nagy, 82%-os fölénnyel meg is 
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nyerte. A második fordulóra viszont saját jelöltet állítottunk, Kálmán Olga személyében, mert úgy 
ítéltük meg, Karácsonynál jobb esélyekkel indulna Tarlós István ellenében. Utólag megállapíthatjuk, 
hogy ez a döntés hasznos volt. Kálmán Olga és a momentumos Kerpel-Fronius Gábor versenybe 
szállása jelentősen megnövelte az előválasztás tétjét, és az iránta tanúsított érdeklődést, nélkülük a 
leadott szavazatok száma nemcsak a tényleges hetvenezertől, hanem az érvényesség feltételéül 
szabott ötvenezertől is valószínűleg jócskán elmaradt volna. Egyértelműen kiderült, hogy a kihívás 
erős ösztönzést jelentett a végül győztes Karácsony Gergelynek is. Bizonyos, hogy az erős 
előválasztási verseny és kampány nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Karácsony Gergő végül győzni 
tudott Tarlós Istvánnal szemben is. 

Az önkormányzati választás megszilárdította a DK, mint vezető ellenzéki párt pozícióját, de ami 
ennél is fontosabb, áttörést jelentett az ellenzék egészének helyzetében is. Megingatta a 
kormánypártok uralmát, és főként véget vetett a Fidesz verhetetlensége csaknem másfél évtizedes 
mítoszának. A 23 megyei jogú város közül tízet az ellenzéki pártok vezetnek, további kettőt pedig 
a kormánypárti polgármester ellenzéki testületi többséggel kénytelen irányítani. Budapesten az 
ellenzéki pártok fölénye elsöprőnek bizonyult, nemcsak a főpolgármestert és a fővárosi közgyűlés 
többségét adhatja az ellenzék, de 23 kerület közül mindössze 7 maradt a kormánypártok kezén, 
még a jobboldal elmúlt 30 évben megingathatatlannak hitt bástyája, az I. kerület is demokrata 
polgármestert és 2/3-ában ellenzéki képviselőtestületet választott. Az ország 1/3-a az ellenzék által 
irányított településeken él, a Závecz Research januári eredménye pedig azt mutatja, hogy a Fidesz 
ősz óta félmillió szavazóját veszítette el. DK-s lett a főpolgármester első helyette, ezen kívül pedig 
a DK szerzett számos budapesti és vidéki polgármesteri, illetve önkormányzati képviselői helyet, 
és a megyei közgyűlések mindegyikében jelen van, megerősítve ezzel a májusban kivívott vezető 
helyét az ellenzéki pártok között, amit azóta valamennyi mértékadó közvélemény-kutatás 
megerősített: a DK a biztos szavazók 15-17 százalékának támogatására számíthat, szavazótáborunk 
mérete megközelíti a 800.000-et. Ennél is lényegesebb azonban, hogy a pártot immár a 
közvélemény és a nyilvánosság is az ellenzék vezető erejeként kezeli. 

 

A DK Országgyűlési Képviselőcsoportja 

A Demokratikus Koalíció frakciójának legfontosabb feladata, hogy a párt politikáját képviselje az 
Országgyűlésben a Kongresszus és az Elnökség döntései által meghatározott keretek között. 

Gyurcsány Ferenc frakcióvezetőként a frakció általános irányítása mellett a Parlamentben alapvető 
politikai kérdésekben szólalt fel, többek között Magyarország európai helyéről, az önkormányzati 
és európai választás tétjéről és az ország költségvetéséről beszélt. Vadai Ágnes a frakcióvezető 
általános helyetteseként szervezte a képviselőcsoport munkáját és az ellenzéki frakciók 
együttműködését, Arató Gergely frakcióvezető-helyettesként a jogalkotási munkáért felelt. 

