
 
 
 

AZ RMDSZ PARLAMENTI CSOPORTJÁNAK SZABÁLYZATA 
 

 
I. Általános rendelkezések 

 
1. szakasz 
Az RMDSZ Parlamenti Csoportja (a továbbiakban: Csoport) a szenátusi és a képviselőházi 

frakciók tagjaiból áll. 
2. szakasz 
A Csoport Románia Parlamentjében tagjai által képviseli és érvényesíti az RMDSZ 

politikáját.  Ennek érdekében a Csoport összehangolja tagjai parlamenti tevékenységét. 
3. szakasz 
(1) A Csoport munkáját a két frakció által külön-külön egy évre megválasztott hét tagú 

csoportvezetés (a szenátusi, illetve a képviselőházi frakcióvezető, a szenátusi frakcióvezető-
helyettes, a képviselőházi két frakcióvezető-helyettes, valamint a szenátusi, illetve a 
képviselőházi frakciótitkár) szervezi és irányítja, amelynek feladata az ülések előkészítése és a 
működéshez szükséges információáramlás biztosítása. 

(2) A frakcióvezetés tagjait titkosan a frakció tagjainak többségi támogatásával választják 
meg. Amennyiben egyik jelölt sem kapja meg a többségi támogatást, a két legtöbb szavazatot 
elért jelölt között második fordulóra kerül sor. 

(3) A frakcióvezetés bármely tagját a mandátum vége előtt vissza lehet hívni, amennyiben 
azt a frakció egyharmada írásban kéri, és a frakció összlétszámának több mint fele megszavazza. 
Az így megürült helyre megválasztott személy a frakcióvezetés egészének tisztújításáig tölti be a 
tisztséget. 

(4) Egy szesszióban a frakcióvezetőség valamely tagjának leváltását csak egyszer lehet 
kérni. 

4. szakasz 
(1) A Csoport havonta, kötelezően rendes és bármikor rendkívüli ülést tarthat. 
(2) A Csoport az összlétszám felének jelenlétében határozatképes. Az összlétszámból 

levonódik: 
a) a Szenátus, a Képviselőház, illetve a szövetségi elnök megbízásából hivatalos külföldi 

úton vagy belföldi küldetésben, valamint 
b) a Szenátus, illetve a Képviselőház bizottságaiban az illető Ház plénuma által jóváhagyott 

tevékenységben résztvevő személyek száma. 
c) a jelenlétet és az igazolt hiányzókat az ülésvezető minden ülés elején bejelenti. 
5. szakasz 
A Csoport üléseit a szövetségi elnök, hiányában a frakcióvezetők vagy helyetteseik vezetik, 

A Csoport ülésein, a frakciók titkárainak gondozásában jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a 
két frakcióvezető írja alá. A frakciók tagjai számára a jegyzőkönyv hozzáférhető. A 
nyilvánosságra hozatalról a frakció dönt. 

6. szakasz 
A Csoport döntéseit a jelenlévők egyszerű többsége hozza. Esetenként a csoport bármely 

tagja nyílt vagy titkos szavazást kérhet. A személyre szóló szavazás titkos. 



7. szakasz 
A Csoport vezetősége köteles időben a csoporttagok tudomására hozni a rendes vagy rend-

kívüli csoportülés helyét, időpontját és napirendjét, valamint a napirenden levő dokumen-
tumokat is. 

8. szakasz 
A Csoport tevékenységének összehangolása érdekében, a csoportot képező két frakció a 

parlamenti ülésszak idején hetente külön-külön legalább egyszer ülést tart, ahol kötelezően 
megvitatják a fontosabb törvénytervezeteket.  

Az előbbi bekezdés megfelelő érvényesítéséért a témagazdák, a frakcióvezetés és a szak-
értők felelnek. 

A frakcióvezetés tájékoztatja a Csoport másik frakcióját is a döntésekről, a megfelelő 
indoklással együtt. Ha a téma jelentősége ezt szükségessé teszi rendkívüli csoportülést kell 
összehívni. 

9. szakasz 
A frakció és csoportülések napirendjén szereplő törvények, politikai nyilatkozatok jegyzékét 

kö-telező elküldeni a Szövetségi Elnöki Hivatalnak.  
A frakció és csoportüléseken jelenlevők névsorát a frakció-, illetve a csoportvezetés 

megküldi a szövetségi elnöknek. 
A frakció-, illetve csoportülésen  többségi szavazással fontosnak minősített cikkelyek 

plénumbeli szavazásakor jelenlévő képviselők, illetve szenátorok névsorát a frakció, illetve cso-
portvezetés nyilvánosságra hozhatja, megjelölve ugyanakkor azon személyeket is akik a 4. 
szakasz (2) bekezdésének a) és b) pontjai értelmében nincsenek jelen. 

