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I. A Szövetségi Elnökség összetétele  

 

1. A Szövetségi Elnökség az RMDSZ országos vezető testülete, összetétele a következő: a 

szövetségi elnök, volt szövetségi elnökök (akik legalább két teljes mandátumot gyakoroltak), az SZKT 

elnöke, az ügyvezető elnök, a szenátusi frakció vezetője, a képviselőházi frakció vezetője, az Országos 

Önkormányzati Tanács elnöke, a megyei/területi szervezetek 1 képviselője. A SZE ülésein állandó 

meghívottként részt vesz az RMDSZ-szel együttműködő országos ifjúsági egyeztető tanács elnöke, az 

RMDSZ nőszervezetének elnöke, valamint a platformok képviselője.   
2. Amennyiben a Szövetségi Elnökség tagjai elvesztik saját testületükön belüli tisztségüket, 

egyben elnökségi tagságukat is elvesztik. Helyüket hivatalból töltik be azok a személyek, akik az illető 

testületekben az 1-es cikkelyben megjelölt valamely tisztséget elnyerték.  

 

II. A Szövetségi Elnökség működése  

 

3. A Szövetségi Elnökséget a szövetségi elnök, akadályoztatás esetén pedig az SZKT elnöke hívja 

össze, legalább 24 órával annak időpontja előtt. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyszínét, 

javasolt napirendjét, esetenként mellékelni kell a vitához szükséges dokumentumokat. A tagok egy-

harmadának kérésére a Szövetségi Elnökséget kötelező módon össze kell hívni.  

4. A Szövetségi Elnökség üléseit a szövetségi elnök vezeti, akadályoztatása esetén az SZKT 

elnöke. A Szövetségi Elnökség tagjai kötelesek az üléseken részt venni, vagy távolmaradásukat 

igazolni.   
5. A Szövetségi Elnökség üléseinek érvényességéhez a Szövetségi Elnökség tagjai egyszerű 

többségének jelenléte szükséges.   
6. A Szövetségi Elnökség ülései zártak. Indokolt esetben az ülésen részt vehetnek a szövetségi 

elnök által meghívott személyek.   
7. A Szövetségi Elnökségüléseinek végleges napirendjéről a Szövetségi Elnökség dönt.   
8. A Szövetségi Elnökség üléseiről hangfelvétel készül. Indokolt esetben, a hanganyag alapján, a 

kinevezett titkár írásos jegyzőkönyvet készít. A kinevezett titkár gondoskodik a jegyzőkönyvek és a 

csatolt iratok tárolásáról, a Szövetségi Elnökség mandátumának lejártakor ezeket   
átadja az Ügyvezető Elnökségnek.   
9. A Szövetségi Elnökség működéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket az Ügyvezető 

Elnökség biztosítja.  



III.  A Szövetségi Elnökség hatásköre 
 
 

 

10. A Szövetség Alapszabályzatának és Programjának keretei között irányítja a Szövetség 

folyamatos tevékenységét.   
11. Ülésein a Szövetség nevében határozatokat hoz, nyilatkozatokat és állásfoglalásokat ad ki.   
12. Ülésein 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.  

13. A Szövetségi Elnökség konkrét kérdésekben a tagok több mint felének beleegyező szavazatával 

meghatározott álláspont követését írhatja elő a parlamenti frakció tagjai számára.   
14. Politikailag irányítja a Szövetség európai parlamenti képviselőcsoportjának tevékenységét és 

számára aktuális politikai kérdésekben ajánlásokat tesz.   
15. Kormányzati szerepvállalás esetén biztosítja a Szövetség, a szenátusi és képviselőházi frakció és 

a kormány együttműködését.   
16. Biztosítja a Szövetség működésének feltételeit.   
17. Összehangolja a szövetségi testületek, szervezetek tevékenységét, tőlük tájékoztatást kér.   
18. Gyakorolja a Szövetség vagyona feletti tulajdonosi jogokat. A vagyon kezelését és 

adminisztrációját az Ügyvezető Elnökség hatáskörébe utalja.  

 
IV.  Döntéshozatal a Szövetségi Elnökségben 

 

19. Szövetségi Elnökség határozatait, nyilatkozatait vagy felhívásait a jelen-lévő tagok 

szavazatainak egyszerű többségével hozza.   
20. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata döntő.   
21. A szavazás módja a Szövetségi Elnökség döntése értelmében nyílt vagy titkos. Személyi 

kérdésekben a szavazás minden esetben titkos.   
22. A Szövetségi Elnökség által elfogadott dokumentumokat a szövetségi elnök írja alá.  

 

V. Záró rendelkezés  
 
21 A jelen működési szabályzat elfogadása időpontjától lép életbe. 
 
 

 

Elfogadta a Szövetségi Képviselők Tanácsa, 
 
Kolozsvár, 2015. november 7. 