A frakció saját kezdeményezéseivel, hozzászólásokkal és a parlamenti vitákban folyamatosan 
tovább vitte a Demokratikus Koalíció karakterét meghatározó politikai ügyeket: a nyugdíjasok 
helyzetét, a növekvő társadalmi különbségeket, az egészségügy és az oktatás leépülését, a tudomány 
és a kultúra szabadságának, valamint a kormányzati korrupció és jogsértések ügyét. 
Törvényjavaslatokkal és határozati javaslatokkal kezdeményeztük az Isztambuli szerződés 
kihirdetését, a gyermekek fokozott védelmét, a lakhatási válság enyhítését, a gerincvelői 
izomsorvadásban szenvedő gyerekek helyzetének megoldását, igazságosabb családtámogatási 
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rendszer létrehozását vagy éppen a polgármesterek pofátlan szabadságmegváltásának ügyét.  A 
frakció tagjai a beszámolási időszakban 11 törvény- és 10 határozati javaslatot nyújtottak be. 

Képviselőink aktívan élnek a parlamenti nyilvánosság által nyújtott lehetőségekkel és az Orbán-
kormány parlament általi elszámoltathatóságának eszközeivel: írásbeli kérdéseket százával tettek 
föl, maximálisan kihasználják a kérdések, azonnali kérdések és interpellációk adta lehetőségeket, 
fölszólalnak napirend előtt és után egyaránt, emellett politikai vitákat is kezdeményeznek. 
Határozottan tiltakozunk azok ellen a fideszes törvényjavaslatok ellen, amelyeknek célja a jogtiprás, 
a demokrácia rombolása és a magyarok kisemmizése. Képviselőink a beszámolási időszakban 
pontosan 300-szor szólaltak föl.  

A frakció képviselőinek fontosabb hozzászólásait a Demokratikus Koalíció Facebook oldalán is 
közvetítjük. A dkfrakcio@parlament.hu email címen fogadjuk a párt tagjainak és szervezeteinek 
kérdéseit, javaslatait.  

A választásokhoz igazodva az év elején az európai ügyekkel, az év közepén az önkormányzatokat 
érintő témákkal foglalkoztunk kiemelten. Egyéni választókerületben megválasztott képviselőink 
választókerületük sajátos problémáit is folyamatosan napirenden tartják, például Varju László az 
újpesti kórház, Oláh Lajos az erzsébetvárosi bulinegyed, Hajdu László az illegális hulladéklerakással 
szembeni hatósági tehetetlenség ügyét. László Imre az egészségügyi terület szakpolitikusaként, 
Gréczy Zsolt a kulturális területen, és a frakció szóvivőjeként végzett kiemelkedő munkát. 

Törekedtünk arra, hogy minél több alkalommal közösen lépjünk fel más ellenzéki pártokkal is – 
ilyen volt például a közös tiltakozás a szájkosár házszabály és a színházak államosítása ellen, az 
északkelet-szíriai török agressziót elítélő politikai nyilatkozat-tervezet, a közös fellépés a 
klímaváltozás ügyében és a diákok érdekeit sértő törvények ellen. 

Az Elnökség döntése értelmében az Újbuda polgármesterévé választott László Imre mandátumát 
Sebián-Petrovszki László, a lemondott Gréczy Zsoltét Varga Zoltán vette át. Bősz Anettnek, a 
Magyar Liberális Párt elnökének csatlakozásával újra 9 főre gyarapodott a frakció létszáma. 

 

A DK európai parlamenti delegációja 

A májusi választáson elért 16,05%-os szavazatarány eredményeként megválasztott négy európai 
parlamenti képviselőnk a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoporthoz 
csatlakozott. A magyar baloldali EP-delegáció (amely a négy DK-s EP-képviselőn kívül Újhelyi 
István szocialista képviselőit is soraiban tudhatja) vezetője Molnár Csaba lett, Dobrev Klárát az EP 
alelnökévé választották.  

