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A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA 
SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYZATA 

I. MŰKÖDÉSI ALAPELVEK
 

 

1. cikkely 
(1) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (a 
továbbiakban: Szövetség) a szervezeti önkor-
mányzat elve alapján működik. 
(2) A szervezeti autonómia a megyei/területi és a 
helyi szervezetek esetében az országos alapsza-
bályzat alapján elfogadott és azzal nem ellentétes 
megyei/területi és helyi szabályzatok keretei között 
valósul meg. 
(3) Az önkormányzati elv alkalmazása érdekében 
az Alapszabályzat egybehangolja a Szövetséget 
irányító testületek, a megyei/területi szervezetek, a 
parlamenti csoport, az önkormányzatok, a kor-
mányzati tisztségviselők, a platformok, illetve a 
társult szervezetek tevékenységét, valamint 
meghatározza ezeknek hatáskörét, jogait és fele-
lősségeit. 

2. cikkely 
A Szövetség testületei: 
(1) A Szövetség legfelsőbb döntéshozó testülete a 
Kongresszus. 
(2) Két kongresszus között a Szövetség döntéshozó 
testületei: a Szövetségi Képviselők Tanácsa (a 
továbbiakban SZKT), a Szövetségi Állandó Tanács 
(a továbbiakban SZÁT), valamint a Szövetségi El-
nökség (a továbbiakban SZE). Hatáskörüket a jelen 
alapszabályzat szerint gyakorolják. 
(3) A Szövetség végrehajtó testülete az Ügyvezető 
Elnökség, amely végrehajtja a Kongresszus, az 
SZKT, a SZÁT, illetve a SZE határozatait. Ennek 
érdekében, saját hatáskörében, döntéseket hoz. 
(4) A Szövetség legfelsőbb képviseletét a szövetségi 
elnök, megyei/területi szinten a megyei/területi 
elnök, helyi szinten a helyi elnök látja el. 
(5) A Szövetség parlamenti, európai parlamenti, 
kormányzati, illetve helyhatósági politikai képvise-
letét az RMDSZ jelöltjeként vagy a Szövetség listáin 
megválasztott parlamenti csoport, önkormányzati 
képviselők, európai parlamenti képviselő csoport, 
megyei tanácselnökök, alelnökök, polgármesterek, 
alpolgármesterek, valamint a Szövetség által jelölt 
kormányzati tisztségviselők látják el. 
(6) A Szövetség konzultatív testületei: a Területi 
Elnökök Konzultatív Tanácsa (a továbbiakban 
TEKT), a platformok konzultatív tanácsa (a to-

vábbiakban PKT) és az országos önkormányzati 
Tanács (a továbbiakban OÖT). 
(7) A Szövetség ellenőrző testületei: a Szövetségi 
Szabályzatfelügyelő Bizottság (a továbbiakban 
SZSZFB), a Szövetségi Ellenőrző Bizottság (a to-
vábbiakban SZEB) és a Szövetségi Etikai és Fegyel-
mi Bizottság (a továbbiakban SZEFB). 

3. cikkely 
A romániai magyarság szülőföldön való boldogu-
lása, nyelvének, kultúrájának ápolása, gazdasági 
fejlődésének, anyanyelvű oktatásának, hagyomá-
nyai megőrzésének, művelődésének érdekében a 
Szövetség együttműködik a romániai magyar 
történelmi egyházakkal, valamint a romániai 
magyar kulturális szervezetek, felsőoktatási szer-
vezetek, más oktatási szervezetek, tudományos 
szervezetek, nőszervezetek, szakmai és rétegszer-
vezetek egyeztetési fórumaival, szövetségeivel, er-
nyőszervezeteivel. 

4. cikkely 
(1) A Szövetség testületeinek és tisztségviselőinek 
megválasztása a jelen Alapszabályzat szerint tör-
ténik. 
(2) A személyre szóló szavazás titkos. 

5. cikkely 
A Szövetség tevékenységében aktív szerepet vállaló 
romániai magyar nőszervezetek képviselői az 
RMDSZ helyi, megyei és országos testületeiben 
tagságot, tisztséget és képviseleti jogot nyernek. 

6. cikkely 
A Szövetség választott testületeibe (kongresszus, 
SZKT, TKT/MKT vagy Megyei/Területi 
Választmány, HKT vagy Helyi Választmány), a 
pozitív intézkedések elve alapján, kötelező módon 
nőket és fiatalokat (35 éven aluliakat) is kell 
választani. 

7. cikkely 

Helyi Választmány) az ifjúsági szervezetek a jelen 
A Szövetség választott testületéiben (Kongresz-,            
szabályzat szerinti képviselettel rendelkeznek.   
szus, SZKT, TKT/MKT vagy Megyei/Területi 
Választmány, HKT vagy 
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II. A SZÖVETSÉG MEGNEVEZÉSE
 

 

8. cikkely 
(1) A szervezet neve: Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség - RMDSZ - Uniunea Democrată Maghiară 
din România – UDMR. 
(2) A Szövetség Romániában bejegyzett jogi sze-
mély. A Szövetség székhelye Bukarest. A végrehajtó 
testület székhelye: Kolozsvár. Egyes vezető tes-
tületei más helységekben is működhetnek. 

9. cikkely 
(1) A Szövetség hivatalos bélyegzője román és 
magyar nyelven tünteti fel a Szövetség 
megnevezését és székhelyét. 
(2) A szövetségi iratok fejlécén a Szövetség neve 
más nyelven is szerepelhet. 
(3) Választások esetén, a szavazólapon a szervezet 
magyar és román neve, illetve annak magyar és ro-
mán rövidítése is feltüntethető.

 

 

 

III. A SZÖVETSÉG CÉLJAI
 

 

10. cikkely 
A Szövetség a romániai magyar nemzeti közösség 
érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető 
társulása, amely a nemzeti identitás védelme, 
megőrzése és fejlesztése, a gazdasági-szociális 
esélyegyenlőség kivívása, a szülőföldön maradás 
érdekében elősegíti a közösség önszerveződését, az 

anyagi és szellemi létfeltételek javítását, tevékeny-
ségét a demokrácia és a pluralizmus jegyében fejti 
ki. 

11. cikkely 
A Szövetség céljait Programja tartalmazza.

 

 

 

IV. TAGSÁG
 

 

12. cikkely 
(1) A Szövetség egyéni tagja lehet bármely romá-
niai állampolgár, ha belépési szándékát, valamint a 
Szövetség Programjával és Alapszabályzatával való 
egyetértését írásban benyújtja a Szövetség valamely 
helyi szervezetéhez, valamint: 

a) nem tagja Romániában pártként bejegyzett 
szervezetnek és saját felelősségre nyilatkozatot tesz 
erről; 

b) nem tagja olyan társadalmi szervezetnek, 
amely jelölteket indít a helyhatósági, parlamenti 
vagy európai parlamenti választásokon; 

c) a megfelelő tagfelvételi eljárás során felvételt 
nyert a Szövetségbe. 
(2) Az egyéni tagok kötelesek tiszteletben tartani az 
RMDSZ Alapszabályzatát és Programját, valamint 
teljesíteni vállalt kötelezettségeiket. 
(3) A társult szervezetek egyéni RMDSZ-tagságára 
vonatkozóan a 12. cikkely (1) pontjában szereplő 
feltételek érvényesek. 
(4) A 18. életévüket betöltött egyéni tagok választ-
hatnak és választhatóak a Szövetség minden tes-
tületébe. 
(5) Az RMDSZ honlapján erre a célra létrehozott 

felületen lehetőség van beiratkozni a szervezetbe. A 
regisztrált személy a Szövetség e-tagja lesz. Az e-
tagok nem választanak és nem választhatók az 
RMDSZ különböző testületéiben. Az e-tagok nyil-
vántartását az Ügyvezető Elnökség kezeli. 
(6) Az egyéni tagság megszűnik: a helyi vagy kör-
zeti szervezetből írásban bejelentett kilépéssel, a tag 
kizárásával, a tag elhalálozása által. A szervezetből 
kizárt tag egy év elteltével újra a szervezet tagja 
lehet. 
(7) A tagdíjat 6 hónapig nem fizető tag tagsági vi-
szonya megszűnik kizárási eljárás nélkül, ha bizo-
nyíthatóan a tagdíjbegyűjtő kérése ellenére folya-
matosan elutasítja a tagdíj kifizetését. 
(8) Tagsága megszűnik annak az RMDSZ-tagnak, 
aki más szervezet, párt jelöltjeként vagy függet-
lenként indul európai parlamenti, parlamenti vagy 
önkormányzati választásokon. 
(9) Az a tag akinek a 12. cikkely (8) pontja értelmé-
ben szűnt meg a tagsága, a megyei/területi elnök 
javaslatára, a TÁT/MÁT  jóváhagyásával 
visszaszerezheti RMDSZ tagságát. 
(10)  Kizárható az a tag, aki a Szövetségi Etikai és 
Fegyelmi Bizottság véleménye alapján súlyosan 
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és/vagy ismételten megkárosította a Szövetséget, 
beleértve a nem vagyoni károkat is, mint például a 
Szövetség hírnevének a csorbítása.  

13. cikkely 
(1) A Szövetség a következő szinteken szerveződik: 

a) falvak és városi körzetek vagy azon városi 
szervezetek, ahol nincsenek önálló státusszal ren-
delkező körzetek, a továbbiakban helyi szervezetek; 

b) községi, illetve városi szervezetek, ezeket a 
helyi szervezetek összessége alkotja; 

c) területi szervezetek, ezeket a községi, illetve 
városi szervezetek összessége alkotja; 

d) megyei szervezetek, ezeket a községi, illetve 
városi szervezetek összessége alkotja. 
(2) Szövetségi szinten a megyei/területi szerveze-
tek, ifjúsági szervezetek és platformok az SZKT- ban 
jutnak képviselethez. 
(3) Az egyéni tagok helyi szervezetekbe tömörül-
nek. 
14. cikkely 
(1) A megyei/területi szervezetek, platformok, tár-
sult szervezetek, valamint választott vagy kineve-
zett tisztségviselők kötelesek tiszteletben tartani és 
végrehajtani a Kongresszus, az SZKT, a SZÁT, 
illetve a SZE határozatait és nem határolhatják el 
magukat e testületeknek, valamint a szövetségi el-
nöknek e döntések alapján tett állásfoglalásaitól. 
(2) A megyei/területi szervezetek, a platformok, 

valamint a társult szervezetek kötelesek: 
a) tiszteletben tartani a Szövetség Alapsza-

bályzatát és Programját; 
b) a megyei/területi szervezetek, platformok 

kötelesek hozzájárulni a Szövetség fenntartásához a 
tagdíjból származó bevételükből; 

c) a megyei/területi szervezetek és platformok 
kidolgozzák saját belső szabályzatukat és prog-
ramjukat és, az elfogadástól számított 30 napon 
belül, eljuttatják ezeket a Szövetségi Szabályzat-
felügyelő Bizottsághoz, amelyeket a Bizottság 30 
napon belül köteles véleményezni - az új szabályzat 
és program az SZSZFB jóváhagyása után lép 
hatályba; 

d) a megyei/területi szervezet és a platform kö-
teles nyilvánosságra hozni új Alapszabályzatát az 
SZSZFB jóváhagyását követően. 
(3) A helyi, községi és városi szervezetekre vonat-
kozó keretszabályokat a megyei/területi szerveze-
tek szabályzatai tartalmazzák. 

15. cikkely 
A Szövetséggel szemben vállalt kötelezettségeit 
megszegő platform megszüntethető, a megyei/ 
területi, községi, városi és a helyi szervezet esetében 
pedig tisztújítás írható ki. A társult szervezet 
esetében a társult szervezeti minőség megszün-
tethető.

 

 

V. A HELYI, A KÖZSÉGI ÉS VÁROSI SZERVEZET
 

 

 

16. cikkely 
A helyi szervezet működése: 
(1) A helyi, a községi és a városi szervezet az 
RMDSZ alapszintű egységei, melyek a megyei/te- 
rületi szervezet keretein belül működnek. 
(2) Azokban a közigazgatási egységekben, ahol egy 
helyi szervezet működik, ez egyben a városi vagy 
községi szervezet is. 
(3) Azokban a közigazgatási egységekben, ahol 
több helyi szervezet működik, ezek szövetsége al-
kotja a városi, illetve községi szervezetet. 
(4) Ezeket a szövetségeket egy, a helyi szervezetek 
választmányai által delegált személyekből meg-
alakult küldöttgyűlés (egyeztető tanács) vezeti, 
melynek élén a tanács tagjai közül megválasztott 
városi, illetve községi elnök áll. E testület hatás-
körébe tartozik mindazon döntések meghozatala, 
amelyek a közigazgatási egység egészét illetik, az 
elnök pedig gyakorolja mindazokat a jogköröket, 

amelyek a választási törvények értelmében a városi 
vagy községi elnök hatáskörébe tartoznak. 
(5) A helyi, a községi és a városi szervezetet lét-
rehozó tagok kötelesek meghirdetni az alakuló 
ülést. Az alakuló ülés helyéről és idejéről kötelesek a 
megyei/területi elnököt értesíteni. Az ülés 
jegyzőkönyvét az elnök vagy az általa megbízott 
személy hitelesítésével kell az RMDSZ területi/ 
megyei szervezeténél iktatni. 
(6) Egy településen csak egy helyi szervezet mű-
ködhet, kivéve, ha a TKT/MKT másképp nem dönt. 
(7) Amennyiben egy közigazgatási egységhez több 
település tartozik, az egyes települések választások, 
küldöttek delegálása alkalmával jelölt- és kül-
döttállítási jogaikat a legutóbbi népszámláláson a 
magyar lakosság és a legutóbbi választásokon a 
Szövetség képviselőházi listájára leadott szavaza-
tokkal arányosan gyakorolhatják. 
(8) Sikertelen államelnöki, parlamenti, önkor-
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mányzati vagy európai parlamenti választások 
esetén a területi/megyei elnök javaslatára a MÁT/ 
TÁT meghatározott időre új helyi elnököt nevesít. A 
nevesített elnök mandátuma nem haladhatja meg az 
1 évet. Ez idő alatt rendkívüli tisztújítás kötelező. 
(9) A Szövetség országos, illetve megyei határozata 
és döntése ellenében cselekvő helyi, községi és 
városi szervezetek esetében a rendkívüli tisztújítás 
kötelező. A rendkívüli tisztújításról a megyei/ 
területi elnök javaslatára a Megyei/Területi Állandó 
Tanács dönt. A döntés ellen 48 órán belül óvás 
nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz. 

17. cikkely 
A helyi, a községi és a városi szervezet: 

a) az Alapszabályzat keretei között önállóan 
állapítja meg saját belső felépítését, működési sza-
bályait. 

b) az Alapszabályzatnak és a Programnak 
megfelelő helyi jellegű politikai tevékenységet 
folytat, amelyért a helyi, a községi, a városi szer-
vezet elnöke, illetve vezető testületei vállalják a 
felelősséget; 

c) képviseli a helyi, a községi, illetve a városi 
szervezetet a közvélemény előtt, valamint az állami 
és önkormányzati szervekkel, a civil-, egyházi 
szervezetekkel való kapcsolataiban; 

d) kialakítja a helyi, a községi, illetve a városi 
közélet kérdéseiről a szervezet álláspontját; szervezi 
a programokat, rendezvényeket; 

e) biztosítja a tagsággal és a lakossággal való 
rendszeres kapcsolattartást, melynek érdekében 
találkozókat, konzultációkat és lakossági fórumokat 
szervez; 

f) a helyi szervezet évente legalább egy nagyobb 
közösségépítő rendezvényt szervez; 

g) küldöttei által részt vesz a Szövetség megyei/ 
területi és országos tevékenységében; 

h) a községi, illetve a városi szervezet dönt a 
polgármesterjelölt, alpolgármester-jelölt szemé-
lyéről, valamint a helyi tanácsosi lista összetételéről 
az SZKT által elfogadott szabályzat keretei között, a 
megyei/területi állandó tanács jóváhagyásával, 
kivéve az urnás előválasztások során kialakult 
listákat; 

i) a községi, illetve a városi tanácsosi listát a 
községi, illetve a városi RMDSZ szervezetének 
elnöke vezeti, amennyiben vállalja a jelölést. Ha 
mandátumot szerez, az elnök a frakcióvezetői 
tisztséget is ellátja; 

j) amennyiben a községi, illetve a városi szer-
vezet elnöke nem indul az önkormányzati válasz-
tásokon vagy egyéb okból kifolyólag nem vállalja a 
tisztséget, a frakcióvezető-jelölt személyéről a 

községi, illetve a városi szervezet dönt; 
k) az alpolgármester és a frakcióvezető vissza-

hívásáról a községi, illetve a városi szervezet ja-
vaslatára a Megyei/Területi Állandó Tanács dönt; 

l) az alpolgármester-jelölt és a frakcióvezető-
jelölt személyére vonatkozó, valamint az al-
polgármester és a frakcióvezető visszahívására 
vonatkozó Megyei/Területi Állandó Tanács által 
meghozott döntés kötelezi az RMDSZ-listán man-
dátumot szerzett tanácsosokat; 

m) a megválasztott tisztségviselők tevékenysé-
gükről évente beszámolnak a községi, illetve városi 
szervezetnek; 

n) gazdálkodik a SZÁT által megállapított 
elvek és szabályok szerint bevételeivel; 

o) dönt az Alapszabályzat által a hatáskörébe 
utalt kérdésekben. 

p) az önkormányzatokkal, civil szférával, az 
egyházakkal, az oktatási, kulturális és 
hagyományőrző intézményekkel közösen, minden 
évben egy helyi szintű cselekvési-tervet, készít el és 
mutat be a megyei elnöknek, melynek lényege egy 
sajátságos közösségi élet megteremtése az illető 
településen. 

q) a helyi szervezet hatáskörébe tartozik a tag-
díjak begyűjtése, illetve a tagság nyilvántartása. 
(2) A helyi, a községi, illetve a városi szervezet 
megszűnésével a használatában álló vagyontárgyak 
felett a megyei/területi választmány rendelkezik. 