10. szakasz 
A Csoport vezetősége a parlamenti ülésszak idején a csoportülések előkészítése és a köl-

csönös tájékoztatás céljából kéthetente munkatanácskozást tart. 
 

II. Az RMDSZ Parlamenti Csoportja tagjainak jogai és kötelességei 
 
11. szakasz 
A Csoport tagjainak jogai: 
a) parlamenti munkájuk megalapozására tájékoztatást kérhetnek az RMDSZ országos, 

területi és helyi szervezeteitől, illetve önkormányzati és kormányzati tisztségviselőitől, a 
frakcióvezetéstől, a szakértőktől, valamint a  társult szakmai szervezetektől; 

b) javaslatokat tehetnek a két frakció tar-talmi tevékenységével kapcsolatos szervezeti, 
működési és személyi kérdéseiben; 

c) politikai nyilatkozatokat tehetnek minden aktuális kérdésben, amelyek azonban nem 
lehetnek ellentétesek az RMDSZ Programja, a Kongresszus, az SZKT, a SZÁT, a SZE, a 
szövetségi elnök, valamint a frakciók adott kérdésben hozott határozatával vagy 
állásfoglalásával; 

d) meghallgatást követően véleményt nyilvánítanak az RMDSZ-t megillető miniszteri és 
államtitkári rangú tisztségekre, illetve a központi intézmények vezetőségeibe jelölt személyekről, 
amelyet írásban eljuttatnak az Ügyvezető Elnök-séghez. 

12. szakasz 
A Csoport tagjai kötelesek: 
a) a Csoport  ülésein és a saját frakciójuk ülésein, valamint a szakterületét magába foglaló 

munkacsoport ülésein megjelenni és annak munkájában részt venni; 



b) a Parlament ülésein jelen lenni, a vitában és a szavazáson – a Csoport, illetve 
frakcióülésen kialakított előzetes álláspontnak megfelelően – részt venni;  

c) tiszteletben tartani a Szövetség Programját, a Kongresszus, az SZKT, SZÁT, a SZE, 
illetve a csoport és a frakciók többségi szavazattal hozott határozatait; 

d) a Parlament bizottsági munkájában részt venni; 
e) a frakciónak előre bejelenteni, ha politikai nyilatkozatot akar tenni vagy interpellálni akar, 

törvénytervezetet akar benyújtani, és  a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni a csoport 
másik frakcióját is; amennyiben  pedig a kérdés a csoport egészét érinti, megvárni a csoport 
döntését; 

f) hivatalos külföldi utat a visszatérést követő első frakcióülésen szóban, és mielőbb írásban 
beszámolni; 

g) távolmaradásukat jelezni a frakcióvezetőjük számára; 
h) a szövetségi elnököt kérésre tájékoztatni tevékenységükről. 
13. szakasz 
A Csoport tagjai folyamatosan kapcsolatot tartanak a választókerületükkel és az abban 

működő RMDSZ szervezetekkel. A Parlament által megszavazott szabályozás keretében minden 
szenátor és képviselő önállóan szervezi meg választókörzeti irodáját, de ugyanakkor segítséget 
nyújt a területi RMDSZ szervezetnek. 

 
III.  A Parlament állandó szakbizottságaiban,  

a Házbizottságban, valamint az állandó parlamenti  küldöttségekben való tevékenység 
 
14. szakasz 
A Parlament megalakulását követően, mind a Szenátus, mind a Képviselőház létrehozza 

állandó szakbizottságait. A szenátusi és képviselőházi frakció külön-külön kijelöli, a 
kompetencia elve alapján, hogy kit jelöl minden állandó szak-bizottságba. A kijelölés a 
következő elvek alapján történik: 

a) minden szenátor és képviselő kifejezi óhaját, hogy milyen állandó bizottságban szeretne 
dolgozni; 

b) abban az esetben, ha a pályázó szenátorok, illetve képviselők száma meghaladja az illető 
ház politikai algoritmusának megfelelően az RMDSZ számára jutó helyek számát, a frakció, 
pályázat alapján dönti el, hogy ki milyen állandó szak-bizottságban fog tevékenykedni. 

15. szakasz 
Egy adott törvénytervezet beiktatását követően – amennyiben az ebbe foglaltak 

megkövetelik – a témagazda kezdeményezésére össze kell hívni az illetékes munkacsoportot, 
majd ha az álláspont kialakítása érdekében a csoport, illetve a frakció döntése szükséges, akkor a 
csoport-, illetve frakcióülést is. 