Dobrev Klára tagja az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak, és az EU–
Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttségnek, póttagja az Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottságnak, valamint az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti 
Bizottságba delegált küldöttségnek. Molnár Csaba, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, valamint 
az ASEAN-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség tagja és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság, valamint az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős 
küldöttség póttagja lett. Rónai Sándor a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságban és a NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős 
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küldöttségben kapott helyet tagként, a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban, a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottságban és az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált 
küldöttségben pedig póttagként. Ara-Kovács Attila tagként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottság, a Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság és az EU–Oroszország Parlamenti 
Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség, póttagként pedig a Külügyi Bizottság, valamint a 
Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes 
Bizottság továbbá az Európai Gazdasági Térség Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált 
küldöttség munkájában vesz részt.  

EP-képviselőink intenzíven dolgoznak Brüsszelben a párt európai választási programpontjai, 
közülük is elsőként az európai minimálbér megvalósításán, Dobrev Klára az erről szóló európai 
parlamenti előterjesztés rapportőre, és ennek érdekében konzultációt is indított az ezzel 
kapcsolatos hazai álláspontok föltérképezésére.  

Képviselőink lobbiznak az önkormányzati választás után a kormány által kiéheztetni kívánt 
települések érdekében is. Egyre szélesebb körben népszerű az a korábban a DK által fölvetett 
gondolat, hogy az egyes tagországoknak járó támogatásokat a tagállami kormányok helyett részben 
az EU szervei osszák el. Ennek megvalósítási formája az lenne, hogy jelentősen növelnék azokat a 
pénzalapokat, amelyekből az önkormányzatok közvetlenül Brüsszelnél pályázhatnak támogatásra. 
Küzdenek továbbá a DK-s képviselők a kormány jogállamisággal ellentétes és korrupciós 
lépéseinek brüsszeli föltárásáért és megbüntetéséért is, és egyetértenek azzal az indítvánnyal, hogy 
a támogatásokat a jogállami normák teljesítéséhez kössék.  

A párt EP-képviselői a ciklus kezdete óta összesen 55 alkalommal szólaltak fel az Európai 
Parlament plenáris ülésein és 10 írásbeli kérdést nyújtottak be az Európai Bizottsághoz. A 
képviselők 5 európai parlamenti jelentésnél jelentéstevőként, 13 jelentésnél pedig árnyék-
jelentéstevőként dolgoztak. 

 

A DK Országos Tanácsa 

Az Alapszabály értelmében: „Az Országos Tanács az Elnökség mellett működő tanácsadó, 
véleményező testület. Elnökét és tagjait az Elnökség kéri fel a párt tekintélyes tagjai és regisztrált 
támogatói közül két éves időtartamra.” Az OT legfontosabb feladata tehát az Elnökség munkájának 
segítése az Elnökség által kezdeményezett témák megvitatásával, javaslatok megfogalmazásával. 

 

Az Országos Tanács a beszámolási időszakban összesen 6 ülést tartott. A témákat a választásokra 
való fölkészülés, valamint az ezt követő értékelés, továbbá a Kongresszusra történő felkészülés 
határozták meg: 

 

1. Aktuális politikai kérdések, különös tekintettel az EP választásokra 

2. Kötetlen beszélgetés Dobrev Klárával, a Dk EP listavezetőjével Európáról, politikai hitvallásáról, 
elképzeléseiről és a DK EP választási programjáról. 

3. Az Európai Parlamenti választások értékelése  
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4. Általános politikai helyzetértékelés, kiemelt figyelemmel az önkormányzati választásokra. 

5. A 2019. év és az általános politikai helyzet értékelése, kitekintés az elkövetkezendő időszakra  

6. Tájékoztató a DK X. kongresszusának előkészítéséről, menetéről valamint a DK Alapszabály-
módosítás tervezetének megvitatása 

A testület személyi összetétele biztosította tevékenységének folytonosságát és egyben megújulását 
is. Örvendetes, hogy a Tanácsba felkért fiatal politikusaink is gyakran hallatják véleményüket. A 
tagok többsége aktívan részt vesz az OT munkájában. A tagok száma 2019-ben 53 fő volt, akik 
közül egy tagtársunk meghalt (a testület megemlékezett Grosser Jánosról), 3 fő pedig kivált a tagok 
köréből. 

