A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSÁNAK
HATÁROZATA
A SZÖVETSÉGI ÁLLANDÓ TANÁCS (SZÁT) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
I. A Szövetségi Állandó Tanács összetétele
1. A Szövetségi Állandó Tanács az RMDSZ összetétele a következő: A Szövetségi Elnökség
tagjai, az RMDSZ nőtagozatának egy képviselője, az RMDSZ-el együttműködő országos
ifjúsági egyeztető tanács képviselője, minden olyan megyei RMDSZ-szervezet elnöke, amely
megyében a legutóbbi népszámlálási adatok szerint a magyarság aránya legalább 15%, a
Kulturális Autonómia Tanács elnöke, a 3 regionális Önkormányzati Tanács elnöke, a
platformok évente változó 2 képviselője, a szórványmegyékben működő megyei szervezetek
évente változó két képviselője, az RMDSZ jelöltként megválasztott megyei tanácselnökök,
vagy amennyiben nincs, megyei tanács alelnökök és a megyeszékhelyek polgármesterei, vagy
amennyiben nincs polgármester, ezek alpolgármesterei.
2. Amennyiben a Tanács tagjai elvesztik saját testületükön belüli tisztségüket, egyben tanácsi
tagságukat is elvesztik. Helyüket hivatalból töltik be azok a személyek, akik az illető
testületekben az 1-es cikkelyben megjelölt valamely tisztséget elnyerték.
3. A SZÁT mandátum nem átruházható.
II. A Szövetségi Állandó Tanács működése
4. A Szövetségi Állandó Tanácsot a szövetségi elnök, akadályoztatása 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 az Állandó Tanácsot kötelező módon
össze kell hívni.
5. A Tanács üléseit a szövetségi elnök vezeti, akadályoztatása esetén az SZKT elnöke. A Tanács
tagjai kötelesek az üléseken részt venni, vagy távolmaradásukat igazolni.
6. A Tanács üléseinek érvényességéhez a Tanács tagjai egyszerű többségének jelenléte
szükséges.
7. A Tanács ülései zártak. Indokolt esetben az ülésen részt vehetnek a szövetségi elnök által
meghívott személyek.
8. A Tanács üléseinek végleges napirendjéről a Tanács dönt.
9. A Tanács 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 Tanács mandátumának lejártakor ezeket átadja az Ügyvezető
Elnökségnek.
10. A Tanács működéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket az Ügyvezető Elnökség
biztosítja.
III. A Szövetségi Állandó Tanács hatásköre:
11. a Szövetség Alapszabályzatának és Programjának keretei között irányítja a Szövetség
folyamatos tevékenységét;

12. ülésein a Szövetség nevében határozatokat hoz, nyilatkozatokat és állásfoglalásokat ad ki;
13. ülésein határozatokat hoz a Szövetség működésére és szervezésére vonatkozó olyan
kérdésekben, amelyek nem igényelnek alapszabályzat- vagy programmódosítást, és amelyek
nem tartoznak az SZKT hatáskörébe;
14. az Ügyvezető Elnökség, a megyei és területi szervezetek, a tagszervezetek, a társult
tagszervezetek és a platformok javaslatára kijelöli a központi kormányzati tisztségviselőket;
15. beszámoltatja a kormányba, illetve a központi államapparátusba a Szövetség által delegált minisztereket, államtitkárokat, helyettes államtitkárokat, ügynökségi vezetőket és helyetteseiket,
igazgatókat, igazgatóhelyetteseket, illetve a kormánynak javaslatokat tesz intézkedések
megtételére;
16. parlamenti és európai parlamenti választások esetében jóváhagyja a jelölteket/jelöltlistákat. A
megyei szervezetek döntését kétharmados többséggel 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 összetételére vonatkozóan;
17. elfogadja a Szövetség évi költségvetését; kiértékeli a Szövetség előző évi költségvetésének
végrehajtását a Szövetségi Ellenőrző Bizottság jelentése alapján;
18. 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.
IV. Döntéshozatal a Szövetségi Állandó Tanácsban
19. A Tanács határozatképes, amennyiben tagjainak fele + 1 jelen van.
20. A Tanács határozatait, nyilatkozatait vagy felhívásait egyszerű többséggel, azaz a jelen-lévő
tagok szavazatainak az egyszerű többségével hozza.
21. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata döntő.
22. A szavazás módja a Tanács döntése értelmében nyílt vagy titkos. Személyi kérdésekben a
szavazás minden esetben titkos.
23. A Tanács által elfogadott dokumentumokat a szövetségi elnök írja alá.

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

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