Miután egy törvénytervezetet véglegesített az egyik Ház, a témagazda köteles tájékoztatni a 
másik Házban lévő alapfokon megkeresett bizottság tagjait. 

16. szakasz 
A Szenátus, illetve a Képviselőház Házbizottságába többségi szavazattal választott RMDSZ 

szenátor, illetve képviselő a Házbizottság ülését megelőzően a napirenden szereplő fontosabb 
kérdésekkel kapcsolatosan köteles konzultálni az illető Ház RMDSZ frakciójának vezetésével. 

Ugyanakkor a Házbizottság RMDSZ képviselője köteles az illető  frakciónak beszámolni a 
Házbizottság üléseiről, különös tekintettel a Csoportot, illetve a frakciót érintő kérdésekre. 

 



17. szakasz 
A Csoport, a kompetencia elve alapján, többségi szavazattal dönti el, hogy kit jelöl a Parla-

ment külföldi állandó küldöttségeibe. 
Abban az esetben, ha a pályázó csoporttagok száma meghaladja a Parlament politikai algo-

ritmusának megfelelően az RMDSZ számára jutó helyek számát, a Csoport pályázat alapján 
dönti el, hogy ki milyen külföldi állandó küldöttségben képviseli a Szövetséget. Az idegen 
nyelvismeret kizáró jellegű kritérium.  

A Parlament külföldi állandó küldöttségében a Szövetséget képviselő személy, minden egyes 
a külföldi állandó küldöttségi tagságával kapcsolatos külföldi útját, illetve romániai 
tevékenységét megelőzően köteles konzultálni az RMDSZ szövetségi elnökével és a  
frakcióvezetővel. 

 
IV. A Csoport sajtókapcsolata 

 
18. szakasz 
A Csoport, illetve a frakciók tevékenységének ismertetéséért, megfelelő sajtókapcsolatok 

kialakításáért és ápolásáért a frakcióvezetőségek külön-külön felelnek. 
Ennek érdekében a frakció által fontosnak minősített kérdésekkel kapcsolatosan sajtóköz-

leményeket bocsátanak ki és sajtótájékoztatókat szerveznek. Ezekben a kérdésekben a frakció 
álláspontját a sajtó felé, a frakcióvezető, valamint – a frakcióvezetővel való egyeztetést követően 
– a témagazda, illetve a kezdeményező ismerteti. 

 
V. Szankciók 

19. szakasz 
A Csoport saját tagjaira a következő szankciókat róhatja ki: 
a) figyelmeztetés; 
b) írásbeli megrovás, amelyet a lehető legrövidebb időn belül megvitatás végett el kell 

juttatni az illető területi szervezet választmányához; 
c)  a Csoportot, illetve a frakciókat megillető parlamenti tisztségből való visszahívás; 
d) állandó szakbizottságból, a Házbizottságból vagy a Parlament külföldi állandó 

küldöttségéből való visszahívás; 
e)  javaslat a kizárásra. 
20. szakasz 
A szankciókról abszolút többséggel dönt a Csoport vagy a frakció. 
21. szakasz 
Az RMDSZ programjával kapcsolatos lényeges törvényjavaslatok előkészítésére a Csoport 

törvényelőkészítő bizottságokat létesíthet, melyek igényelhetik a Főtitkárság támogatását, 
ugyanakkor kötelesek a Csoport által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően időnként 
beszámolókat előterjeszteni. 

22. szakasz 
Az RMDSZ szenátusi, illetve képviselőházi frakciói is a jelen szabályzatban rögzítettek 

alapján működnek, a kizárólag a Csoport működésére vonatkozó cikkelyek és bekezdések 
kivételével. 

A saját működésük javítása érdekében a frakciók a jelen szabályzatot kiegészítő saját sza-
bályzatot fogadhatnak el. 

 



23. szakasz 
A Csoport intézményes kapcsolatát a végrehajtó hatalom központi szerveivel, a politikai 

pártokkal és szervezetekkel a frakcióvezetés, illetve a Csoport által esetenként megbízott cso-
porttagok biztosítják. 

24. szakasz 
A Csoport illetve a két frakció tevékenységét a Parlament két Háza által külön-külön 

alkalmazott iroda segíti. A munkatársakat versenyvizsga alapján javasolja felvételre az illető 
frakció vezetősége és az érdekelt szakbizottsági tagok. 

 
 
Elfogadta a Szövetségi Képviselők Tanácsa 
Marosvásárhely, 2011. szeptember 17. 

 