Az OT ülésein a megjelenési arány mintegy 40 %-os volt. Az üléseken megjelentek 60 %-a 
hozzászólt (79 érdemi felszólalás) az aktuális témához. Említsünk meg néhány témakört azok 
kiemelkedő politikai súlya miatt: 

• az EU-s integráció erősítése, amelynek azonban nem csak a politikáról kell szólnia, hanem 
elsősorban az emberekről, a szociális Európáról; 

• közös kormányzás a legfontosabb területeken: a gazdaság, a külügy a hadsereg az 
ügyészség, amely egy folyamat alapja lehet; 

• az EU-s kampány - az Európai Egyesült Államok szlogennel, amely megkülönböztetett 
minket a többi párttól - eredményes volt, sok fiatalt vonzott be, ennek okán nem csak a 
nagyvárosokban, de a kisebb településeken is jól szerepeltünk; 

• a politikai alapszerkezet lényegében megteremtődött a 2022. évi sikeres választás 
érdekében, a közhangulat törvényszerűen kikényszeríti az együttműködést, a teljes 
összeállást. Ennek van még egy nem teljesített előfeltétele: a mostani összeállás egy kicsit 
„fogcsikorgatott” együttműködés, a sikeres kormányzáshoz stabil, egységes 
együttműködésre van szükség; 

• a fiatal korosztály érdeklődése a DK tevékenysége iránt megnőtt, nagyon sokan 
elképesztően okosak és tájékozottak. Megtartásuk érdekében szükséges ezt a kétféle 
kultúrát, mentalitást akár egymás mellett működtetett szervezetben együtt tartani; 

• az önkormányzati választás eredménye szétnyitotta a hatalmi gépezetet – a centrális erőtér 
megszűnt, ugyanakkor átalakult az ellenzéki pártok támogatottsága is; 

• a választási eredmények nyomán felgyorsult a tagságra jelentkezők száma; 

• az Alapszabály és az Etikai szabályzat módosítása. 

 

Összességében elmondható, hogy az Országos Tanács nyílt, általában élénk, olykor szenvedélyes 
vitái eltérő megközelítéseket, álláspontokat voltak képesek megjeleníteni, s ezáltal érdemben 
segíteni az Elnökség politikai döntéshozatali munkáját, jelezve a szervezeten belüli és a tagok által 
a különböző földrajzi, társadalmi közegben tapasztalt véleményeket. 
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Az Új Köztársaságért Alapítvány 

A Demokratikus Koalíció pártalapítványát, az Új Köztársaságért Alapítványt a fővárosi 
törvényszék 2014. december 10-én jogerőre emelkedett végzésében 11.983. sorszám alatt vette 
nyilvántartásba. 

Megalapítása óta az Alapítvány minden évben eleget tett beszámolási kötelezettségének. 2019-ban 
az Alapítvány Kuratóriuma 13 alkalommal ülésezett, minden alkalommal határozatképes volt, és 
összesen 61 határozatot hozott. Ezen határozatok keretében elfogadta az Alapítvány 2019. évi 
célkitűzéseit, az ennek alapját képező munkatervét, költségvetését, döntött különböző 
rendezvényekről, valamint a munkaszervezet tevékenységét is megtárgyalta. A Kuratórium 
döntéseket hozott munka-, megbízási-, támogatási-, valamint tudományos tanulmányi szerződések 
megkötéséről, módosításáról. 

2019 novemberében az Állami Számvevőszék megkezdte az Alapítvány 2017-2018 évi 
tevékenységének ellenőrzését. Az alapítvány tevékenységéből eredő okmányok sajnos a 
Demokratikus Koalíció és az alapítvány elhelyezéséül szolgáló Teréz körúti Irodaházban 
keletkezett tűz miatt nem állnak maradéktalanul rendelkezésre. Természetesen a pótolható iratok 
beszerzése szinte teljes körűen megtörtént. Az Alapítvány 2019 évben 205 millió Ft. állami 
támogatásból gazdálkodott. 