18. cikkely 
A helyi, a községi, illetve a városi szervezet szerve-
zeti felépítése: 
(1) A helyi szervezet legfelsőbb döntéshozó testü-
leté a Közgyűlés. A helyi szervezet köteles évente 
legalább egyszer összehívni a közgyűlést. A köz-
ségi, illetve a városi szervezet köteles legalább 
évente egyszer összehívni a küldöttgyűlést - a 16. 
cikkely (3) bekezdése esetében. 
(2) Közgyűlésnek a helyi szervezetben tagsági jo-
gaikat gyakorló személyek összességét, küldött-
gyűlésnek pedig az elektorok összességét kell te-
kinteni. 
(3) A közgyűlés (a 16. cikkely (3) bekezdése ese-
tében küldöttgyűlés) választja meg az elnököt, a 
választmányt, valamint az ellenőrző-felügyelő 
testületeket legtöbb 4 éves mandátumra. 
(4) A közgyűlés (a 16. cikkely (3) bekezdése eseté-
ben küldöttgyűlés) tagjainak egyharmada kez-
deményezheti a helyi, községi, valamint városi 
szervezet elnökének felfüggesztését. A felfüggesz-
tésről a választmány tagjainak fele plusz egy sza-
vazatával dönt. 
(5) A községi és városi szervezet alapszabályzatá-
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ban meghatározott módon bizonyos kérdésekben 
átruházhatja a döntési jogosultságot a helyi szer-
vezet vagy a területi/megyei szervezet választmá-
nyára vagy elnökségére. 
(6) A helyi szervezet elnöke a közgyűlés, a községi 
és a városi szervezet elnöke a küldöttgyűlés idő-
pontjáról és napirendjéről szóló értesítést, valamint 
az ülésről készült jegyzőkönyvet köteles elküldeni a 
megyei/területi elnöknek. 
(7) A tisztújító vagy jelölő közgyűlést/küldöttgyű- 
lést a megyei/területi elnök vagy annak megbízottja 
vezeti. Akadályoztatásuk esetén a tisztújító vagy 
jelölő közgyűlés/küldöttgyűlés tagjai saját körükből 
választanak ülésvezetőt. 
(8) A közgyűlést/küldöttgyűlést kötelező ösz- 
szehívni, amennyiben a helyi, a községi, illetve a 
városi szervezet tagjainak vagy elnökségének 
legalább egyharmada, vagy a TKT/MKT/választ- 
mány, vagy a területi/megyei elnök ezt írásban kéri. 
A beadványt a helyi, a községi, illetve a városi 
szervezet elnökéhez kell benyújtani, továbbá iktatni 
kell a területi/megyei szervezetnél. Az elnök tizenöt 
napon belül köteles a közgyűlést/ küldöttgyűlést 
összehívni. Amennyiben a helyi, a községi, illetve a 
városi elnök nem hívja össze a 
közgyűlést/küldöttgyűlést, akkor ezt a területi/ 
megyei elnök köteles megtenni 15 napon belül. 

19. cikkely 
(1) A helyi szervezet választmánya (helyi küldöttek 
tanácsa): 

a) Két közgyűlés között a helyi szervezet dön-

téshozó testülete a választmány, melynek létszámát 
a közgyűlés határozza meg; 

b) A választmány tagjait a közgyűlés választja 
meg, biztosítva, hogy legkevesebb minden 
harmadik választmányi tag nő legyen. 
(2) A községi és városi szervezet küldöttgyűlésének 
összetételét az V. fejezet 16. cikkelyének 4., 7. be-
kezdése tartalmazza: 

a) két küldöttgyűlés között a községi, illetve a 
városi szervezet döntéshozó testülete a választ-
mány; 

b) a választmány tagjait a küldöttgyűlés vá-
lasztja meg, biztosítva, hogy legkevesebb minden 
harmadik választmányi tag nő legyen; 

c) A helyi tanácsosok hivatalból tagjai a községi, 
illetve a városi szervezet választmányának és 
küldöttgyűlésének; 

d) A küldöttgyűlés és a választmány határozatai 
az RMDSZ-es önkormányzati képviselőkre nézve 
kötelezőek. 
(3) Amennyiben, megfelelő számú női jelölt 
hiányában, az (1) bekezdés és (2) bekezdés b) 
pontjának a II. tézisében előírt feltételek nem 
teljesíthetők, a helyi/községi/városi szervezet a 
következő tisztújításig felmentést kér a feltétel 
teljesítése alól a területi/megyei szervezettől. 

20. cikkely 
(1) A helyi, községi, illetve a városi szervezetekre 
vonatkozó keretszabályokat a területi/megyei szer-
vezetek szabályzatai tartalmazzák. 

 

 
VI. A MEGYEI/TERÜLETI SZERVEZET

 

 

 

21. cikkely 
A megyei/területi szervezetek működése: 
(1) A megyében működő községi, illetve városi 
szervezetek megyei vagy területi szervezetekbe 
tömörülnek. Amennyiben területi szervezetek 
jönnek létre, ezek kötelesek megyei szervezetet al-
kotni. Amennyiben nem működnek területi szer-
vezetek a megye területén, a megyei szervezetre 
értelemszerűen a 16-30. paragrafusok előírásait kell 
alkalmazni. 
(2) A megyei, illetve területi szervezetek egy me-
gyében, illetve térségben működő községi, illetve a 
városi szervezetek által létrehozott szervezeti 
egységek, amelyek a Szövetség alapszabályzatában 
biztosított hatáskörökkel és eszközökkel járulnak 
hozzá a romániai magyar közösség érdekvédelmé-

nek megvalósításához. 
(3) Két vagy több községi, illetve a városi szervezet 
megyei/területi szervezetet hozhat létre, amelynek 
határai nem léphetik át - a VI/21/4. bekezdésben 
szabályozott esetek kivételével - a közigazgatási 
felosztásban létező megyehatárokat. 
(4) A Kárpátokon kívül több megye is alkothat egy 
RMDSZ megyei szervezetet. 
(5) Újabb területi szervezetek létrehozásához vagy 
a létezők átszervezéséhez az SZKT határozata 
szükséges. 

22. cikkely 
(1) A megyei, illetve a területi szervezetek össze-
hangolják a helyi, a községi, a városi, illetve a társult 
szervezetek tevékenységét. 
(2) Azokban a megyékben, amelyekben csak egy 
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területi szervezet működik, a területi szervezet 
egyben a megyei szervezet is. 
(3) Azokban a megyékben, amelyekben több te-
rületi szervezet működik, ezek alkotják a megyei 
szervezetet. 
(4) Azokban a megyékben, ahol több területi szer-
vezet működik a megyei szintű döntéseket a Me-
gyei Egyeztető Tanács hozza meg, szintén ez látja el 
a megyei kormányzati tisztségviselők és az 
önkormányzati képviselők felügyeletét, valamint 
dönt a tisztújítás elrendeléséről - indokolt esetben - 
valamely helyi szervezetben. Az általa meghozott 
döntések az illető területi szervezetekre, valamint a 
felsorolt tisztségviselőkre kötelezőek. 
(5) A Megyei Egyeztető Tanács tagjait a területi 
szervezetek delegálják, a megyén belüli magyar 
lakossági és az utolsó parlamenti választásokon a 
Szövetségre leadott szavazatok arányának meg-
felelő számban. Az elnöki tisztséget váltakozva 
látják el a területi elnökök, rotációs elv alapján, 1 
éves időszakra. Az így megválasztott vagy kijelölt 
elnök gyakorolja mindazokat a jogköröket, amelyek 
a választási törvények értelmében a megyei elnök 
hatáskörébe tartoznak. 
(6) Azokban a megyékben, amelyek területén több 
területi szervezet működik, a megyei szervezetre 
értelemszerűen a VI. fejezet előírásait a következő 
kiegészítésekkel kell alkalmazni: 

a) A megyei tanácsosi listára, illetve a megyei 
szenátusi és képviselőházi listára vonatkozó ajánlást 
a MET fogadja el. Amennyiben ezen listákról a 
MET-ben nem sikerül megállapodni, a listák 
összeállításának joga az egyes területi szervezetek 
által előterjesztett jelölti listák alapján a SZÁT-ra 
száll át. 

b) Azokban a megyékben, ahol több területi 
szervezet működik, a megyei küldöttgyűlés jogo-
sítványait a Megyei Egyeztető Tanács látja el. 
(7) A MET kidolgozza és elfogadja saját szervezeti 
és működési szabályzatát, amely alapján fejti ki 
tevékenységét. 
(8) Azokban a megyékben, ahol alacsony számú, a 
romániai magyar közösséghez tartozó lakos él, több 
megyebeli községi és városi, szervezet területi 
szervezetet alkothat vagy a szomszédos megyében 
levő megyei szervezethez csatlakozhat. 
(9) A Megyei Egyeztető Tanács (MET) döntéseit a 
betöltött mandátumok számának többségével hozza 
meg, de minden területi szervezetből delegált 
legkevesebb egy igen szavazattal. 
(10) A MET havonta ülésezik. Amennyiben két 
naptári hónapon keresztül a MET elnöke nem hívja 
össze a Megyei Egyeztető Tanácsot, mandátumát 
elveszíti. Ennek tényét a MET bármely tagjának 

megkeresése alapján a Szövetségi Elnökség állapítja 
meg. A Szövetségi Elnökség döntését az SZSZFB-nél 
lehet megóvni a döntés nyilvánosságra hozatalától 
számított 48 órán belül. 
(11) Sajátos regionális kérdések megoldására, az 
ezekkel kapcsolatos álláspontok egyeztetése és 
egységes képviselete érdekében több szomszédos 
megyei/területi szervezet regionális egyeztető ta-
nácsot hozhat létre. 
(12) A területi és megyei szervezeteknek saját mű-
ködési szabályzattal kell rendelkezniük. A megyei/ 
területi szervezetek létezésének előfeltétele az, hogy 
a Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottsághoz 
juttassák el szervezési-működési szabályzatukat, 
illetve céljaik legyenek összhangban a Szövetség 
Alapszabályzatával és Programjával. 
(13) A megyei/területi szervezetek vezetését dön-
téshozó, végrehajtó és ellenőrző testületek bizto-
sítják. E testületek mandátumának időtartama - 
beleértve a megyei/területi elnökét is - a megyei/ 
területi szervezetek alapszabályzatában megha-
tározott, de nem több mint négy év. 
(14) A tisztújítás elmaradása esetén az Ügyvezető 
Elnökség 60 napon belül köteles a tisztújító 
küldöttgyűlést összehívni. Ennek meghiúsulása 
esetén az Ügyvezető Elnökség megbízott elnököt 
nevez ki. 
(15) Sikertelen parlamenti, önkormányzati vagy 
európai parlamenti választások esetén a szövetségi 
elnök vagy az ügyvezető elnök javaslatára a SZÁT 
meghatározott időre új területi/megyei elnököt 
nevesít. A nevesített elnök mandátuma nem 
haladhatja meg az 1 évet. Ez idő alatt rendkívüli 
tisztújítás kötelező. 

23. cikkely 
(1) Polgármesterjelölt, megyeitanácselnök-jelölt 
azon helyben lakó RMDSZ-tag lehet, aki eleget tesz 
a választási eljárást szabályozó SZKT-határozatnak. 
Az MKT/TKT, amennyiben az nem veszélyezteti a 
törvényi előírás feltételének teljesítését, dönthet 
úgy, hogy polgármesterjelölt, megyei tanács- 
elnökjelölt csak az a személy lehet, aki megszerzi az 
adott településen/megyében élő magyar lakosság 
3%-ával egyező számú, a helységben/ megyében 
állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező 
személy ajánlását. 
(2) Megyeitanácselnök-jelöltnél feltétel az adott 
megye helyi szervezeteinek 15%-a által választ-
mányi döntéssel nyújtott támogatás is. Több területi 
szervezetből álló megyei szervezet esetén jelölési 
feltétel, hogy a jelölt minden érintett területi 
szervezeten belül rendelkezzen a helyi szervezetek 
15%-ának, illetve az adott megyében élő magyar 
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lakosság 3%-ával egyező számú, a megyében ál-
landó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező 
személy ajánlásával. 
(3) A polgármester-jelöltre illetve községi/városi 
tanácsosi listára vonatkozó végső döntést a Területi 
Állandó Tanács hozza meg, amely a községi/ városi 
szervezetek döntését kétharmados többséggel 
módosíthatja. 
(4) A municípiumi polgármester-jelölt, illetve a 
megyei tanácselnök-jelölt személyét a Területi 
Állandó Tanács/Megyei Egyeztető Tanács előter-
jesztése alapján a SZÁT hagyja jóvá. 

A SZÁT a városi/megyei szervezetek döntését 
kétharmados többséggel módosíthatja. 
(5) Egy állampolgár több polgármesterjelöltnek, 
illetve több megyei tanács-elnökjelöltnek nyújthat 
támogatást a jelöltséghez. A 3%-os arányt az adott 
településen, megyéhez, területi szervezethez tartozó 
településeken belül élő, a legutóbbi népszámlálás 
alapján magukat magyarnak valló román 
állampolgárok száma alapján kell megállapítani. 

24. cikkely 
A megyei/területi szervezetek döntéshozó testüle- 
tei a következők: 

a) a legfelsőbb döntéshozó testület a megyei/ 
területi szervezet küldöttgyűlése. Azokban a me-
gyékben, ahol a legutóbbi népszámlálás után a 
magyarság aránya 2% alatt van a megyei kül-
döttgyűlés hatáskörét a megyei szervezet közgyű-
lése láthatja el. 

b) két küldöttgyűlés között a döntéshozó tes-
tület a Megyei/Területi Képviselők Tanácsa/Vá- 
lasztmánya (a továbbiakban MKT/TKT) és a Me- 
gyei/Területi Állandó Tanács. 

25. cikkely 
A megyei/területi szervezetek küldöttgyűlései: 
(1) A megyei/területi küldöttgyűlés összlétszámá- 
ról a TKT dönt. 
(2) A községi, illetve városi szervezetek a küldöt-
teket a legutóbbi népszámlálás szerinti magyar 
lakosság arányában és a legutóbbi parlamenti 
választásokon a Szövetség képviselőházi listájára 
leadott szavazatoknak megfelelő arányban dele-
gálják. 
(3) A községi, illetve városi szervezetek elnökei 
tagjai a küldöttgyűlésnek. 
(4) A területen működő megyei/területi ifjúsági 
egyeztető tanácsok, valamint a Nőszervezet a 
küldöttgyűlés létszámának legtöbb 15-15%-ával 
egyenlő számú képviselőt küldhetnek. 

