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A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA 

 
HATÁROZATA 

 
A KULTURÁLIS AUTONÓMIA TANÁCS (KAT) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

 
 

1. A Kulturális Autonómia Tanács (KAT) a romániai magyar tudományos, művészeti, művelődési 
és szakmai szervezetek, illetve rétegszervezetek képviseleti, érdekegyeztető, tanácsadó és – saját 
hatáskörén belül – döntéshozó fóruma, amely a romániai magyar nemzeti közösség érték- és érdek-
pluralizmusát jeleníti meg. 

2. A KAT tagjainak száma 84, ebből az RMDSZ területi szervezetei 60 személyt nevesítenek az I. 
számú mellékletnek megfelelően. A szövetségi elnök 24 civil szervezetet vagy személyiséget nevesít. 
A szövetségi elnök meghívása alapján a KAT ülésein részt vehetnek – tanácskozási joggal – a kilenc 
történelmi magyar egyház képviselői. 

3. A KAT ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek – felkérésre, vagy saját kérésükre – azon más 
réteg-szervezetek képviselői, vagy szakértők, akik készek a KAT-tal való együttműködésre. 

4. A Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottság dönt a társult tagok közötti,  KAT-on belüli 
tagságot érintő vitás kérdésekről. 

5. A KAT tagjai a Szövetség rendszerén belül egyenrangúak, mandátumuk négy éves, személyre, 
illetve intézményre szóló. 

6. Helyettesítésük az őket delegáló szervezet írásos határozatával lehetséges, a szövetségi elnök 
által nevesített személyiségek nem helyettesíthetők. 

7. A KAT üléseit a szövetségi elnök hívja össze legalább félévente rendes, és bármikor rendkívüli 
ülésre. Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezheti a tanács Állandó Bizottsága, vagy a KAT tagok 
egyharmada. 

8. A KAT üléseit az elnök vezeti, hiányában pedig az alelnökök. 
9. A KAT tagjai többségének jelenlétében határozatképes; határozatait a jelenlévők abszolút 

többségével hozza. A személyre szóló szavazás titkos. 
10. A KAT hatásköre: 

a) elvi állásfoglalásokat bocsát ki a romániai magyar nemzeti közösséggel kapcsolatos 
alapvető kérdésekről;  

b) összehangolja a társult szervezetek tevékenységét;  
c) határozati javaslatokat tesz az SZKT-nak;  
d) véleményezheti a Szövetségi Képviselők Tanácsának határozatait, illetve kérheti azok 

egyszeri újratárgyalását;  
e) a társult szervezetek bevonásával szakmai segítséget nyújt a Szövetség különböző 

döntéshozó testületeinek;  
f) beszámoltatja az RMDSZ Főtitkárságának társadalomszervezésért felelős 

tisztségviselőjét;  
g) tájékoztatást kérhet a Szövetség vezető tisztségviselőitől;  
h) kidolgozza és jóváhagyásra az SZKT elé terjeszti saját szervezeti és működési 

szabályzatát;  
i) határozatokat hoz a Szövetség működésére vonatkozó civiltársadalmi kérdésekben;  
j) személyeket javasolhat közpénzek felhasználásáról döntő testületekbe.  

11. A KAT megválasztja elnökét és Állandó Bizottságának tagjait. 
12. Személyre szóló szavazással megválasztott tisztségviselőt mandátumának ideje alatt nem lehet 

helyettesíteni. 
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13. A KAT Állandó Bizottságának feladata a KAT határozatainak érvényesítése, a szakbizottságok 
tevékenységének összehangolása, üléseinek előkészítése, valamint a szükséges információáramlás 
biztosítása. 

14. Az Állandó Bizottság üléseit megtarthatja internetes kapcsolat formájában is. 
15. A KAT határozatával szakbizottságok alakulhatnak, amelybe a tagok egyéni döntés alapján 

csatlakozhatnak. Egy tag több szakbizottsághoz is csatlakozhat. A szakbizottságok tisztségviselőket 
választhatnak, és tanácskozási joggal KAT tagsággal nem rendelkező civil szervezeteket vagy 
szakértőket is meghívhatnak. 

16. A KAT Állandó Bizottsága, vagy a szakbizottságok konkrét programokra munkacsoportokat 
hozhatnak létre, amelyben a KAT tagjai mellett – tanácskozási joggal – meghívott civil szervezetek 
vagy szakemberek is részt vehetnek. 

17. A KAT tagjai – ebbéli minőségükben kifejtett tevékenységük során – költségtérítésben 
részesülnek. 
 
 
Elfogadta a Szövetségi Képviselők Tanácsa, 
Marosvásárhely, 2013. november 23. 
 
 
 

A Kulturális Autonómia Tanács Működési Szabályzatának melléklete 

 

Az RMDSZ területi szervezetei által nevesített KAT tagok száma 

Megye/terület KAT mandátumok 
száma 

Arad 2 
Bákó 1 
Beszterce-Naszód 1 
Bihar 5 
Brassó 2 
Bukarest 1 
Csík 5 
Fehér 1 
Gyergyó 2 
Háromszék 7 
Hunyad 1 
Kolozs 5 
Krassó Szörény 1 
Maros 9 
Nagybánya 1 
Szatmár 5 
Szeben 1 
Szilágy 4 
Temes 1 
Történelmi Máramaros 1 
Udvarhelyszék 4 
Összesen 60 

 

 