 

A pártalapítványok egyik fontos feladata az alapító párt politikájának a kialakításában és 
terjesztésében való közreműködés. Ennek egyik formája az Alapítvány keretében létrehozott 
szakpolitikai kabinetek működése. 2019-ben az önkormányzati választásokon elért eredmény 
alapján jelentős létszám-növekedés történt, ezért az Új Köztársaságért Alapítvány egyik fontos 
teendője a közeljövőben a kabinetek vezetésének, tevékenységének a megújítása. Az Alapítvány 
közéleti aktivitásának növekedését jól tükrözi, hogy a konferenciák és workshopok mellett, a 
választásokkal összhangban országjáró tájékoztató programokat szervezett, valamint újságokat, 
szórólapokat, egyéb kiadványokat jelentetett meg, aktív tájékoztatási tevékenységet végzett.  

2019-ben az alábbi konferenciákat szerveztük meg: 

• Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, volt miniszterelnök évértékelője; 

• Alt-right: a mai szélsőjobb veszedelme; 

• Európa válaszúton. A jövő perspektívái; 

• Európai minimálbér – karnyújtásnyira; 

• Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, valamint a Demokratikus 
Koalíció 8. születésnapjának megünneplése; Ennek keretében az újonnan megválasztott 
polgármesterek és önkormányzati képviselők köszöntése és a Demokrata Képviselők 
Közössége (DKK) újjáalakítása; a workshopokon több alkalommal az EU és az 
önkormányzati választásokkal kapcsolatos ellenzéki politizálás lehetőségeit tekintettük át. 
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• A workshopok másik fontos témaköre a fiatalokkal való találkozás, a politika közelébe 
vonzása. 

• Az Alapítvány megjelentette Szüdi János „A szabadság ára” című könyvét, szakpolitikai és 
választással kapcsolatos kiadványokat, valamint újságokat adott ki, továbbá támogatta a 
Mozgó Világ illetve más kiadványok megjelenését. Emellett szakmai, roma és szociális 
szervezeteknek nyújtott támogatást. 

• Az Új Köztársaságért Alapítvány továbbra is kiemelt feladatának tekintette a politikai 
kultúra fejlesztését, melynek érdekében politikai képzést szervezett. A képzések nagy része 
azért is volt kiemelt fontosságú, mert politikusainkat és a helyi aktivistáinkat megfelelően 
fel kellett készíteni a 2019. évi európai parlamenti és önkormányzati választásokra. Ezzel 
összhangban hatékony kommunikációs tréningeket tartottunk a politikai vezetőknek, 
országgyűlési, EP és önkormányzati képviselő-jelöltjeinknek 

• Az Új Köztársaságért Alapítvány Kuratóriuma határozatának megfelelően február elején 
megünnepelte a Köztársaság Napját, megkoszorúztuk Bibó István szobrát.  

• Az évértékelő program keretében a DK elnöke és a Kuratórium elnöke átadta az Új 
Köztársaságért Díj néven alapított elismerést. A díjat első alkalommal a Kuratórium 2015-
ben a 90 éves Vitányi Ivánnak ítélte oda, amelyet „Egy politikusi életút a XX-XXI. századi 
Magyarországon” c. konferencia keretében adott át. 2019-ban az Új Köztársaságért Díjat, 
Gábor György filozófus, egyetemi tanár, valamint Weidenholzer Josef osztrák politikus 
és az európai parlamenti képviselő kapta. A 2020. évi kitüntetettek pedig Frölich Róbert 
főrabbi és Vásárhelyi Mária szociológus. 

• A Kuratórium egyhangúan támogatta az Új Köztársaságért Alapítvány Foundation for 
European Progressive Studies (FEPS) teljes jogú tagjai sorába történő jelentkezést. 

 
Az Alapítvány tevékenységét bemutató 2016-ban elindul honlap, (www.ujkoztarsasagert.hu), az 
Alapítvány Facebook oldalával egyetemben lehetőséget biztosít az Alapítvány tevékenységéről 
történő folyamatos tájékozódásra, ugyanakkor terveink között szerepel tartalmi és formai 
megújításuk. 
 

 

2020. február 7.  

 

 