26. cikkely 
(1) A küldöttgyűlés hatásköre: 

a) határozatokat fogad el, melyek nem mond-
hatnak ellent a Szövetség Programjának, illetve 
Alapszabályzatának. Ezek betartása és végrehajtása 
kötelező érvényű a TKT, MKT, Választmány tagjaira 
nézve, valamint a bármilyen szinten megválasztott 
vagy kinevezett helyi, megyei tisztségviselőkre, 
illetve a helyi, községi és városi szintű döntéshozó 
testületek számára; 

b) megválasztja a megyei/területi elnököt, il-
letve dönt ennek megválasztási módjáról; 

c) megválasztja az SZKT és a KAT tagokat; 
d) megválasztja a Megyei/Területi Ellenőrző, a 

Megye/Területi Szabályzatfelügyelő, valamint a 
Megyei/Területi Etikai és Fegyelmi Bizottságok 
tagjait; 

e) határoz a megyei/területi választmány ösz- 
szetételéről; 

f) beszámoltatja a megyei/területi szervezet 
szintjén választott személyeket és testületeket, 
meghallgatja és elfogadja azok jelentéseit, vagy 
visszautasítja és dönt a szankciókról; 

g) meghallgatja és elfogadja a választmány te-
vékenységéről szóló jelentést, vagy visszautasítja és 
dönt a szankciókról. 
(2) A küldöttgyűlés által megválasztott Megyei/ 
Területi Etikai és Fegyelmi, Megyei/Területi Sza-
bályzatfelügyelő és Megyei/Területi Ellenőrző Bi-
zottságok működésére vonatkozóan a megfelelő 
Szövetségi bizottság működési szabályzata az 
irányadó. 

27. cikkely 
A területi/megyei választmány: a Megyei/Területi 
Küldöttek Tanácsa 

(1) TKT/MKT tagjai a választott megyei/területi 
képviselők, a megyei/területi szervezet parlamenti 
képviselői, szenátorai, a TKT/MKT/Választmány 
által meghatározott számú önkormányzati 
képviselő, az SZKT tagjai (ha az illető megyei/ 
területi szervezethez tartozó községi, illetve városi 
szervezetek tagjai), a platformok megyei/területi 
szintű csoportjainak két-két képviselője, valamint a 
területen működő megyei/területi ifjúsági 
egyeztető tanácsok, illetve a Nőszervezet által 
választott, a TKT/MKT/Választmány 15-15%-ával 
egyenlő számú küldötte. 
(2) A megyei/területi elnök tagja az MKT/TKT-
nak. 
(3) A megyei/területi szintű társult szervezetek és 
egyházak, valamint a platformok szavazati joggal 
rendelkező küldötteket delegálhatnak a TKT-ba. 
Összlétszámuk nem haladhatja meg a TKT 30%- át. 
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(4) Azok a megyei tanácsosok, akik nem tagjai a 
TKT-nak, tanácskozási jogkörrel kötelezően részt 
vesznek a TKT ülésein. Ellenkező esetben az Alap-
szabályzat által meghatározott szankció léphet 
érvénybe. 
(5) A TKT tagjainak száma legkevesebb 15. Azok-
ban a megyékben, ahol alacsony számú, a romániai 
magyar közösséghez tartozó lakos él, az ügyvezető 
elnök jóváhagyásával a választmányi tagok száma 
lehet 15-nél kevesebb, de legkevesebb 9. 

28. cikkely 
A TKT/MKT/választmány hatásköre: 

a) a TKT Állandó Bizottságának (elnök, alelnö- 
kök, titkárok) megválasztása; 

b) határozatok elfogadása a Szövetség megyei/ 
területi működésére vonatkozóan; 

c) a területi/megyei szervezet költségvetésének 
elfogadása; 

d) A megyei/területi szervezetet alkotó községi, 
illetve városi szervezetek tagjaira vonatkozó tag-
díjak megállapítása; 

e) a belső megyei/területi felosztásról szóló ha-
tározatok elfogadása; 

f) a megyei/területi szervezet alkalmazottai ja-
vadalmazási szintjének megállapítása; 

g) a szövetségi határozatok megyei/területi 
szintű végrehajtására vonatkozó döntések meg-
hozatala; 

h) a saját szervezési-működési szabályzata ki-
dolgozása és elfogadása; 

i) megyei/területi ügyvezető testület szervezé-
si-működési szabályzatának elfogadása; 

j) a megyei/területi ügyvezető elnök megerősí-
tése a megyei/területi elnök javaslatára; 

k) a megyei/területi ügyvezető testület tagjai 
kinevezésének a megerősítése a megyei/területi 
ügyvezető elnök javaslatára; 

l) a parlamenti képviselők, a szenátorok és a 
megyei önkormányzati tisztségviselők jelölése, az 
SZKT által elfogadott szabályzat keretei között; 

m) dönt a megyei tanácselnök- és alelnökjelölt 
személyéről, az SZKT által elfogadott szabályzat 
keretei között; 

n) A megyei tanácsosi listát az RMDSZ megyei 
szervezetének elnöke vezeti, amennyiben vállalja a 
jelölést. Ha mandátumot szerez, az elnök a frak-
cióvezetői tisztséget is ellátja. 

o) Amennyiben a megyei szervezet elnöke nem 
indul az önkormányzati választásokon vagy nem 
vállalja a frakcióvezető tisztséget, a frakcióvezető-
jelölt személyéről a TKT dönt. 

p) A megyei tanács alelnökének és frakcióveze-
tőjének visszahívásáról a TKT dönt. 

q) A megyei tanács alelnök- és a frakcióvezető-
jelölt személyére vonatkozó, valamint a megyei 
tanács alelnöke és frakcióvezető visszahívására 
vonatkozó TKT által meghozott döntés kötelezi az 
RMDSZ-listán mandátumot szerzett tanácsosokat. 

r) Azokban az esetekben, amikor egy megyé-
ben több megyei/területi szervezet működik, a 
megyei önkormányzat tisztségviselőinek megvá-
lasztására és visszahívására vonatkozó döntés a 
Megyei Egyeztető Tanács hatáskörébe tartozik. 

s) Beszámoltatja az általa választott személye-
ket és testületeket, valamint az RMDSZ megyei/ 
területi szintű kormányzati tisztségviselőit, meg-
hallgatja és elfogadja azok jelentéseit, vagy vissza-
utasítja és dönt a szankciókról. 

t) megválasztja a küldötteket a Megyei Egyez-
tető Tanácsba; 

u) egyéb feladat- és hatáskörök, amelyeket a 
küldöttgyűlés ruházott át rá. 

29. cikkely 
A Területi/Megyei Állandó Tanács (továbbiakban 
TÁT/MÁT) 
(1) két MKT/TKT között a megyei/területi szerve-
zet döntéshozó testülete a TÁT/MÁT. 
(2) A TÁT/MÁT összetétele: 

a) Az RMDSZ területi elnöke 
b) A TKT/MK/választmány elnöke 
c) A területi ügyvezető elnök 
d) A megyei tanács legmagasabb tisztségét be-

töltő RMDSZ-es képviselője 
e) A területi ifjúsági egyeztető tanács elnöke 
f) A területi szervezet parlamenti képviselete 
g) A területi szervezet által javasolt miniszterek 

illetve államtitkárok 
h) A Területi önkormányzati tanács elnöke 
i) A területi vagy megyei RMDSZ 

Nőszervezetének elnöke; 
j) Más, a területi szervezet szabályzatában előírt 

tagok. 
(3) A TÁT/MÁT üléseit a megyei elnök hívja össze. 
(4) A TÁT/MÁT hatáskörei: 

a) javaslatot tesz és beszámoltatja a 
dekoncentrált intézményvezetőket és a kormányzati 
tisztségviselőket; 

b) dönthet a helyi, községi, illetve városi szer-
vezet elnökének felfüggesztéséről, amennyiben azt a 
megyei elnök javasolja; 

c) a 16. cikkely (8.) és (9.) bekezdése alapján 
tisztújítást ír ki a helyi, községi, városi szervezetben. 

d) jóváhagyja a 17. cikkely h) pontja alapján a 
hozzá benyújtott jelöltlistákat. A községi, városi 
szervezetek döntését 2/3-os szavazattöbbséggel 
módosíthatja. A döntés elleni óvást az SZE-hez kell 
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benyújtani a döntés nyilvánosságra hozatalától 
számított 48 órán belül; 

e) egyéb feladat és hatáskörök, melyeket a me- 
gyei/ területi alapszabályzat ruház rá. 

f) a megyei/területi elnök javaslatára dönt a 
politikai bizalom megvonásáról az RMDSZ támo-
gatásával és listáján, helyi valamint megyei szinten 
megválasztott és kinevezett tisztségviselők 
esetében, akik többszöri írásos figyelmeztetésnek 
megfelelően nem tesznek eleget a szervezettel 
szembeni tisztségükből fakadó pénzügyi kötele-
zettségüknek. A döntés ellen 48 órán belül óvás 
nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz. 

g) a megyei/területi elnök javaslatára dönt a 
politikai bizalom megvonásáról az RMDSZ tá-
mogatásával és listáján, helyi valamint megyei 
szinten megválasztott és kinevezett tisztségviselők 
esetében, akik a Szövetség országos illetve megyei 
határozatát és döntését nem tartják tiszteletben és az 
ellen cselekednek. Az indokolt döntést írásban kell 
az érintett tudomására hozni, illetve a döntés ellen 
48 órán belül óvás nyújtható be a Szövetségi 
Állandó Tanácshoz. 

30. cikkely 
A területi/megyei szervezet elnöke 
(1) A megyei/területi szervezetnek választott elnö-
ke van. 
(2) A megyei/területi szervezet elnökét titkos sza-
vazással, a jelenlévők egyszerű többségével (fele 
plusz egy) a küldöttgyűlés választja meg, ugyan-
azzal az eljárással, mint a szövetségi elnököt. 
(3) A MKT/TKT tagjainak egyharmada kezdemé-
nyezheti a megyei/területi elnök felfüggesztését. A 
felfüggesztésről a TKT tagjainak kétharmados 
többségével dönt. Az esetleges felmentésről az TKT 
elnöke által összehívott rendkívüli küldöttgyűlés 
dönt, 30 napon belül, a küldöttek egyszerű 
többségével. Amennyiben az MKT/TKT elnöke a 
megyei/területi elnök, a megyei ügyvezető elnök 
hívja össze a rendkívüli küldöttgyűlést. 
 
31. cikkely 
A területi/megyei elnök hatásköre: 

a) képviseli a megyei/területi szervezetet, irá-
nyítja annak munkáját; 

b) összehívja a TKT-t/MKT-t, a Megyei/Területi 
Önkormányzati Konferenciát, valamint a Megyei/ 
Területi Állandó Tanácsot; 

c) irányítja, felügyeli a megyei/területi szerve-
zet keretén belül létrehozott testületek munkáját; 

d) ellenőrzi a megyei/területi, illetve a szövet-
ségi szintű határozatok végrehajtását, a megyei/ 
területi ügyvezető elnökség, valamint az RMDSZ 

listáin, megyei szinten megválasztott, kinevezett 
tisztségviselők munkáját; 

e) javaslatot tesz a TKT/MKT-nak a 
területi/megyei ügyvezető elnök személyére; 

f) hivatalból részt vesz a Megyei/Területi Ön-
kormányzati Konferencia ülésein; 

g) tisztújítás elmaradása esetén a Megyei/Te- 
rületi Állandó Tanács határozata alapján kiírja és 
lebonyolítja a tisztújítást a helyi, községi, illetve 
városi szervezetekben, ennek meghiúsulása esetén 
megbízott elnököt nevez ki; 

h) az országos bejegyzésből származó jogkö-
röket és felelősségeket, amelyek a megyei/területi 
szervezet működéséhez szükségesek, a szövetségi 
elnök, illetve az ügyvezető elnök megbízólevéllel 
átruházza a megyei/területi elnökökre a XIII. fejezet 
62. cikkely p), illetve a XIV. fejezet 66. cikkely h) 
pontja szerint, valamint a szabályzati előírás 
megszegése esetén visszavonhatja; 

i) szükség szerint összehívja alakuló ülésre a 
megyei/területi ifjúsági egyeztető tanácsot; 

j) javaslatot tesz a Megyei/Területi Állandó 
Tanácsnak, a helyi szervezetekkel szembeni rend-
kívüli tisztújítás kiírásáról. 

k) javaslatára, az RMDSZ támogatásával és lis-
táján, helyi valamint megyei szinten megválasztott 
és kinevezett tisztségviselőktől megvonható a 
politikai támogatás, amennyiben többszöri írásos 
figyelmeztetésnek megfelelően nem tesznek eleget a 
szervezettel szembeni tisztségükből fakadó 
pénzügyi kötelezettségüknek. A politikai bizalom 
megvonásáról a Megyei/Területi Állandó Tanács 
dönt. A döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható be 
a Szövetségi Állandó Tanácshoz. 

l) javaslatára, az RMDSZ támogatásával és lis-
táján, helyi valamint megyei szinten megválasztott 
és kinevezett tisztségviselőktől megvonható a 
politikai támogatás, amennyiben a Szövetség 
országos illetve megyei határozatát és döntését nem 
tartják tiszteletben és az ellen cselekednek. A 
politikai bizalom megvonásáról a Megyei/Területi 
Állandó Tanács dönt. Az indokolt döntést írásban 
kell az érintett tudomására hozni, illetve a döntés 
ellen 48 órán belül óvás nyújtható be a Szövetségi 
Állandó Tanácshoz. 

m) a megyei elnöknek beszámolási kötelezett-
séggel tartoznak az RMDSZ-listán, megyei szinten 
megválasztott, kinevezett tisztségviselők; 

n) indokolt esetben javaslatot tesz a TKT-nak a 
szövetségi alapszabályzatot megszegő tisztségvi-
selők felmentésére; 

o) egyéb feladat- és hatáskörök, amelyeket a 
küldöttgyűlés ruházott át rá. 
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32. cikkely 
A területi/megyei szervezet ügyvezető elnöksége 
(1) A megyei/területi szervezet végrehajtó tevé-
kenységét ügyvezető testület irányítja, amelynek 
tagjai az ügyvezető elnök és az alelnökök. 
(2) A megyei/területi szervezetek szintjén kötelező 
módon ügyvezető elnököt kell nevesíteni. A 
megyei/területi ügyvezető elnököt a 
megyei/területi elnök javaslatára az 
MKT/TKT/Választmány nevezi ki és ugyanez hívja 
vissza. 
(3) A megyei/területi ügyvezető testület az MKT/ 
TKT által elfogadott saját működési szabályzat 
alapján tevékenykedik és az MKT/TKT-nak, a Me- 
gyei/Területi Állandó Tanácsnak, a megyei/területi 
elnöknek, illetve a küldöttgyűlésnek van alá-
rendelve. 

33. cikkely 
Az RMDSZ két vagy több megyei szervezete regio-
nális szervezetbe társulhat. 

34. cikkely 
(2) A megyei/területi önkormányzati Tanácsok a 
Szövetség listáin, megyei/területi szinten megvá-
lasztott polgármesterek, alpolgármesterek és ön-
kormányzati képviselők képviseleti, érdekegyeztető 
és tanácsadó testülete. 
(3) A megyei/területi önkormányzati tanácsok az 
országos önkormányzati tanács szabályzata alapján 
dolgozzák ki a saját működési szabályzatukat. 
(4) A MÖT/TÖT vezető testülete köteles évente be-
számolni a TKT-nak vagy MKT-nak tevékenységé-
ről, a következő választások előtt pedig mandá-
tumzáró jelentést tesz a megyei küldöttgyűlésnek. 

 

 
VII. A SZÖVETSÉGEN BELÜLI POLITIKAI SZERVEZŐDÉSEK (PLATFORMOK/AZ 

RMDSZ NŐSZERVEZETE)
 

 

35. cikkely 
(1) A platformok a Szövetségen belüli szabad poli-
tikai identitás választás alapján megalakult világ- 
nézeti/ideológiai szerveződések. 
(2) A Szövetségen belül a következő platformok 
működnek: keresztény-demokrata, liberális/sza- 
badelvű, nemzeti liberális, szociál-demokrata, 
kisgazda-agrár és zöld. 
(3) A platformokhoz a jelen Alapszabályzat, az 
SZKT határozatai, valamint a platformok alapsza-
bályait tiszteletben tartva szabadon lehet csatla-
kozni. 
(4) Egy RMDSZ tag csak egy platformnak lehet a 
tagja. 
(5) A platformokon belül tagozatok működhetnek. 
(6) A platformok SZKT tagságra jogosultak. 
(7) A platformok Szövetségen belüli megalakulá-
sának feltételeit, az együttműködés módozatait, a 
platformok Szövetségen belüli jogait és kötelezett-
ségeit a jelen alapszabályzat, illetve a SZÁT hatá-
rozatai rögzítik. 

