
 
 
 
 
 
 
Kedves Tagtársunk, Regisztrált Támogatónk! 
 
Ezúton hívunk és várunk a Demokratikus Koalíció 2020. február 25-én kedden 9 órakor a Hotel Hungária 
(Budapest Rákóczi út 90.) termében tartandó X., Tisztújító Kongresszusára! Várható 
határozatképtelenség esetén a megismételt Kongresszust 2020. március 1-én, vasárnap 9:30 
órakor tartjuk! 
 
Gyere, legyél velünk, hozd el barátaidat és folytassuk a további politikai és szervezeti építkezést!  
A megismételt Kongresszus pontos címe: Kongresszusi Központ (1123 Budapest, Jagelló út 1-3.) 
A Kongresszus a megismételt ülésén a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  
  
Tervezett napirend:  
8:00 Kapunyitás, regisztráció megkezdése  
  

ZÁRT ÜLÉS   
9:30 Zárt ülés megnyitása 

1. A Kongresszus ügyrendjének elfogadása, a Kongresszus tisztségviselőinek megválasztása – 
előadó: Molnár Csaba, a Kongresszust Előkészítő Bizottság elnöke  

2. Az Alapszabály módosítása – előadó: Avarkeszi Dezső, elnökségi tag 
3. Az Etikai Szabályzat módosítása – előadó: Avarkeszi Dezső, elnökségi tag 
4. A párt 2020. évi költségvetése – előadó: Sebián-Petrovszki László, pártigazgató 
5. A Felügyelő Bizottság beszámolója – előadó: Szűcs Erika, a Felügyelő Bizottság tagja 
6. Az Etikai Bizottság beszámolója – előadó: Lénárd László, az Etikai Bizottság elnöke 
7. Az Elnökség beszámolója – előadó: Molnár Csaba, ügyvezető alelnök 

  
NYÍLT ÜLÉS  
8. Az elnökválasztó pártszavazás eredményének ismertetése – előadó: Avarkeszi Dezső, a Pártszavazási 
Bizottság elnöke 

A megválasztott elnök beszéde - várhatóan 11:30-kor 
ZÁRT ÜLÉS  
9. A vezető tisztségviselők és testületek jelölése, megválasztása – előadó: Nemes Gábor, a JEB elnöke  

  
13:00-15:00 Tisztújító szavazás lebonyolítása – ebédszünet 
15:00 Zárt ülés folytatása 

10. Összevont vita az előterjesztésekről 
11. Vita és döntés az előterjesztésekről 

  
NYÍLT ÜLÉS  

17:00 A tisztújítás eredményének kihirdetése, a Kongresszus zárása 
 
 
 



 A kongresszusi előterjesztések megismerése, megvitatásának menetrendje:  
A DK párttagjai elektronikusan vagy postai úton, regisztrált támogatói elektronikusan veszik kézhez a 
meghívójukat; a következő kongresszusi dokumentumokat pedig elektronikusan tudják elérni:  

• Kongresszusi Ügyrend  
• Etikai Bizottság beszámolója  
• Felügyelő Bizottság beszámolója  
• Elnökség beszámolója  
• Etikai Szabályzat módosítása  
• Politikai nyilatkozat tervezet  
• Alapszabály módosítása 
• Költségvetés 

 
Az előterjesztések a DK hivatalos kongresszusi oldalán a https://kongresszus.dkp.hu/-n olvashatók. A párt 
tagjai tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal vesznek részt a Kongresszuson. A párt regisztrált 
támogatói a Kongresszuson élhetnek tanácskozási jogukkal.  
  
Felhívom figyelmedet, hogy az Alapszabályunk szerint a párttagok tagdíjat fizetnek. Esetleges tagdíjhátralékod 
rendezésére a helyszínen is lehetőséget biztosítunk számodra!  
  
Jelenlétedre feltétlenül számítunk! Gyere, tarts velünk, és hozd magaddal barátod, ismerősöd is!  

 
Budapest, 2020. január 24. 
 
Barátsággal, 
 
 
 

Sebián-Petrovszki László 
pártigazgató 

 
 
 
 
 
 
 
 
Megközelíthetőség: 

• Nyugati pu-ról (31 perc utazási idő): 6-os villamos (Széll Kálmán tér- 11 perc)à 218m séta (3 perc) 
61-es villamos (Csörsz utca- 7 perc) + 284 m séta (4 perc) 

• Keleti pu-ról (24 perc): 118m séta 8E jelű buszmegállóig (2 perc)à BAH-csomópont (16 perc)  
+ 430 m séta (5 perc) 

• Déli pu-ról (10 perc utazási idő): 99m séta a 61-es, vagy 17-es villamoshoz (Csörsz utca 5 perc)  
+ 284 m séta- 4 perc 

 

Kérlek, a rendezvényre való belépés, regisztráció zökkenőmentes lebonyolításának érdekében a 
tagkártyádat, vagy ezt a meghívót feltétlenül hozd magaddal! 
  
 


