
 
A Demokratikus Koalíció Elnökségének javaslata a  

2020. február 25-i, illetve megismétlés esetén március 1-jei Kongresszus Ügyrendjére 
 

A Demokratikus Koalíció 2020. február 25-én 9 órára – határozatképtelenség esetén 2020. március 
1-jén 9:30 órára - összehívott Kongresszusa (a továbbiakban: Kongresszus) a párt Alapszabálya és 
az Elnökség napirendi javaslata alapján a következőket tervezi:  
 
1. Kampánynyitó: a DK következő hónapokban tervezett imázskampányának elindítása 
2. Tisztújítás: a DK országos tisztségviselőinek és testületeinek megválasztása a pártelnök 
kivételével, tekintve, hogy a párt elnökét korábban pártszavazás útján megválasztották a párt tagjai 
3. Alapszabály-, valamint Etikai Szabályzat módosítása 
4. Politikai vita és testületi beszámolók elfogadása: Elnökség, Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság  
5. A DK 2020. évi költségvetésének elfogadása  
 
A Kongresszus határozatképes, ha a párttagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség 
esetén 2020. március 1-jén 9:30-kor megismételt ülést tartunk, amely a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes.  
 
A Kongresszusra történő belépéskor regisztráció történik. A tagok és regisztrált támogatók a 
tagkártyájukon illetve a postán kiküldött meghívóban szereplő vonalkóddal elektronikusan 
regisztrálnak, az ilyennel nem rendelkező vendégek a névvel, lakcímmel ellátott jelenléti ívet írják 
alá.  
 
A Kongresszus a 2-5. pontban jelzett napirendi pontját zárt ülésen tárgyalja. Nyílt ülésen történnek 
az 1. napirendi pont eseményei. A napirendi javaslat mindezeket időrendben is tartalmazza.  
 
Az ülés kezdetén megállapításra kerül a jelenlévő, szavazásra jogosult párttagok száma.  
 
A meghívót a tagok elektronikusan, vagy postai úton veszik kézhez, az előterjesztéseket az erre a 
célra létrehozott internetes felületen (kongresszus.dkp.hu) olvashatják. A Felügyelő Bizottság 
megvizsgálta a Kongresszus elé kerülő előterjesztéseket, és megállapította, hogy azok megfelelnek 
a jogszabályoknak, illetve az Alapszabály rendelkezéseinek.  
 
A napirendek tárgyalására tett ügyrendi javaslat:  
I. A testületi beszámolókhoz az adott testületek tagjainak van lehetősége a testület vezetőjéhez 
küldött módosításokat tenni, legkésőbb 2020. február 22-ig. Mindhárom testület a 2019. április 14-
i Kongresszus utáni időszakról számol be.  
 
II. A párt 2020. évi költségvetésére a pártigazgató tesz javaslatot. Ehhez módosító javaslatokat 
legkésőbb 2020. február 22-ig írásban, a kongresszus@dkp.hu e-mail címen lehet megtenni.  
 
III. Valamennyi előterjesztéshez és beszámolóhoz kapcsolódóan közös vitára kerül sor, amelyre az 
előterjesztések tárgyalásának függvényében a délelőtti vagy a délutáni zárt ülésen kerül sor. Aki 
hozzá kíván szólni a vitához, az a Kongresszus alatt, legkésőbb 10:15 óráig jelezheti hozzászólási 
szándékát a helyszínen hozzáférhető hozzászólási jeggyel. A hozzászólási jegyeket a Kongresszus 
lebonyolításában közreműködő önkéntesek gyűjtik össze. Adott személy akár egyetlen, akár több 
(és bármely) témához hozzászólhat. Amennyiben a vita délelőtt lebonyolítható, akkor arra az 
előterjesztések tárgyalása után kerül sor oly módon, hogy a jelentkezőket a vitára jelentkezésük 
sorrendjében szólítja meg az ülés levezető elnöke, és a tárgyalásra fenntartott időkeret alapján tesz 



javaslatot a felszólalások időkeretére, amelyről a Kongresszus szavazással dönt. Ha a vita a délutáni 
zárt ülésre tolódik, akkor a hozzászólások sorrendjéről az ebédszünetben ülésező Kongresszust 
Előkészítő Bizottság dönt és a felszólalási szándékok száma ismeretében e Bizottság tesz javaslatot 
a Kongresszusnak a felszólalások időkeretére, amelyről a Kongresszus szavazással dönt.  
 
A kongresszusi döntéshozatal főbb szabályai:  
- A Kongresszuson azok a párttagok rendelkeznek szavazati joggal, akik ellen nincs folyamatban 

tagdíjhátralékos eljárás. A párttagok a regisztrációnál átveszik a nyílt szavazásnál használandó 
kék színű szavazólapot.  

- A Kongresszus az előterjesztésekről nyílt szavazással dönt, látható többséggel, kivételt képez 
az Alapszabály-, valamint az Etikai Szabályzat módosításáról szóló döntés, amelynél nyílt 
szavazás és a szavazatok megszámolása történik.  

- Abban az esetben érvényes a Kongresszus döntése, ha a jelenlévő párttagok több mint fele 
egynemű szavazattal szavaz.  

- A tisztújítás kapcsán zajló, jelöltekről szóló szavazás titkos. 
 
Budapest, 2020. január 24. 