36. cikkely 
A platformoknak joguk van: 

a) képviselethez jutni a Szövetség politikai dön-
téshozó testületeiben; 

b) a tevékenységükhöz anyagi támogatást kapni 
a Szövetségtől; 

c) rendezvényeket tartani, működési feltéte-
lekkel rendelkezni a megyei/területi szervezetek 
székházaiban, figyelembe véve a helyi adottságokat, 

a megyei/területi elnökséggel kötött megegyezés 
alapján. 

d) szövetségi jelölteket javasolni az önkor-
mányzati, parlamenti, európai parlamenti és elnöki, 
illetve kormányzati tisztségekre. 

37. cikkely 
(1) A platformok kötelezettségei: 

a) betartják a Szövetség Alapszabályzatát és 
Programját; 

b) saját szervezési és működési szabályzattal 
rendelkeznek; 

c) eleget tesznek az SZKT belső szerveződések-
re vonatkozó határozatai előírásainak. 

38. cikkely 
(1) Az RMDSZ Nőszervezete a Szövetségen belül 
létrejött nyitott érdekképviseleti szerveződés. 
(2) Az RMDSZ Nőszervezete Szövetségen belüli 
megalakulásának feltételeit a SZÁT, az 
együttműködés módozatait, a Szövetségen belüli 
jogokat és kötelezettségeket az SZKT határozatai 
rögzítik. 
(3) Az RMDSZ Nőszervezete saját szervezési és 
működési szabályzattal rendelkezik, amelyet a 
SZSZFB elé terjeszt véleményezésre. 
(4) Az RMDSZ Nőszervezete SZÁT, SZKT, MKT/ 
TKT és HKT/Választmány tagságra jogosult. 
(5) A tevékenységéhez anyagi támogatást kap a 
Szövetségtől.
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VIII. TÁRSULT SZERVEZETEK
 

 

39. cikkely 
(1) A Szövetség társult szervezetei szociális, tudo-
mányos, művészeti, művelődési, szakmai jellegű 
országos csoportosulások, valamint rétegszerve-
zetek, amelyek a Szövetséggel való együttműködési 
szándékukat írásban nyújtják be a Szövetségi 
Szabályzatfelügyelő Bizottsághoz, mellékelve a 
következő dokumentumokat: 

a) a Szövetséggel való együttműködési szán-
déknyilatkozatukat, amely tartalmazza a Szövetség 
Programjával összeegyeztethető céljaikat; 

b) a szervezet alapdokumentumait; 
c) a Szövetséggel szemben vállalt kötelezettsé-

geiket tartalmazó dokumentumot. 
(2) A megyei/területi vagy helyi szintű civil tár-

sadalmi szerveződések társulásáról a Szövetség 
megfelelő szintű testülete dönt. 

40. cikkely 
A társult szervezetek alapszabályzatukban saját 
tagjaikra nézve kötelezőnek ismerik el a Szövetség 
Alapszabályzata I. fejezetének 1-es és 3-as cik-
kelyében, valamint a XXVIII. fejezetének 117. és 122. 
cikkelyében foglaltakat. 

41. cikkely 
A Szövetség szakosodott érdekképviseleti tevé-
kenységét a társult szervezetek az Ügyvezető Elnök-
séggel közösen fejtik ki.

 

 

 
 

IX. AZ IFJÚSÁGI SZERVEZETEK KÉPVISELETE AZ RMDSZ TESTÜLETÉIBEN
 

 

 

42. cikkely 
(1) Az RMDSZ-szel társult romániai magyar ifjú-
sági szervezetek képviselői az RMDSZ testületei- 
ben tagságot, tisztséget és képviseleti jogot nyer-
hetnek. 
(2) A mandátumot nyert ifjúsági szervezeteket 
képviselő személyek jogait és kötelezettségeit az 
RMDSZ és az ifjúsági szervezetek országos egyez-
tető tanácsával való együttműködési megállapodás 
határozza meg. Az együttműködés alapfeltétele, 
hogy az illető országos testület, illetve a képviseletet 
nyert személyek elfogadják a Szövetség 
Alapszabályzatát és Programját. 
(3) Megyei/területi szinten az ifjúsági szervezetek 
képviseletét a megyei/területi ifjúsági egyeztető 

tanácsok látják el. 
(4) A Szövetség bármely szintjén képviseleti man-
dátumot nyert ifjúsági küldöttekre a Szövetség 
egyéni tagjaira vonatkozó képviseleti jogok és kö-
telezettségek alkalmazandók. 
(5) Az országos ifjúsági szervezeteknek a Szövet-
séggel való viszonyukat meghatározó döntései 
érvényesek e szervezet megyei/területi, illetve helyi 
tagszervezeteik az illető megyei/területi vagy helyi, 
községi, illetve városi RMDSZ-szel való vi-
szonyukra is. 
A megyei/területi szervezetek tekintetében az ifjú-
ság képviseletére vonatkozóan a 27. cikkely rendel-
kezései az irányadók. 

 

 

X. A KONGRESSZUS
 

 

43. cikkely 
A Kongresszus a Szövetség legfelsőbb döntéshozó 
testülete, amelyet az alapszabályzatban megha-
tározott testületek, tisztségviselők megválasztására 
négyévente tisztújító, illetve kétévente rendes ülésre 
hívnak össze. 

44. cikkely 
(1) A Kongresszust a szövetségi elnök hívja össze 
négyévente tisztújító, illetve kétévente rendes vagy 
az SZKT ülésének kétharmados többséggel hozott 
határozata következtében bármikor rendkívüli 
ülésszakra. 
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(2) A kongresszus üléseit az általa választott Ülés-
vezető Elnökség vezeti. 
(3) Hivatalból kongresszusi küldöttek a következő 
testületek tagjai: Ügyvezető Elnökség, SZKT, illetve 
a következő tisztségeket betöltő személyek: 
szövetségi elnök, miniszter, államtitkár, helyettes 
államtitkár, a megyei tanács alelnöke, városi 
polgármester és alpolgármester. A korporatív 
képviselet nem érheti el a kongresszusi küldöttek 
létszámának a felét. A Szövetségen belül működő 
platformok és társult szervezetek 4-4 küldöttel 
képviselik magukat a kongresszuson. 
(4) A kongresszusi küldöttek szervezetüktől írásos 
megbízatást kapnak, amelyet a kongresszus meg-
kezdése előtt a Szövetségi Szabályzatfelügyelő 
Bizottság igazol. A Kongresszus az érvényes man-
dátummal rendelkező küldöttek kétharmadának 
jelenlétében határozatképes. 
(5) A Szövetséggel társult ifjúsági szervezetek or-
szágos egyeztető tanácsa, valamint a Nőszervezet a 
Kongresszus választott mandátumainak 15-15%-
ával rendelkezik. 
(6) A kongresszuson, amennyiben nem kapnak 
küldötti megbízatást, tanácskozási joggal részt 

vesznek a Szövetségi Ellenőrző Bizottság, a Szö-
vetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság és a Szövetségi 
Szabályzatfelügyelő Bizottság tagjai is. 

45. cikkely 
A kongresszus kizárólagos hatásköre: 

a) meghatározza a Szövetség bel- és külpolitikai 
irányvonalát, jóváhagyja Alapszabályzatát és 
Programját; 

b) meghallgatja, kiértékeli és a tisztújító kong-
resszuson elfogadja a szövetségi elnök beszámo-
lóját; 

c) a tisztújító kongresszuson megválasztja a 
szövetségi elnököt; 

d) az SZKT javaslatára leváltja a szövetségi el-
nököt. 

46. cikkely 
A Kongresszus határozatait a jelenlevők egyszerű 
többségével (fele plusz egy) hozza. Kivételt képez 
az Alapszabályzat és a Program, amelyeknek vég-
szavazásához a jelenlévők kétharmados többsége 
szükséges. 
 

 

 
 

XI. A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA (SZKT)

 
47. cikkely 
Két kongresszusi ülés között a Szövetség legmaga-
sabb politikai döntéshozó testülete a Szövetségi 
Képviselők Tanácsa (továbbiakban SZKT), amely a 
szövetség politikai értékpluralizmusát jeleníti meg. 

48. cikkely 
(1) Az SZKT összetétele: 

a) szövetségi elnök; 
b) volt szövetségi elnökök (akik legalább két tel-

jes mandátumot gyakoroltak); 
c) ügyvezető elnök és az ügyvezető alelnökök; 
d) parlamenti képviselők, szenátorok és európai 

parlamenti képviselők; 
e) megyei/területi elnökök, illetve amennyiben 

a megyei/területi elnök parlamenti mandátummal 
rendelkezik, az MKT/TKT által az elnök javaslatára 
megbízott személy; 

f) a megyei tanácsok elnökei, illetve azon me-
gyékből, ahol nincs megyei tanácselnök, ott a me-
gyei tanács alelnökei - amennyiben azok megyei/ 
területi elnökök is, az MKT/TKT által az elnök ja-
vaslatára megbízott személy; 

g) 74, a megyei/területi szervezeteken belül 

küldöttgyűlés által megválasztott képviselő; 
h) a Szövetségen belül működő platformok 2-2 

küldöttje; 
i) a választott képviselők 15%-ával egyenlő, az 

RMDSZ-szel országos szinten társult országos if-
júsági egyeztető tanács által kinevezett küldött. 

j) az RMDSZ Nőszervezete mindenkori 
országos elnökségének tagjai, de nem több mint 11 
képviselő; 

k) a municípiumok polgármesterei. 
(2) A történelmi magyar egyházfők, valamint a 
KAT állandó bizottsága tanácskozási joggal ve-
hetnek részt az SZKT ülésein. 
(3) Az SZKT tagjai a Szövetség rendszerén belül 
egyenrangúak. 

49. cikkely 
Az SZKT ülései: 
(1) az SZKT félévente rendes és bármikor rendkí-
vüli ülést tart. 
(2) Az SZKT tagjai többségének jelenlétében hatá-
rozatképes. 
(3) Üléseit az SZKT elnöke vezeti, hiányában pedig 
az alelnökök. 
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(4) Az SZKT munkáját az általa megválasztott Ál-
landó Bizottság vezeti, amelynek feladata az SZKT 
üléseinek az előkészítése és az ehhez szükséges 
információáramlás biztosítása. 
(5) A szövetségi képviselők 1/3-ának javaslatára az 
SZKT köteles az Állandó Bizottságát megújítani. 
(6) Az SZKT üléseit a szövetségi elnök hívja ösz- 
sze, saját, az SZKT elnökének, az Állandó Bizottság 
vagy az SZKT tagjai 1/3-ának kezdeményezésére. 
(7) A szövetségi elnök akadályoztatása esetén az 
SZKT-t az SZKT elnöke hívja össze. 

50. cikkely 
Az SZKT hatásköre: 

a) középtávú (két kongresszus közötti) stratégi-
ákat fogadhat el; 

b) szakpolitikai irányelveket fogad el; 
c) törvényhozási prioritásokat fogadhat el a 

Szövetség számára; 
d) határozatokat hozhat a Szövetség működé-

sére és szervezésére vonatkozó olyan kérdésekben, 
amelyek nem igényelnek alapszabályzat vagy 
programmódosítást; 

e) megválasztja az SZKT elnökét és az Állandó 
Bizottságát: alelnököket és titkárokat; 

f) a szövetségi elnök javaslatára kinevezi az 
ügyvezető elnököt, valamint listán megerősíti az 
Ügyvezető Elnökség tagjait; 

g) megválasztja a Szabályzatfelügyelő, az Etikai, 
illetve az Ellenőrző Bizottságok tagjait; 

h) elfogadja az SZKT, SZE, SZÁT és a KAT 
működési szabályzatát; 

i) elfogadja az Ügyvezető Elnökség szervezési 
és működési szabályzatát; 

j) elfogadja a Szabályzatfelügyelő, az Etikai, il-
letve az Ellenőrző Bizottságok működési 
szabályzatát; 

k) elfogadja a parlamenti csoport működési 
szabályzatát; 

l) szabályozza a parlamenti képviselők és sze-
nátorok, valamint az önkormányzati képviselők 
jelölésének eljárását; 

m) dönt a Szövetség kormányzati szerepválla-
lásáról, illetve a Szövetség nemzetközi szerveze-
tekhez való csatlakozásáról vagy az ezekkel kötött 
partnerségről; 

n) dönt a Szövetség önkormányzati, parlamen-
ti, illetve az európai parlamenti képviselőjelöltek 
kiválasztásának szabályozásáról; 

o) évente meghallgatja az ügyvezető elnök 
tevékenységi beszámolóját, és kiértékelheti az 
Ügyvezető Elnökség tagjainak a tevékenységét; 

p) szövetségi képviselői indítvány esetében 

meghallgatja az Ügyvezető Elnökség vagy 
szövetségi kormányzati tisztségviselő kérdéssel 
kapcsolatos beszámolóját; 

q) meghallgatja a Szövetségi Szabályzatfelü-
gyelő Bizottság állásfoglalásait azokban az ese-
tekben, amelyekben jelentéstételre kérte fel; 

r) évente, illetve a mandátum lejártakor kiér-
tékeli a Szövetség kormányzati tisztséget betöltő 
tisztségviselőinek tevékenységét; 

s) évente, illetve a mandátum lejártakor meg-
hallgatja és értékeli a parlamenti csoport beszá-
molóját; 

t) indokolt esetben dönthet a testületek és szer-
vezetek újraszervezéséről. 

51. cikkely 
(1) Az SZKT egyszerű és sarkalatos határozatokat 
hoz. 
(2) Az SZKT sarkalatos határozattal: 

a) alapvető és hosszú távú, a Szövetség Prog-
ramjából levezetett stratégiai döntéseket hoz; 

b) elfogadja az SZKT működési szabályzatát; 
c) megválasztja az SZKT elnökét és az Állandó 

Bizottsága többi tagját; 
u) elismeri a platformok tagságát, illetve dönt 

ezek tagságának megszüntetéséről.  

52. 52. cikkely 
(1) Az egyszerű határozatokat az SZKT a jelen levő, 
a sarkalatos határozatokat pedig tagjai összlét- 
számának többségi szavazatával hozza. 
(2) A személyekre vonatkozó döntések titkos sza-
vazással történnek. 

53. cikkely 
(1) Határozati javaslatokat az SZKT bármely tagja 
vagy a KAT tehet. 
(2) Az SZKT elé nem kerülhet olyan határozatter-
vezet, amelyet az illetékes szakbizottságok nem 
véleményeztek. 
(3) Az SZKT tagjainak legalább egyharmada írás-
ban kezdeményezheti az ügyvezető elnök 
visszahívását. 
(4) Az SZKT tagjainak legalább egyharmada írás-
ban kérheti a Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bi-
zottság vizsgálatát a szövetségi elnök tevékenysé-
gére vonatkozóan. 
 
54. cikkely 
(1) Az SZKT tagjainak mandátuma személyre szó-
ló. Képviselői mandátumuk az újonnan megalakult 
SZKT első üléséig érvényes. 
(2) Döntéseiket személyes meggyőződésük vagy - 
megbízatás esetén - a megbízó testület határozata 
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alapján hozzák. Döntéseikért a megbízó testület 
előtt felelősek. 
(3) A képviselői mandátum idő előtt lemondás, 
visszahívás, elhalálozás vagy összeférhetetlenség 
következtében szűnik meg. 
 
55. cikkely 
Az Egyeztető Kerekasztal az SZKT-nak, az RMDSZ 
belső pluralizmusát megjelenítő, az SZKT döntéseit 

előkészítő testülete. SZKT-ülések alkalmával 
kötelező módon összeül. Az ülésen részt kell vennie 
a szövetségi elnöknek, az SZKT elnökének, valamint 
az SZKT-ban működő frakciók elnökeinek. 

56. cikkely 
Az SZKT-képviselőket a jelen szabályzat mellékle-
tében előírt eljárás szerint választják meg.

 

 
 

XII. A KULTURÁLIS AUTONÓMIA TANÁCS (KAT)
 

 

57. cikkely 
A KAT a romániai magyar tudományos, művészeti, 
művelődési és szakmai szervezetek, illetve 
rétegszervezetek képviseleti, érdekegyeztető, ta-
nácsadó és - saját hatáskörén belül - döntéshozó 
fóruma, amely a romániai magyar nemzeti közösség 
érték- és érdek-pluralizmusát jeleníti meg. 

A KAT összetételéről az SZKT dönt. A KAT 
szervezési és működési szabályzatát az SZKT elé 
terjeszti elfogadás végett. 

A KAT megválasztja elnökét és Állandó Bizott-
ságának többi tagját. 

58. cikkely 
A KAT hatásköre: 

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

b) összehangolja a társult szervezetek tevé-
kenységét; 

c) határozati javaslatokat tesz az SZKT-nak; 
d) véleményezheti a Szövetségi Képviselők Ta-

nácsának határozatait, illetve kérheti azok egyszeri 
újratárgyalását; 

e) a társult szervezetek bevonásával szakmai 
segítséget nyújt a Szövetség különböző döntéshozó 
testületeinek; 

f) beszámoltatja az RMDSZ Ügyvezető 
Elnökségének társadalomszervezésért felelős 
tisztségviselőjét; 

g) tájékoztatást kérhet a Szövetség vezető tiszt-
ségviselőitől; 

h) kidolgozza és jóváhagyásra az SZKT elé ter-
jeszti saját szervezeti és működési szabályzatát; 

i) határozatokat hoz a Szövetség működésére 
vonatkozó civiltársadalmi kérdésekben; 

j) személyeket javasolhat közpénzek felhaszná-
lásáról döntő testületekbe. 

59. cikkely 
(1) A KAT üléseit a szövetségi elnök hívja össze a 
tanács Állandó Bizottságának indítványára, illetve a 
KAT tagok egyharmadának javaslatára, legalább 
félévente. 
(2) A szövetségi elnök akadályoztatása esetén a 
Testületet a KAT elnöke hívja össze. 

 

XIII. A SZÖVETSÉGI ELNÖK
 

 

60. cikkely 
(1) A szövetségi elnököt a Kongresszus választja 
meg négyéves időtartamra. 
(2) A szövetségi elnökjelöltek legalább egy hónap-
pal a választás időpontja (a Kongresszus) előtt be-
nyújtják a Szabályzatfelügyelő Bizottsághoz nyi-
latkozatukat a jelöltség elfogadásáról, valamint 
támogatóik listáját. A támogatói listán legalább két 
SZKT-ban képviselettel rendelkező szervezetnek 
(amelyből egyik kötelezően megyei/területi 
szervezet kell, hogy legyen) vagy ezer egyéni 
RMDSZ-tag támogató aláírásának kell szerepelnie. 

(3) A szövetségi elnököt titkos szavazással választ-
ják meg a leadott szavazatok abszolút többségével. 
(4) Ha az első fordulóban egyik jelölt sem kapja 
meg az abszolút többséget, második fordulóra kerül 
sor, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt 
vehet részt. 
(5) Amennyiben az első fordulóban az első helyen, 
egyenlő szavazatszámmal, kettőnél többen 
végeznek, valamennyien részt vesznek a második 
fordulóban. Ugyanez a szabály érvényes abban az 
esetben is, ha az első fordulóban a második helyen 
több jelölt ér el azonos szavazatszámot. 
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61. cikkely 
(1) A szövetségi elnök a Kongresszus előtt beszá-
mol, az SZKT-t pedig tájékoztatja tevékenységéről. 
(2) Tevékenységét a Szövetségi Elnöki Hivatal se-
gíti, melynek szerkezetéről és összetételéről a szö-
vetségi elnök dönt. 
(3) A szövetségi elnök munkájáért honoráriumot 
kap, melynek mértékét az SZKT állapítja meg. 
(4) A mindenkori szövetségi elnököt hivatalból 
biztos bejutó helyen jelölik az SZKT által kijelölt 
választókerületben. 

62. cikkely 
(1) A szövetségi elnök hatásköre: 

a) legmagasabb szinten képviseli a Szövetséget; 
b) megbízza a Szövetség tisztségviselőit, hogy 

politikai kérdésekben képviseljék a Szövetséget; 
c) határozati javaslatokat tesz az SZKT-nak, a 

Szövetségi Állandó Tanácsnak, valamint az 
Ügyvezető Elnökségnek;  

d) politikai koordinációs tevékenységet végez; 
e) tagként részt vesz az SZKT ülésein; 
f) az Állandó Bizottság javaslatára összehívja az 

SZKT rendes és rendkívüli üléseit; 
g) összehívja a Kongresszust, amelynek idő-

pontját az SZKT a SZÁT vezetőségével, a Ügyvezető 
Elnökséggel, megyei/területi elnökökkel, 
platformokkal való konzultációt követően állapítja 
meg; 

h) javaslatot tesz az SZKT-nak az ügyvezető 
elnök személyére vonatkozóan. Ha a jelölt nem 
kapta meg a szükséges szavazatszámot, legfeljebb 
még egyszer jelölheti ugyanazt a személyt; 

i) állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, közlemé-
nyeket bocsát ki a Szövetség Programjának, a 
Kongresszus, az SZKT, a Szövetségi Állandó Tanács 
és Szövetségi Elnökség döntéseinek szellemében; 

j) biztosítja a Szövetség különböző testületei, 
illetve társult szervezetei közti érdekegyeztetést; 

k) tanácsadó testületeket hozhat létre; 
l) szabályzatértelmezési kérdésekben a Sza-

bályzatfelügyelő Bizottsághoz fordulhat; 
m) összehívja a Szövetségi Állandó Tanácsot és 

a Szövetségi Elnökséget; 
n) tájékoztatja az SZKT-t a Szövetség állapotá-

ról, válaszol az itt feltett kérdésekre; 
o) megkereséssel fordulhat a Szövetségi Etikai 

és Fegyelmi, az Ellenőrző és a Szabályzatfelügyelő 
Bizottságokhoz; 

p) megbízólevéllel átruházza az országos be-
jegyzésből származó jogköröket, ezeket vissza is 
vonhatja; 

q) felügyeli a parlamenti csoport tevékenységét; 

r) felügyeli a Szövetség kormányzati tisztségvi-
selőinek a tevékenységét; 

s) ellenjegyzi a megyei szervezetek jelöltlistáját. 
t) javaslatára, az RMDSZ támogatásával és lis-

táján megválasztott és kinevezett tisztségviselőktől 
megvonható a politikai támogatás, illetve ki-
zárhatók a Szövetségből amennyiben a Szövetség 
határozatát és döntését nem tartják tiszteletben és az 
ellen tevékenykednek. A politikai bizalom 
megvonásáról, illetve a kizárásról a Szövetségi 
Állandó Tanács dönt. A döntés ellen 48 órán belül 
óvás nyújtható be a Szövetségi Képviselők Ta-
nácshoz; 

u) felel a kormányzati kapcsolattartásért; 
v) összehangolja és felügyeli a központi és 

dekoncentrált kormányzati tisztségviselők 
munkáját; 

w)  koordinálja a szövetség külpolitikáját. 
(2) A parlamenti és az európai parlamenti jelöltlis-
tákat a szövetségi elnök írja alá. 
(3) A Szövetségi Elnökség és a SZÁT ülésein 
tanácskozási joggal részt vesz a szövetségi elnök 
által erre a célra meghívott személy. 
 

63. cikkely 
(1) A szövetségi elnököt halála, lemondása vagy 
akadályoztatása esetén az SZKT elnöke helyettesíti. 
Az akadályoztatást a Szövetségi Állandó Tanács 
állapítja meg. 
(2) Amennyiben felmerül, hogy a szövetségi elnök 
működése során megsértette az Alapszabályzat 
előírásait, az SZKT tagjai egyharmadának írásbeli 
kérésére a Szabályzatfelügyelő Bizottság kivizsgálja 
a szövetségi elnök tevékenységét és javasolhatja az 
SZKT-nak a szövetségi elnök tisztségéből való 
felfüggesztését, vagy tájékoztatja a testületet az 
indítvány megalapozatlanságáról. 
(3) A felfüggesztésről az SZKT ülése tagjainak 2/3- 
os többségével dönt. 
(4) A felmentésről az SZKT elnöke által összehívott 
rendkívüli Kongresszus dönt, 30 napon belül, a 
küldöttek összlétszámának fele plusz egy határo-
zatával. 

64. cikkely 
Két szövetségi elnöki mandátumot betöltött sze-
mélyek tagjai az SZKT-nak, SZÁT-nak és a Szövet-
ségi Elnökségnek. 

Amennyiben jelöltetik magukat a parlamenti 
választásokon, a Szövetség befutó helyet biztosít 
számukra. 

A volt szövetségi elnök munkáját egy iroda 
segíti.
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XIV. ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG
 

 

65. cikkely 
(1) Az ügyvezető elnököt a szövetségi elnök 
javaslatára az SZKT nevezi ki és ugyanez hívja 
vissza. 
(2) Az ügyvezető elnök felelősséggel tartozik az 
SZKT-nak, SZÁT-nak és a SZE-nek. 
(3) A társadalomszervezésért is felelős tisztség-
viselő együttműködik a KAT-tal, és rendszeresen 
tájékoztatja azt tevékenységéről. 
 
66. cikkely 
A ügyvezető elnök hatásköre: 

a) szervezi és irányítja az Ügyvezető Elnökség  
munkáját, felügyeli a megyei/területi szervezetek 
végrehajtó testületeinek tevékenységét, eljár a 
Kongresszus, az SZKT, a SZÁT és a SZE 
határozatainak végrehajtása érdekében, ellenőrzi és 
számonkéri a Kongresszus, az SZKT, a SZÁT és a 
SZE megyei/területi szervezetekre vonatkozó 
határozatainak végrehajtását; 

b) ) gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
Ügyvezető Elnökség, a Szövetségi Elnöki Hivatal és 
a volt szövetségi elnök irodájának alkalmazottai, 
valamint a megyei/területi szervezetek központi 
alapból fizetett végrehajtó tisztségviselői esetében. 
A megyei/területi szervezetek központi alapból 
fizetett tisztségviselői számára a munkaköri leírásuk 
keretén belül feladatokat szabhat meg; 

c) képviseli a Szövetséget illetékességi 
területein; 

d) kidolgozza és az SZKT elé terjeszti az 
Ügyvezető Elnökség szervezeti és működési 
szabályzatát, amelynek tartalmaznia kell az 
Ügyvezető Elnökség szervezeti struktúráját is; 

e) kinevezi és megerősítésre javasolja az SZKT 
számára az ügyvezető alelnököket és az ideiglenes 
alelnököket; 

f) évente tevékenységi beszámolót tart az SZKT 
előtt; 

g) kérésre szakértői hátteret biztosít a parla-
menti csoport tagjainak és a kormányzati szerepet 
vállaló tisztségviselőknek; 

h) megbízólevéllel átruházza azokat a jogkörö-
ket, amelyek a megyei/területi szervezetek 
működéséhez szükségesek. 

67. cikkely 
(1) Az ügyvezető elnök visszahívását az SZKT 
tagjainak egyharmada vagy a szövetségi elnök 
kezdeményezheti. 
(2) A visszahívásról az SZKT az összlétszámának 

több mint fele szavazatával dönt. 

68. cikkely 
(1) Az Ügyvezető Elnökség tagjai: az ügyvezető 
elnök és az ügyvezető alelnökök. 
(2) Az Ügyvezető Elnökség mandátuma négy év. 
(3) A Kongresszus után az ügyvezető elnök marad 
az új ügyvezető elnök SZKT általi kinevezéséig. 
(4) Az Ügyvezető Elnökség struktúrájában dolgozó 
minden ügyvezető alelnök főállású tisztségviselő. 
(5) Az Ügyvezető Elnökség tagjai saját 
szakterületükön az Ügyvezető Elnökség szabályzata 
szerint önálló döntéseket hoznak, amiről 
tájékoztatják az Ügyvezető Elnökséget. 
 
69. cikkely 
(1) A Kongresszus, az SZKT és a Szövetségi 
Állandó Tanács a Szövetségi Elnökség döntéseinek 
végrehajtásakor, illetve illetékességi körében az 
Ügyvezető Elnökség testületi döntéseit tagjai 
kétharmadának jelenlétében, abszolút többséggel 
hozza. 
(2) Az Ügyvezető Elnökség biztosítja a Szövetségi 
Állandó Tanács és a Szövetségi Elnökség működési 
feltételeit, illetve ellátja titkársági hátterüket. 
(3) Az Ügyvezető Elnökség biztosítja a volt 
szövetségi elnökök tevékenységéhez szükséges 
feltételeket. 

70. cikkely 
Az ügyvezető elnök dönthet bármelyik ügyvezető 
alelnök felmentéséről, illetve ideiglenes helyettesítő 
kinevezéséről.  Az ilyen döntéseit az ügyvezető 
elnök írásban közli az érintettel és bejelenti az 
Ügyvezető Elnökség legközelebbi ülésén. A döntés 
az ülésen való bejelentést követően lép hatályba. 

71. cikkely 
(1) Az ügyvezető elnök a megüresedett ügyvezető 
alelnöki tisztség betöltésére 30 napon belül 
ideiglenes ügyvezető alelnököt nevez ki a 
szövetségi elnök megerősítésével. 
(2) Amennyiben a soron következő SZKT ülésen 
nem erősítik meg az ideiglenes ügyvezető 
alelnököket tisztségükben, az ügyvezető elnök 
köteles beadni a lemondását a szövetségi elnöknek. 

 
72. cikkely 
Az ügyvezető elnök rendszeresen konzultál a 
TEKT-tel, és tevékenysége során figyelembe veszi 
ennek a testületnek a véleményét. 
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73. cikkely 
(1) Az Ügyvezető Elnökség tevékenysége során 
követi a Szövetség tagjainak helyzetét a 
szórványvidékeken - beleértve a moldvai csángókat 
is - és ezeket a lehetőségek függvényében anyagilag 
támogatja. 

(2) Az Ügyvezető Elnökség állandó jelleggel 
szórvány-menedzseri szolgálatot működtet. 
(3) Az Ügyvezető Elnökség évente sajátos, az orszá-
gos helyzetnek és az egyes szórványvidékek igénye-
inek megfelelő szórványprogramokat dolgoz ki és 
valósít meg. 

 

  

 

XV. SZÖVETSÉGI ELNÖKSÉG
 

 

74. cikkely 
A Szövetségi Elnökség: 
(1) Két SZÁT-ülés között az RMDSZ döntéshozó 
tes - tülete a Szövetségi Elnökség (továbbiakban 
SZE). 
(2) A SZE 8 tagból áll. A SZE szükség esetén a szö-
vetségi elnök összehívására bármikor ülésezik. 
(3) A SZE-t a szövetségi elnök hívja össze, akadá-
lyoztatása esetében pedig az SZKT elnöke. 
(4) A SZE összehívása kötelező, ha azt legalább 
tagjainak egyharmada kezdeményezi. 
(5) A szövetségi elnök kötelezően beszámol az 
SZKT-nak a SZE tevékenységéről. 
(6) Szavazategyenlőség esetén a szövetségi elnök 
szavazata dönt. 
(7) A SZE az SZKT által elfogadott saját működési 
szabályzata alapján fejti ki tevékenységét. 
(8) A SZE tagjainak mandátuma nem átruházható. 

75. cikkely 
A Szövetségi Elnökség hatásköre: 

a) a Szövetség Alapszabályzatának és Prog-
ramjának keretei között irányítja a Szövetség fo-
lyamatos tevékenységét; 

b) a Szövetség nevében nyilatkozatokat és ál-
lásfoglalásokat ad ki; 

c) határozatokat hoz a Szövetség működésére és 
szervezésére vonatkozó olyan kérdésekben, 
amelyek nem igényelnek alapszabályzat- vagy 
programmódosítást, és amelyek nem tartoznak az 
SZKT és a SZÁT hatáskörébe; 

d) A SZE konkrét kérdésben a tagok több mint 
felének a beleegyező szavazatával meghatározott 
álláspont követését írhatja elő a parlamenti frakció 
tagjainak számára; 

e) politikailag irányítja a Szövetség európai 
parlamenti képviselőcsoportjának tevékenységét és 
számára aktuális politikai kérdésekben ajánlásokat 
tesz; 

f) a kormányzati szerepvállalás esetén biztosítja 
a Szövetség, a szenátusi és képviselőházi frakció és 
a kormány együttműködését; 

g) biztosítja a Szövetség működésének 
feltételeit; 

h) összehangolja a szövetségi testületek, szer-
vezetek tevékenységét, tőlük tájékoztatást kér; 

i) gyakorolja a Szövetség vagyona feletti tulaj-
donosi jogokat. A vagyon kezelését és adminiszt-
rációját az Ügyvezető Elnökség hatáskörébe utalja. 

76. cikkely 
(1) A Szövetségi elnökség összetétele: 

1. szövetségi elnök; 
2. SZKT elnöke; 
3.  volt szövetségi elnökök (akik legalább két teljes 

mandátumot gyakoroltak); 
4. ügyvezető elnök; 
5. szenátusi frakció vezetője; 
6. képviselőházi frakció vezetője; 
7. Országos Önkormányzati Tanács elnöke; 
8. a megyei/területi szervezetek 1 képviselője. 
(2) A SZE ülésein állandó meghívottként részt 
vesz az RMDSZ-szel együttműködő országos 
ifjúsági egyeztető tanács elnöke, az RMDSZ 
Nőszervezetének elnöke, valamint a Platformok 
képviselője. 

77. cikkely 
A Szövetségi Elnökség a Szövetség ellenőrző tes- 
tületeinek jogszerű működését nem korlátozhatja.
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XVI. A SZÖVETSÉGI ÁLLANDÓ TANÁCS
 

 

78. cikkely 
A Szövetségi Állandó Tanács működése: 
(1) Két SZKT ülés között az RMDSZ döntéshozó 
testülete a Szövetségi Állandó Tanács (továbbiakban 
SZÁT). 
(2) A SZÁT az RMDSZ országos vezető testülete, 
amely az SZKT által elfogadott saját működési sza-
bályzata alapján fejti ki tevékenységét. 
(3) A SZÁT negyedévente legalább egyszer és a 
szövetségi elnök, illetve a Szövetségi elnökség ösz- 
szehívására bármikor ülésezik. 
(4) A SZÁT-ot a szövetségi elnök hívja össze, aka-
dályoztatása esetében pedig az SZKT elnöke. 
(5) A SZÁT összehívása kötelező, ha azt legalább 
tagjainak egyharmada kezdeményezi. 
(6) A SZÁT határozatainak meghozatala érdeké-
ben, szükség esetén konzultál a megyei/területi 
elnökökkel. 
(7) A szövetségi elnök kötelezően beszámol az 
SZKT-nak a SZÁT tevékenységéről. 
(8) A SZÁT tagjainak mandátuma nem átruházha-
tó. 

79. cikkely 
A Szövetségi Állandó Tanács hatásköre: 
a) a Szövetség Alapszabályzatának és Programjá-
nak keretei között irányítja a Szövetség folyamatos 
tevékenységét; 
b) ülésein a Szövetség nevében határozatokat hoz, 
nyilatkozatokat és állásfoglalásokat ad ki; 
c) ülésein határozatokat hoz a Szövetség műkö-
désére és szervezésére vonatkozó olyan kérdé-
sekben, amelyek nem igényelnek alapszabályzat- 
vagy programmódosítást, és amelyek nem 
tartoznak az SZKT hatáskörébe; 
d) az Ügyvezető Elnökség, a megyei és területi 
szervezetek, a tagszervezetek, a társult 
tagszervezetek és a platformok javaslatára kijelöli a 
központi kormányzati tisztségviselőket; 
e) beszámoltatja a kormányba, illetve a központi 
államapparátusba a Szövetség által delegált mi-
nisztereket, államtitkárokat, helyettes államtit-
károkat, ügynökségi vezetőket és helyetteseiket, 
igazgatókat, igazgatóhelyetteseket, illetve a kor-
mánynak javaslatokat tesz intézkedések megtéte-
lére; 

f) parlamenti és európai parlamenti választások 
esetében jóváhagyja a jelölteket/jelöltlistákat. A 
megyei szervezetek döntését kétharmados több-
séggel módosíthatja. Azon megyék esetében ahol 
több területi szervezet működik és nem sikerült 
egyezségre jutni, dönt a megyei tanácselnök-jelölt 
személyére és a megyei tanácsosi jelöltlisták ösz- 
szetételére vonatkozóan; 
g) elfogadja a Szövetség évi költségvetését; kiérté-
keli a Szövetség előző évi költségvetésének végre-
hajtását a Szövetségi Ellenőrző Bizottság jelentése 
alapján; 
h) gondoskodik arról, hogy a Kongresszus, az 
SZKT, a SZÁT, illetve a SZE által elfogadott 
általános és szakpolitikai koncepciók 
érvényesüljenek a Szövetség és a szenátusi, illetve a 
képviselőházi RMDSZ-frakció tevékenységében - 
kormányzati szerepvállalás esetén, a koalíciós 
megállapodásra is figyelemmel - és kormány 
politikájában. 

80. cikkely 
A Szövetségi Állandó Tanács összetétele: 

1.A Szövetségi Elnökség tagjai; 
2.Az RMDSZ Nőszervezetének egy képviselője; 
3.Az RMDSZ-el együttműködő országos ifjúsági 

egyeztető tanács képviselője; 
4.Minden olyan megyei RMDSZ-szervezet elnöke, 

amely megyében a legutóbbi népszámlálási ada-
tok szerint a magyarság aránya legalább 15%; 

5.A Kulturális Autonómia Tanács elnöke; 
6.A 3 regionális Önkormányzati Tanács elnöke; 
7.A platformok évente változó 2 képviselője; 
8.A szórványmegyékben működő megyei szer-

vezetek évente változó két képviselője; 
9.Az RMDSZ jelöltként megválasztott megyei ta-

nácselnökök, vagy amennyiben nincs, megyei 
tanács alelnökök és a megyeszékhelyek polgár-
mesterei, vagy amennyiben nincs polgármester, 
ezek alpolgármesterei. 

81. cikkely 
(1) A SZÁT határozatokat bocsát ki. 
(2) A SZÁT a Szövetség ellenőrző testületeinek jog-
szerű működését nem korlátozhatja. 
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XVII. A SZÖVETSÉGI SZABÁLYZATFELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
 

 

 

82. cikkely 
(1) A Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottság (a 
továbbiakban: SZSZFB) az a szövetségi szintű 
testület, amely a Szövetség szabályrendszerének 
egységességét, minden jellegű és minden szintű 
működésének szabályosságát felügyeli. 
(2) A SZSZFB-nek öt tagja van, mind jogászok, 
akikből 3 tagot az SZKT, 2 tagot a szövetségi elnök 
javasol, és akiket az SZKT erősít meg. 
(3) Az SZSZFB tagjait négyéves időtartamra vá-
lasztják. 
(4) A SZSZFB tagjai nem szankcionálhatóak a bi-
zottsági tevékenységük során kifejtett véleményük 
vagy meghozott döntéseik okán. 

83. cikkely 
(1) A SZSZFB hatásköre: 

A) alapfokon: 
a) ellenőrzi a Szövetség döntéshozó testületei 

által hozott határozatoknak az Alapszabályzattal 
való összeférhetőségét; 

b) ellenőrzi a megyei/területi szervezetek, 
platformok, társult szervezetek programját és 
szabályzatát, valamint azoknak a Szövetség 
Programjával, illetve Alapszabályzatával való ösz- 
szeférhetőségét; 

c) kizárólagos érvénnyel értelmezi az Alapsza-
bályzatot; 

d) kivizsgálja a Szövetségi Etikai és Fegyelmi 
Bizottság tagjai által elkövetett etikai és fegyelmi 
vétségeket; 

e) közreműködik a Szövetségen belüli konflik-
tusok megszüntetésében a szövetségi elnök, a SZE 
vagy a SZÁT felkérésére; 

f) tájékoztatja a szövetségi elnököt, amennyiben 
a Szövetség valamely testülete nem tett eleget az 
SZSZFB határozatának; 

g) tartósan alapszabályzat-ellenesen működő 
RMDSZ-testületek és szervezetek esetén javasol-
hatja az SZKT-nak ezek felfüggesztését, tisztújítás 
elrendelését vagy újraszervezését; 

h) határoz minden egyéb olyan kérdésben, 
amelyet a jelen Alapszabályzat, az SZKT vagy a 
szövetségi elnök a Szövetségi Szabályzatfelügyelő 
Bizottság hatáskörébe utal. 

B) másodfokon: 
Határoz a megyei/területi szövetségi szabály-

zatfelügyelő bizottságok határozatai ellen benyújtott 
fellebbezések esetében. A fellebbezés határideje a 
megyei/területi szövetségi szabályzatfelügyelő 

bizottságok határozatának kiközlésétől számított tíz 
nap. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására 
halasztó hatálya van. 
(2) Az SZSZFB eljárása során köteles az ellenér-
dekelt felek álláspontját írásban bekérni, és azokat a 
kérelmeket, amelyek esetében ez szükséges, 
kontradiktórius eljárásban megoldani. Amennyiben 
a kérelem megoldása szükségessé teszi, az SZSZFB 
bármely RMDSZ-tagot meghallgathatja a 
kérelemmel kapcsolatban. Az RMDSZ testületei és 
szervezetei kötelesek a SZSZFB által a kérelmek 
megoldása során kért információkat és bizonyíté-
kokat a kérelemtől számított öt napon belül szol-
gáltatni. 
(3) Szabályszerűségi kérdésekben az SZSZFB eljá-
rásában a felek a kérelmező és annak a testületnek a 
vezetője, amely határozatainak szabályzat-
szerűségét vizsgálják. 
(4) Az Alapszabályzat értelmezése nem 
kontradiktórius eljárás keretében történik. 
(5) Etikai és fegyelmi hatáskörben az SZSZFB el-
járásában a felek az eljárás kezdeményezője, és a 
személy, akivel kapcsolatban az etikai vagy fe-
gyelmi vétség kérése felmerült 

84. cikkely 
Az SZSZFB köteles 30 napon belül letárgyalni a 
hozzá intézett alapszabályzat-értelmezési kéréseket 
és álláspontját további 5 napon belül közölni a 
kérelmezővel. 

85. cikkely 
(1) Az SZSZFB kidolgozza és elfogadásra az SZKT 
elé terjeszti saját működési és rendtartási 
szabályzatát, melyet az Ügyvezető Elnökség az 
elfogadástól számított két héten belül köteles 
közzétenni a Szövetség hivatalos kiadványaiban, 
másolatait pedig minden megyei/területi 
szervezetnek, platformnak, társult szervezetnek és 
minden szövetségi szintű szervnek elküldeni. Az 
SZSZFB működését szabályzatának közzététele után 
kezdheti meg. 
(2) A Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottság 
döntéseit teljes ülésen hozza. Működését egy, a 
tagjai közül választott elnök vezeti. 
(3) Az SZSZFB döntései lehetnek szabályszerűségi 
határozatok, értelmezési határozatok, elvi döntések 
vagy fegyelmi határozatok. Valamennyi döntését 
többségi szavazattal hozza. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata a döntő. 
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(4) Évente beszámol tevékenységéről az SZKT ülé-
sén. 
(5) Az SZSZFB határozatairól tájékoztatni kell az 
SZKT-t. 

86. cikkely 
Az SZSZFB munkáját az Ügyvezető Elnökség segíti. 
Működését a Szövetség éves költségvetésében 
elkülönített összeg teszi lehetővé. Az Ügyvezető 
Elnökség gondoskodik az SZSZFB értelmezési 
határozatainak közzétételéről. 

87. cikkely 
(1) Az SZSZFB-tagság a mandátum lejárta előtt 
lemondással vagy elhalálozással szűnik meg. 
Amennyiben az SZSZFB bármelyik tagja sorozatos 
távollétével akadályozza a testület működését, 
illetve amennyiben az RMDSZ-tagsága bármely 
okból megszűnik, vagy a megválasztásához szük-
séges feltételeket már nem teljesíti, az illető tag 
visszahívható a SZE javaslatára, az SZKT határozata 
alapján. 
(2) Működésképtelenség esetén, a SZE javaslatára, 
az SZSZFB visszahívható az SZKT határozata 
alapján. 

88. cikkely 
(1) A megyei/területi szervezet és az azt alkotó 

községi, illetve városi szervezetek működése sza-
bályosságának felügyeletét a megyei/területi sza-
bályzatfelügyelő bizottságok látják el. A megyei/ 
területi szabályzatfelügyelő bizottságok tagjainak 
többsége a lehetőség szerint jogász. 
(2) A megyei/területi szabályzatfelügyelő bizott-
ságok hatásköre: 

a) ellenőrzik a megyei/területi szervezetek 
döntéshozó testületei által hozott határozatoknak a 
megyei/területi alapszabályzattal való összefér- 
hetőségét; 

b) ellenőrzik a helyi, községi, illetve városi szer-
vezetek döntéshozó testületei által hozott határo-
zatoknak a helyi alapszabályzattal való összefér- 
hetőségét; ellenőrzik a helyi, községi, illetve városi 
szervezetek és a helyi, községi, illetve városi szinten 
társult szervezetek programját és szabályzatát, 
valamint azoknak a megyei/területi szervezet 
programjával és alapszabályzatával való össze-
férhetőségét; 

c) kizárólagos érvénnyel értelmezik a megyei/ 
területi és helyi szervezetek alapszabályzatát; 

d) kivizsgálják a Megyei/Területi Etikai és Fe-
gyelmi Bizottság és a helyi etikai és fegyelmi bi-
zottságok tagjai által elkövetett etikai és fegyelmi 
vétségeket.

 

 

 

XVIII. A SZÖVETSÉGI ETIKAI ÉS FEGYELMI BIZOTTSÁG
 

 

 

89. cikkely 
(1) A Szövetségi Etikai és Fegyelmi bizottság (a 
továbbiakban: SZEFB) feladata a Szövetség 
bármely szintjén felmerülő etikai problémák 
kivizsgálása és megoldási javaslatok 
előterjesztése az illetékes döntéshozó szervek 
számára. Hét tagból álló testület, akik közül 
legalább 3 jogász. Az SZKT választja ötéves 
mandátummal. 
(2) Működését egy, a tagjai közül megválasztott 
elnök vezeti. 
(3) Évente beszámol tevékenységéről az SZKT 
ülésén. 
(4) A SZEFB tagjai nem szankcionálhatóak a bi-
zottsági tevékenységük során kifejtett vélemé-
nyük vagy meghozott döntéseik okán. 

90. cikkely 
(1) Az etikai és fegyelmi bizottságok a Szövetség 
etikai és fegyelmi ügyeinek elbírálására hivatott 

testületek. 
(2) Működésükben a következő hierarchia érvé-
nyesül: 

a) a községi, illetve városi (területi, megyei) 
etikai és fegyelmi bizottságok a községi, illetve 
városi (területi, megyei) etikai és fegyelmi 
ügyekben eljáró, kizárólag alapfokú ítélő 
testületekként működnek; 

b) a SZEFB Alaptanácsa háromtagú, s alapfo-
kú fórumként jár el a szövetségi szinten 
elkövetett etikai vagy fegyelmi vétségek esetében, 
ugyanakkor fellebbviteli fóruma a megtámadott 
községi, városi /területi/megyei etikai bizottsági 
határozatnak. Az Alaptanács dönti el, hogy 
szövetségi szinten megtárgyalandó etikai 
vétségről van-e szó; 

c) a SZEFB Nagytanácsa öttagú, az 
Alaptanács határozatainak fellebbviteli fóruma, 
ugyanakkor újratárgyalási/felülvizsgálati jog-
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köre van bármelyszintű, jogerős etikai bizottsági 
határozat esetén. 
(3) A SZEFB munkáját Az Ügyvezető Elnökség 
alkalmazottai közül esetről esetre megbízott 
titkár segíti. Működését a Szövetség éves 
költségvetésében elkülönített összeg teszi 
lehetővé. 

91. cikkely 
A SZEFB kidolgozza és elfogadásra az SZKT elé 
terjeszti az általános etikai és fegyelmi eljárási 
szabályzatot, amely a Szövetség hivatalos 
nyomtatványaiban való közzétételétől kezdve 
minden fokú etikai és fegyelmi bizottság számára 
kötelező. 

92. cikkely 
(1) A SZEFB-tagság a mandátum lejárta előtt 
lemondással vagy elhalálozással szűnik meg. 
Amennyiben az SZEFB bármelyik tagja sorozatos 
távollétével akadályozza a testület működését, 
illetve amennyiben az RMDSZ-tagsága bármely 
okból megszűnik, vagy a megválasztásához szük-
séges feltételeket már nem teljesíti, az illető tag 
visszahívható, a SZE javaslatára, az SZKT határo-
zata alapján. 
(2) Működésképtelenség esetén, a SZE javaslatára 
és az SZKT határozata alapján, az SZEFB vissza-
hívható.  

 
 

XIX. A SZÖVETSÉGI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
 

 

93. cikkely 
(1) A Szövetségi Ellenőrző Bizottság (a további-
akban: SZEB) feladata a Szövetség pénz- és va-
gyongazdálkodásának folyamatos ellenőrzése. Az 
SZKT által öt évre választott öt pénzügyi vagy 
könyvviteli szakemberből áll. 
(2) A SZEB tagjai nem szankcionálhatóak a bizott-
sági tevékenységük során kifejtett véleményük 
okán. 

94. cikkely 
A Szövetség éves költségvetésének végrehajtásáról a 
SZEB évente jelentést terjeszt a SZÁT elé. 

95. cikkely 
(1) A SZEB és a megyei/területi ellenőrző bizottsá-
gok egységes rendszert alkotnak, melynek szerve-
zési és működési szabályzatát az SZKT fogadja el. 
(2) Az egységes rendszeren belül a SZEB vizsgálat 
indítására utasíthatja a megyei/területi ellenőrző 
bizottságokat, ugyanakkor a megyei/területi el-
lenőrző bizottságok határozatai ellen a SZEB-hez 
lehet fellebbezni. Ez utóbbi esetek kivizsgálásában a 
SZEB közvetlenül jár el. 
(3) A SZEB és a megyei/területi (községi, illetve 
városi, megyei) ellenőrző bizottságok kérelemre 
vagy hivatalból járnak el. 
(4) A megyei/területi ellenőrző bizottságok felada-
ta a megyei/területi szervezet és a helyi, községi, 
illetve városi szervezetek pénz- és vagyongaz-

dálkodásának folyamatos ellenőrzése. A megyei/ 
területi szervezet éves költségvetésének végre-
hajtásáról a Megyei/Területi Ellenőrző Bizottság 
évente jelentést terjeszt az MKT/TKT elé. 
(5) A SZEB és a megyei/területi (községi, illetve 
városi, megyei) ellenőrző bizottságok szerkezetéről 
és eljárásáról külön SZKT-határozat rendelkezik. 

96. cikkely 
A Szövetségi Ellenőrző Bizottság munkáját az 
Ügyvezető Elnökség alkalmazottai közül esetről 
esetre megbízott titkár segíti. Működését a 
Szövetség éves költségvetésében elkülönített összeg 
teszi lehetővé. 

97. cikkely 
(1) A tagság a mandátum lejárta előtt lemondással 
vagy elhalálozással szűnik meg. Amennyiben az 
SZEB bármelyik tagja sorozatos távollétével 
akadályozza a testület működését, illetve 
amennyiben az RMDSZ-tagsága bármely okból 
megszűnik, vagy a megválasztásához szükséges 
feltételeket már nem teljesíti, az illető tag vissza-
hívható, a SZE javaslatára, az SZKT határozata 
alapján. 
(2) Működésképtelenség esetén, a SZE javaslatára, 
a SZEB visszahívható az SZKT ülésén hozott hatá-
rozatával.
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XX. A PARLAMENTI CSOPORT
 

 

98. cikkely 
A parlamenti csoport a Szövetség parlamenti kép-
viselőiből és szenátoraiból áll. 

99. cikkely 
A parlamenti csoport működése: 
(1) Külön szabályzat alapján működik, melyet az 
SZKT hagy jóvá. 
(2) A parlamenti csoport illetékes minden parla-
menti tevékenység során szükséges döntés meg-
hozatalára. 
(3) A parlamenti csoport illetékes szakbizottsági 
tagjai véleményt nyilvánítanak a miniszteri és 
államtitkári rangú tisztségek esetében a jelöltek 
személyéről, amit írásban eljuttatnak a Szövetségi 
Elnökséghez. 
(4) A parlamenti csoport tagjai politikai tevé-
kenységük során kötelesek tiszteletben tartani a 
Szövetség Programját, a Kongresszus, az SZKT, a 
SZÁT, a SZE, illetve a csoport és a frakciók hatá-
rozatait. 

(5) A parlamenti csoport tagjai tevékenységükről 
beszámolnak a megyei/területi szervezet MKT/ 
TKT-ja vagy választmánya előtt. 
(6) A parlamenti frakciók évente választanak frak-
cióvezetőket. A frakcióvezetőség, valamint annak 
egyes tagjainak a megválasztását és esetleges 
visszahívását a működési szabályzat tartalmazza.  
 
100. cikkely 

(1) A Szövetség parlamenti képviselő- és szenátor-
jelöltjei kiválasztásának szabályozásáról az SZKT 
dönt. 
(2) Az SZKT, az RMDSZ belső kohéziójának 
erősítése és a Székelyföld-szórvány szolidaritás 
elmélyítése érdekében, a székelyföldi megyék 
egyikének (Hargita, Kovászna, Maros) a 
képviselőházi listáján befutó helyet biztosít a 
szórvány egy képviselőjének. A jelölésről a SZÁT 
dönt.

  
XXI. AZ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS

 

 

101. cikkely 
(1) Az RMDSZ  Országos Önkormányzati Tanácsa 
(a továbbiakban: OÖT) a Szövetség színeiben 
megválasztott polgármesterek, alpolgármesterek, 
megyei tanács- elnökök és -alelnökök, helyi és 
megyei és önkormányzati képviselők legfőbb 
képviseleti, érdekegyeztető és tanácsadó testülete. 
Az OÖT struktúrái: a három regionális 
önkormányzati tanács, az OÖT elnöksége, az ÖOT 
elnöke. 
(2) A három regionális önkormányzati tanácsot a 
következő megyék által delegált képviselők 
alkotják: 

a) Székelyföldi regionális önkormányzati tanács 
- Hargita, Maros, Kovászna és Bákó megyék; 

b) Partiumi regionális önkormányzati tanács - 
Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Máramaros, Szilágy 
megyék; 

c) Belső-erdélyi regionális önkormányzati ta-
nács - Kolozs, Beszterce-Naszód, Brassó; Fehér, 
Hunyad, Szeben, Krassó-Szörény megyék. 
(3) A regionális önkormányzati tanácsok létszáma 
és a mandátumok megyék szerinti elosztása a 
legutóbbi önkormányzati választások 
eredményének függvényében alakul.  
(4) A Székelyföldi Önkormányzati Tanács élén 7 fős, 
a Partiumi Önkormányzati Tanács élén 6 fős, a 

Belső-erdélyi Önkormányzati Tanács élén 4 fős 
elnökség áll.  
(5) Az OÖT 17 fős testület, mely a három regionális 
önkormányzati tanács elnökségi tagjaiból áll.  
(6) Az OÖT elnöksége 4 fős testület, melynek tagjai 
az OÖT elnöke, illetve a 3 regionális önkormányzati 
tanács elnöke.  
(7) A regionális önkormányzati tanácsok elnökét az 
elnökségi tagok köréből választják meg 4 éves 
időtartamra.  
(8) Az OÖT elnökét a testület titkos szavazással 
választja meg 4 éves időtartamra. 
 (9) A regionális önkormányzati tanácsok, valamint 
az OÖT az SZKT által jóváhagyott szervezési és 
működési szabályzatok alapján tevékenykednek.  
(10) Az OÖT, valamint a három regionális tanács 
évente legalább egyszer üléseznek. Amennyiben az 
éves rendes ülés elmarad, az illető testület 
elnökének mandátuma megszűnik. 

 
102. cikkely 
(1) Az ÖOT hatáskörébe közvetlenül az 
önkormányzati tevékenységgel, annak szakmai és 
érdekvédelmi vetületével kapcsolatos kérdések 
tartoznak. 

(2) A regionális önkormányzati tanácsok 

hatáskörébe a Székelyföld, Partium és Belső-erdély 
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régiók fejlesztésével, adminisztratív jogállásával, 
társadalmi, közjogi jövőképével kapcsolatos 
irányelvek, valamint az ezekhez kapcsolódó 
szakpolitikák kidolgozása tartozik. 
 

103. cikkely 
(1) (Az önkormányzati választásokat követően, 
legkésőbb 6 hónapon belül, a három regionális 
önkormányzati tanács, valamint az OÖT megtartják 

újraalakuló üléseiket. Az újraalakuló üléseket az 
RMDSZ ügyvezető elnöke hívja össze.  
(2) A testületek újraalakuló üléséig az OÖT elnöke, 
valamint a három regionális önkormányzati tanács 
elnöke megtartja az RMDSZ testületeiben 
(Szövetségi Elnökség, Szövetségi Állandó Tanács) 
való tagságát.   

 
 
 

XXII. A TERÜLETI ELNÖKÖK KONZULTATÍV TANÁCSA
 

 

104. cikkely 
(1) A tanács a megyei/területi szervezetek elnö-
keiből áll, konzultatív testület, amely a szövetségi 
elnök, az SZKT elnöke, az Ügyvezető Elnökség, az 
SZKT, a SZÁT, illetve a SZE fontos döntéseinek, 
elvi, politikai állásfoglalásainak előkészítési 
folyamatában fejti ki tevékenységét. A tanács pontos 

feladatkörét, szervezési és működési szabályzatát az 
SZKT hagyja jóvá. 
(2) A TEKT üléseit a szövetségi elnök hívja össze, 
akadályoztatása esetén pedig az SZKT elnöke vagy 
az ügyvezető elnök. 

 
 
 

 
 

XXIII. A PLATFORMOK KONZULTATÍV TANÁCSA (PKT)
 

 

105. cikkely 
(1) A PKT a Szövetség keretein belül működő plat-
formok vezetőiből, illetve az általuk delegált kép-
viselőkből áll. 
(2) A PKT politikai tanácsadó testület, a Szövetség 
politikai döntéseinek előkészítését hivatott elő-

segíteni. Szervezési és működési szabályzatának 
tervezetét maga javasolja és azt az SZKT fogadja el. 
(3) A PKT ülését a szövetségi elnök hívja össze, a-
kadályoztatása esetén pedig az SZKT elnöke, lega-
lább minden TEKT előtt.

 

 

 

XXIV. A SZÖVETSÉG KORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁSÁRÓL
 

 

 

106. cikkely 
A kormánykoalícióban való részvételről az SZKT 
dönt. 

107. cikkely 
(1) A miniszteri és államtitkári rangú tisztségek 
esetében a jelöltek személyéről az Ügyvezető 
Elnökség előterjesztése alapján a SZÁT dönt. 
Mindkét esetben a Szövetség megyei/területi 
szervezetei és platformjai, valamint társult 
szervezetei javaslattételi joggal rendelkeznek. 
(2) A megyei tisztségek esetében - a szakmai szer-
vezetekkel való konzultációt követően - a jelölés 

joga a megyei/területi szervezetet, illetve a Megyei 
Egyeztető Tanácsot illeti meg. 

108. cikkely 
A kormányzati tisztségviselők 
(1) A kormányzati szerepet vállaló tisztségviselők a 
Szövetség érdekeit képviselik. 
(2) Felügyeletüket a szövetségi elnök látja el. 
(3) A Szövetség kormányzati tisztségviselői az 
SZKT-nak, a SZÁT-nak, a SZE-nek, valamint a 
szövetségi elnöknek tartoznak beszámolási 
kötelezettséggel. 
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109. cikkely 
(1) A Szövetség kormányzati tisztségviselőinek 
csoportja a szövetségi elnök konzultatív testüle- 
teként is működik. 
(2) A csoport tevékenységét a szövetségi elnök 
hangolja össze. 
(3) Kormányzati szerepet vállaló tisztségviselő 
visszahívásáról a szövetségi elnök javaslatára vagy 

saját kezdeményezésre a Szövetségi Állandó Tanács 
dönt. 
(4) Visszahívást kezdeményezhet az SZKT tagja-
inak egyharmada is. Ebben az esetben az SZKT 
összlétszámának többségi szavazatával dönt. 
(5) A Szövetség kormányzati tisztségviselői ta-
nácskozási joggal részt vesznek az SZKT ülésein. 

 
 

XXV. A SZÖVETSÉG VAGYONÁRÓL 
 

 

110. cikkely 
A Szövetség pénzügyi forrásai: 

(a) tagsági díjak; 
(b) adományokból és a pártoló tagok hozzá-

járulásából származó bevételek; 
(c) a megyei/területi szervezetek, plat-

formok tagdíjából származó jövedelmek; 
(d) kulturális tevékenységből származó 

jövedelem; 

(e) állami költségvetési támogatások; 
(f) egyéb törvényes forrásból származó jöve-

delmek. 

111. cikkely 
A Szövetség vagyonának nyilvántartása, kezelése 
és átadása/továbbítása az Ügyvezető Elnökség 
jóváhagyásával történik.

 
 

XXVI. TAGSÁGI DÍJAK
 

 

112. cikkely 
(1) A Szövetség egyéni tagjai tagdíjat fizetnek, 
amelyről a helyi, községi, illetve városi szervezetek, 
platformok nyilvántartást vezetnek. 
(2) Félévente a helyi, községi, illetve városi szerve-
zetek, platformok. a tagdíjbefizetéssel kapcsolatosan 
összesítőt készítenek, és azt elküldik az Ügyvezető 
Elnökség. 
(3) A tagdíj kifizetésének bizonyítéka a tagsági 
könyv lepecsételése, illetve a tagdíj átvételét igazoló 
nyugta. 

113. cikkely 
(1) Az RMDSZ révén tisztséget nyert tagok tagdíját 
a SZÁT szabályozza. 
(2) A SZÁT által meghatározott, szövetségi pénz-
ügyi bevételéhez való hozzájárulás elutasítása vagy 
elmulasztása a XXVII. fejezet 115. cikkelyének 1. 
bekezdése, illetve a XXVIII. fejezet 117. cikkelye 
hatálya alá esik. 

114. cikkely 
(1) Adományok alatt értjük azokat a magán- vagy 
jogi személyek által a törvényes keretek betartásával 
nyújtott pénzbeli juttatásokat, szolgáltatásokat, 

illetve javakat, amelyek a Szövetség tevékenységét 
támogatják. 
(2) A Szövetség költségvetéséből a megyei/területi 
szervezetek és platformok az Ügyvezető Elnökség 
javaslata alapján, a SZÁT által jóváhagyott 
kritériumok szerint anyagi támogatáshoz juthatnak. 
(3) A Szövetség vagyonát a tulajdonát képező, tör-
vényes keretek között szerzett ingó és ingatlan javak 
képezik. 
(4) Az állami támogatásból származó alapokat, a 
törvény értelmében, az Ügyvezető Elnökség kezeli. 
(5) Az SZKT tagjai a Szövetség érdekében kifejtett 
tevékenységük során a szövetségi költségvetésből 
költségtérítésben részesülnek. Kivételt képeznek a 
parlamenti képviselők, szenátorok, európai par-
lamenti képviselők, kormányzati tisztségviselők 
(helyettes államtitkárokkal bezárólag), megyei ta-
nácselnökök, alelnökök, valamint municípiumok 
polgármesterei, alpolgármesterei. 
(6) Az Ügyvezető Elnökség a költségvetés 
lehetőségei szerint támogatja a Szövetség nem 
politikai érdekképviseletet ellátó társult 
szervezeteit.
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XXVII. A TISZTSÉGVISELŐK KÖTELEZETTSÉGEIRŐLÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI 

KRITÉRIUMAIRÓL
 

 

115. cikkely 
(1) A tisztségviselők kötelesek tiszteletben tartani és 
végrehajtani a Kongresszus, az SZKT, a SZÁT, 
illetve a SZE határozatait, nem határolhatják el 
magukat e testületeknek és a szövetségi elnöknek e 
döntések alapján tett állásfoglalásaitól. 
(2) Azok a személyek, akik más szervezet jelölt-
jeként az RMDSZ ellen indulnak a helyhatósági, 
parlamenti, illetve európai parlamenti választá-
sokon, 4 évig nem jelölhetőek, nem választhatóak és 
nem nevezhetőek ki sem az RMDSZ-en belüli, sem 
az RMDSZ által jelölt tisztségekbe. 
(3) A SZÁT esetenkénti felmentést adhat az előbbi 
bekezdés előírása alól. 
(4) Az RMDSZ listáján mandátumhoz jutó pol-
gármesterek, megyei tanácsi elnökök, alelnökök, 
községi, városi, illetve megyei tanácsosok kötelesek 
a helyi, községi, illetve városi megyei/területi, 
illetve megyei szervezetek működését meghatáro- 
zó szervezeti és működési szabályokban rögzített 
módon, de legalább évente egyszer beszámolni 
tevékenységükről a szövetségi, megyei, helyi, köz-
ségi, illetve városi RMDSZ-szervezet elnökének, a 
TKT-nak, illetve a helyi, községi, illetve városi 
szervezet elnökségének, továbbá e tisztségviselők 
kötelesek tiszteletben tartani és végrehajtani a helyi, 

községi, illetve városi szervezetek, valamint a TKT- 
tevékenységüket érintő határozatait. 

116. cikkely 
(1) A szövetségi tisztségviselők összeférhetetlenségi 
kritériumai a következők: 

a) a Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottság, a 
Szövetségi Ellenőrző Bizottság és a Szövetségi Etikai 
és Fegyelmi Bizottság tagjai, valamint ezek 
megyei/területi, községi, illetve városi szintű tes-
tületeinek tagjai nem viselhetnek semmilyen más 
tisztséget a Szövetség testületeiben; 

b) a Szövetségben nem viselhet tisztséget az, aki 
a Temesvári Nyilatkozat 8. pontjának a hatálya alá 
esik. 
(2) Az összeférhetetlenségek legtöbb 30 napon belül 
feloldandók. 
(3) Amennyiben az összeférhetetlenség 30 napon 
belül nem oldódik fel, a tisztségviselő elveszíti az 
összeférhetetlenséget okozó tisztségét. összefér-
hetetlenséget okozó tisztségnek a jelen cikkely ér-
telmében az időrendileg később szerzett tisztség 
minősül. A 116. cikkely (1) bekezdésének b) pontja 
által meghatározott összeférhetetlenség megál-
lapítása esetén az érintett személy minden szövet-
ségi tisztsége megszűnik.

 

XXVIII. SZANKCIÓK
 

 

117. cikkely 
A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit megszegő 
egyéni taggal szemben az alábbi szankciók al-
kalmazhatók: 

a) figyelmeztetés; 
b) nyilvános figyelmeztetés; 
c) a politikai bizalom megvonása; 
d) a Szövetség testületeiben betöltött tisztsége-

inek felfüggesztése, illetve megvonása; 
e) kizárás. 

118. cikkely 
(1) Az egyéni tagok elleni szankciókról első fokon a 
községi, illetve városi szervezet, másodfokon a 
Megyei/Területi Állandó Tanács dönt. 
(2) polgármesterek, alpolgármesterek, megyei és 
községi, illetve városi tanácsosok, megyei koalíciós 
megállapodás alapján kinevezett tisztségviselők, 

valamint más megyei tisztségekre jelölt személyek, 
a helyi, községi, illetve városi szervezetek elnökei 
ellen alkalmazott szankciókról első fokon a 
TÁT/MÁT, másodfokon a SZÁT dönt. Központi 
kormányzati szerepet vállaló személyek elleni 
szankciókról első fokon a SZÁT, másodfokon az 
SZKT dönt. 
(3) Parlamenti képviselők, szenátorok, európai 
parlamenti képviselők, megyei/területi elnökök, 
SZEB, SZSZFB, SZEFB tagok, regionális önkor-
mányzati tanács elnökségi tagjai elleni szankciókról 
első fokon a SZÁT, másodfokon az SZKT dönt. 
(4) A SZÁT-tagok ellen szankciókról az SZKT dönt. 
(5) A szankciók alkalmazása előtt, az (1) – (4) 
bekezdések szerint illetékes testület írásban értesíti 
a tagot az ellene felhozott vádakról, és biztosítja 
számára a védekezéshez való jogot.  
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(6)  A 12. cikkely (10) pontja alapján történő 
kizárás esetén, az (1) – (4) bekezdések szerint 
illetékes testület kikéri a Szövetségi Etikai és 
Fegyelmi Bizottság véleményét.  
(7) A kizárásról az (1) – (4) bekezdések szerint 
illeté-kes testület minimum kétharmados többséggel 
dönt.  

(8) Az indokolt döntését az (1) – (4) bekezdések 
szerint illetékes testület írásban közli az érintett 
taggal.  
(9) A fellebbezést az első fokon meghozott döntés 
tudomásul vételétől számított 15 napon belül lehet 
benyújtani. 
(10) Az a tag, akinek tagsága kizárás folytán szűnik 
meg, csak a Megyei/Területi Állandó Tanács 
javaslata alapján, a helyi, községi, illetve városi 
szervezet HKT vagy választmánya legalább két-
harmadának támogatásával vehető fel ismét a he- 
lyi, községi, illetve városi szervezetbe, legkevesebb 
1 év után. Amennyiben a szankcióról első fokon a 
SZÁT, illetve az SZKT jogosult dönteni, az érintett 
személy a SZE javaslata alapján a SZÁT, illetve az 
SZKT legalább kétharmadának támogatásával 
vehető fel ismét a szervezetbe, legkevesebb egy év 
után. 

119. cikkely 
(1) A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit meg-
szegő megyei/területi szervezettel szemben az 
alábbi szankciók alkalmazhatók: 

a) figyelmeztetés; 
b) nyilvános figyelmeztetés; 
c) a Szövetség testületeiben való részvétel fel-

függesztése; 
d) rendkívüli tisztújítás kiírása. 

(2) A kötelezettség megszegésének tényét a Szö-
vetségi Szabályzatfelügyelő Bizottság állapítja meg. 
A szankcióról az SZKT dönt. 

120. cikkely 
(1) A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit meg-
szegő platformmal szemben az alábbi szankciók 
alkalmazhatók: 

a) figyelmeztetés; 
b) nyilvános figyelmeztetés; 
c) a Szövetség testületeiben való részvétel fel-

függesztése; 
d) feloszlatás. 

(2) A kötelezettség megszegésének tényét a Szö-

vetségi Szabályzatfelügyelő Bizottság állapítja meg. 
A szankcióról az SZKT dönt. 
 
121. cikkely 
(1) A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit 
megszegő társult szervezettel szemben az alábbi 
szankciók alkalmazhatók: 

a) figyelmeztetés; 
b) nyilvános figyelmeztetés; 
c) a Szövetség testületeiben való részvétel fel-

függesztése; 
d) társult szervezeti viszony megszüntetése. 

(2) A kötelezettség megszegésének tényét a 
Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottság állapítja 
meg. 
 
122. cikkely 
A Szövetséggel szembeni kötelezettség megszegé-
sének minősül az is, ha egy tag vagy tisztségviselő 
helyhatósági vagy parlamenti választások során az 
RMDSZ jelöltjeivel szemben indul, támogatja az 
ellenjelölteket, az RMDSZ jelöltjeinek nem támo-
gatására buzdít, avagy nem választási időszakban a 
Szövetség támogatásának megvonására buzdítja a 
magyarságot, valamely társult, vagy nem társult 
civil, társadalmi vagy politikai szerveződést. 

 
123. cikkely 
(1) A szövetségi elnök saját hatáskörében 
kezdeményezheti jelen fejezetben szereplő bár-
melyik szankció alkalmazását. 
(2) Ebben az esetben a szankcióról a Szövetségi 
Elnökség dönt. 
(3) A döntés ellen fellebbezni az SZSZFB-nél van 
lehetőség, a döntés kiközlésétől számított 48 órán 
belül. 
(4) Az SZSZFB döntése végleges és végrehajtandó. 
 
124. cikkely 
(1) A területi/megyei elnök saját hatáskörében 
kezdeményezheti jelen fejezetben szereplő bár-
melyik szankció megfelelő szinten való 
alkalmazását. 
(2) Ebben az esetben a szankcióról a TÁT/MÁT 
dönt. 
(3) A döntés ellen fellebbezni a területi/megyei 
SZSZFB-nél van lehetőség, a döntés kiközlésétől 
számított 48 órán belül. 
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XXIX. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSÉRŐL
 

 

 

125. cikkely 
A Szövetség megszűnik, ha az SZKT-nak külön erre 
a célra összehívott ülése összlétszámának 
kétharmados többségével, név szerinti szavazás 
során dönt a megszűnésről vagy egy másik szer-
vezettel való egyesülésről. 

126. cikkely 
(1) Megszűnése vagy felbomlása esetén a Szövetség 
vagyonáról az SZKT rendelkezik. 

(2) Ha e testület összehívása lehetetlen, akkor a 
Szövetség vagyonáról a SZÁT dönt. Amennyiben a 
SZÁT összehívása lehetetlen, akkor a Szövetség 
vagyonáról a magyar egyházak képviselőiből lét-
rehozott testület dönt. 
(3) A felbomlott Szövetség vagyonát e testület az 
anyanyelvű oktatás fenntartására, kulturális hagyo-
mányaink ápolására és intézményes szociális se-
gélynyújtásra köteles fordítani.

 

 

 

XXX. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
 

 

 

127. cikkely 
(1) A területi/megyei szervezetek, platformok, tár-
sult szervezetek a Kongresszustól számított 6 
hónapon belül összhangba hozzák saját 
alapszabályzatukat az RMDSZ Alapszabályzatával, 
és a döntéstől számított 48 órán belül eljuttatják a 
SZSZFB-hez, illetve az Ügyvezető Elnökséghez. 
(2) Amennyiben ezen szervezetek alapszabályzata 
egy adott kérdésben nem tartalmaz tételes 
rendelkezést, vagy nem tartják be az 1-es bekez-
désben megszabott határidőt, akkor az országos 
Alapszabályzat rendelkezései az irányadóak. 
(3) Ha a 1-es bekezdésben meghatározott időn 
belül a döntéshozó testületeket az erre jogosultak 
nem hívják össze, az Ügyvezető Elnökség hívja 
össze az adott döntéshozó testületeket. 
(4) Az országos önkormányzati tanács és a regi-
onális önkormányzati tanácsok elnökei az új tes-
tületek megalakulásáig megtartják a Szövetség 
különböző struktúráiban betöltött tisztségeiket. 

128. cikkely 
Az újonnan megválasztott SZSZFB az őt megerősítő 
SZKT ülésétől számított egy hónapon belül 
megtartja alakuló ülését. 
129. cikkely 
A Szövetségi Képviselők Tanácsának választott 
küldötteit a jelölő szervezetek az RMDSZ tisztújító 
kongresszusát követő 6 hónapon belül kötelesek 
kinevezni. 

130. cikkely 
(1) A helyi szervezetekre vonatkozó keretszabá-
lyokat a megyei/területi szervezetek szabályzatai 
tartalmazzák. A szükséges helyi szintű módosítá-
sokat a megyei/területi szervezetek alapszabály-
zatának elfogadásától számított 60 napon belül kell 
végrehajtani. 
(2) A Kongresszus által elfogadott módosítások 
értelmében az Alapszabályzat cikkelyeit újraszá-
mozzák.

 

 

AZ RMDSZ ALAPSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE
 

 

 

Szabályzat a Szövetségi Képviselők Tanácsának 
megválasztásáról. 
A jelen melléklet szerves részét képezi az RMDSZ 
érvényben levő Alapszabályzatának. 
I. Az SZKT 48. cikkely szerinti 74 tagjának a meg-
választása. 

1. Az SZKT 48. cikkely szerinti 74 tagját külön erre 
a célra összehívott küldöttgyűlésen választják. 
2. Jelölt lehet az a személy, aki tagja az RMDSZ te-
rületi szervezetén belül működő valamelyik helyi 
szervezetnek, illetve az illető területen működő 
valamely társult szervezetnek, és legkevesebb, a 
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területi választott mandátumok huszonötszörö-
sének megfelelő RMDSZ-tag támogató aláírásával 
rendelkezik. A támogatóknak szintén az illető 
területi szervezethez kell tartozniuk, és csak egy 
jelöltet támogathatnak aláírásukkal. 
3. A jelölési határidő leteltéig a jelöltek benyújtják 
pályázatukat a területi elnökséghez. A pályázatnak 
tartalmaznia kell: 

a) a jelölt önéletrajzát; 
b) a területen működő egyik helyi szervezet által 

kiállított tagsági igazolvány másolatát; 
c) kézzel írott nyilatkozatot arról, hogy a par-

lamenti, illetve a helyhatósági választásokon nem 
indult valamely más párt vagy szervezet színeiben. 

A hiányos, illetve az 5. szakaszban megállapított 
kizáró jellegű feltételeknek ellentmondó pályázatot 
a megyei/Területi választási Bizottság nem 
fogadhatja el. 
4. Az önéletrajznak kötelező módon tartalmaznia 
kell a következőket: 

a) politikai tevékenység (1989 előtt és után); 
b) az RMDSZ keretén belül kifejtett tevékenység; 
c) a hírszerző szolgálatokkal való együttműkö-

dés 1989 előtt és után. 
5. Nem lehet jelölt az a személy, aki: 

a) nem tagja legalább 3 hónapja az illető terü-
leten működő valamelyik helyi RMDSZ-szervezet- 
nek, illetve országos vagy területi szintű társult 
szervezetnek; 

b) a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan 
nincs feddhetetlen múltja; 

c) a parlamenti, illetve a helyhatósági választá-
sokon más párt, illetve szervezet színeiben indult az 
elmúlt 4 évben. 
6. A jelentkezési kritériumok teljesítésének, illetve a 
kizáró jellegű feltételek meglétének ellenőrzése a 
TVB feladata. 

A jelölési határidőt követő 48 órán belül a TVB 
nyilvánosságra hozza a teljes pályázatot benyújtó 
jelöltek névsorát. 
7. A jelöltekkel kapcsolatosan a nyilvánosságra 
hozataltól számított 3 napon belül óvást lehet be-
nyújtani a TVB-hez. 

A TVB döntését megfellebbezni az SZSZFB-nél 
lehet, a TVB határozatának nyilvánosságra hoza-
talától számított 48 órán belül. 
8. A képviselőket választó küldöttgyűlés időpont-
ját, napirendjét és helyét a Megyei/Területi Képvi-
selők Tanácsa határozza meg. 

A küldöttgyűlés a Megyei/Területi Képviselők 
Tanácsa által meghatározott számú küldöttből áll. A 
küldöttek száma nem lehet kevesebb, mint a TKT 
számának kétszerese. 

A képviseleti normát a legutóbbi parlamenti 

választásokon az RMDSZ képviselőházi és szená-
tusi listáira leadott szavazatszám számtani kö-
zéparányosa képezi. 

A jelölő küldöttgyűlésen szavazati joggal kizá-
rólag a megbízó helyi szervezet által írásban meg-
hatalmazott személyek rendelkeznek, valamint a 
TKT és az Alapszabályzat által meghatározott 
tisztségviselők. 
9. A küldöttgyűlés a küldöttek egyszerű többsé-
gének jelenlétében határozatképes. Amennyiben a 
meghirdetett kezdési időponttól számított két órán 
belül nincs határozatképességhez szükséges jelenlét, 
vagy az ülés a jelenlét hiányában megszakad, hét 
napon belül rendkívüli küldöttgyűlésre kerül sor. 
10. A küldöttgyűlés a jelen levő küldöttek mandá-
tumának igazolásával kezdődik. 

A küldöttgyűlést a TVB elnöke vezeti. 
A jelöltek bemutatása után a küldöttek titkosan 

szavaznak. 
A szavazólapon a jelöltek nevei előtt egy-egy kör 

található. 
A szavazás golyóstollal történik úgy, hogy a 

szavazópolgár az általa választott jelölt neve előtt 
található körbe egy keresztet ír. 

A választáson érvényes az a szavazat, amelyen a 
szavazó a megyei/területi szervezetet megillető 
mandátumok számával megegyező számú jelöltre 
szavaz. 

A szavazási eljárás megkezdését követően a TVB 
elnöke hangosan olvassa fel az igazolt man-
dátummal rendelkező küldöttek névsorát, titkára 
pedig személyenként átadja a szavazócédulát. 

Amennyiben első névsorolvasásra nem szavaz 
minden egyes igazolt mandátummal rendelkező 
küldött, akkor a névsorolvasást még egyszer meg 
kell ismételni. Azok az igazolt mandátummal ren-
delkező küldöttek, akik ez alkalommal is hiányoz-
nak, elvesztik szavazati jogukat. 

Az egyenlő szavazatot kapott két vagy több je-
lölt részvételével második fordulóra kerül sor. 
11. Az SZKT tagjai a szövetségi elnök, a volt 
szövetségi elnökök (akik legalább két teljes 
mandátumot gyakoroltak), az ügyvezető elnök, az 
RMDSZ megyei/területi szervezeteinek elnökei, az 
RMDSZ-listán megválasztott szenátorok és képvi-
selők, európai parlamenti képviselők, municípiumi 
polgármesterek, valamint a megyei/területi 
szervezetek által, a 12. és 13. pont szerint 
megválasztott képviselők. 
12. A megyei/területi szervezetek által megvá-
lasztott SZKT-tagok száma szervezetenként a kö-
vetkező: 

Megyei/Területi szervezet Megválasztandó kép-
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viselők száma  
     Arad 2 

Beszterce-Naszód 1 
Bihar 7 
Brassó 3 
Bukarest 1 
Csík 5 
Fehér 1 
Gyergyó 3 
Hunyad 1 
Kolozs 7 
Háromszék 9 
Krassó-Szörény 1 
Történelmi Máramaros 1 
Maros 12 
Nagybánya 2 
Szatmár 6 

Szeben 1 
Szilágy 3 
Temes 2 
Udvarhelyszék 6 
Ifjúsági szervezetek 11 
ÖSSZESEN 85 

13. Az ifjúsági szervezetek 11 jelöltjét, az RMDSZ 
keretén belül működő platformok 2-2 képviselőjét 
és az RMDSZ Nőszervezetének képviselőit az illető 
szervezet legfelső döntéshozó fóruma jelöli ki.  

Elfogadta 
az RMDSZ XIII. Kongresszusa  
Zilah, 2017. május 13.

 


