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Alapszabályzat jelenleg hatályos szövege A Bizottság által elfogadásra javasolt változat indoklás/megjegyzés 

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

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

Nőszervezet javaslata, a Bizottság 
módosításaival elfogadott változat 

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

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. 

 
 
Nőszervezet javaslata 

7. cikkely 
A Szövetség választott testületeiben (Kongresszus, 
SZKT, TKT vagy Választmány, HKT vagy Helyi 
Választmány) az ifjúsági szervezetek a jelen szabályzat 
szerinti képviselettel rendelkeznek. 

7. cikkely 
A Szövetség választott testületeiben (Kongresszus, 
SZKT, TKT/MKT vagy Megyei/Területi Választmány, 
HKT vagy Helyi Választmány) a Nőszervezet és az 
ifjúsági szervezetek a jelen szabályzat szerinti 
képviselettel rendelkeznek. 

Nőszervezet javaslata 

12. cikkely 
… 
(6) Az egyéni tagság megszűnik: a helyi vagy körzeti 
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 
viszonya megszűnik kizárási eljárás nélkül, ha 
bizonyíthatóan a tagdíjbegyűjtő kérése ellenére 
folyamatosan elutasítja a tagdíj kifizetését. 
(8) Tagsága megszűnik annak az RMDSZ-tagnak, aki 
más szervezet, párt jelöltjeként vagy függetlenként 
indul európai parlamenti, parlamenti vagy 
önkormányzati választásokon. 
(9) Az a tag, akinek a 12. cikkely (8) pontja 
értelmében szűnt meg a tagsága, a megyei/területi 
elnök javaslatára, a TÁT/MÁT jóváhagyásával 
visszaszerezheti RMDSZ-tagságát. 

12. cikkely 
… 
(6) Az egyéni tagság megszűnik: a helyi vagy körzeti 
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 
viszonya megszűnik kizárási eljárás nélkül, ha 
bizonyíthatóan a tagdíjbegyűjtő kérése ellenére 
folyamatosan elutasítja a tagdíj kifizetését. 
(8) Tagsága megszűnik annak az RMDSZ-tagnak, aki 
más szervezet, párt jelöltjeként vagy függetlenként 
indul európai parlamenti, parlamenti vagy 
önkormányzati választásokon. 
(9)  Az a tag, akinek a 12. cikkely (8) pontja 
értelmében szűnt meg a tagsága, a megyei/területi 
elnök javaslatára, a TÁT/MÁT jóváhagyásával 
visszaszerezheti RMDSZ- tagságát. 

a Bizottság javaslata 
– A pártokról szóló, 14/2003-as törvény 
53. cikkelye értelmében ugyanennek a 
törvénynek a 15. cikkelye az RMDSZ-re 
is vonatkozik 
– a 15. cikkelye értelmében a tagok 
közti konfliktusokat egy minimum 
négyéves mandátummal rendelkező, 
erre a célra megalakított testület 
rendezi. 
– A vitarendezési folyamat keretén belül 
biztosítani kell az érintett tagoknak a 
véleményhez, a védekezéshez és a 
tisztességes eljáráshoz való jogot. 
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(10) Kizárható az a tag, aki a Szövetségi Etikai és 
Fegyelmi Bizottság véleménye alapján súlyosan 
és/vagy ismételten megkárosította a Szövetséget, 
beleértve a nem vagyoni károkat is, mint például a 
Szövetség hírnevének a csorbítása. 

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

a) Két közgyűlés között a helyi szervezet 
döntéshozó testülete a választmány, melynek 
létszámát a közgyűlés határozza meg; 
b) A választmány tagjait a közgyűlés választja meg. 

(2) A községi és városi szervezet küldöttgyűlésének 
összetételét az V. fejezet 16. cikkelyének 4., 7. 
bekezdése tartalmazza: 

b) a választmány tagjait a küldöttgyűlés választja 
meg; 
c) A helyi tanácsosok hivatalból tagjai a községi, 
illetve a városi szervezet választmányának és 
küldöttgyűlésének; 

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

a) Két közgyűlés között a helyi szervezet 
döntéshozó 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. 
bekezdése tartalmazza: 

b) a választmány tagjait a küldöttgyűlés választja 
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. 

(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. 

Nőszervezet javaslata 

23. cikk 
(1) Polgármesterjelölt, megyei tanács-elnökjelölt 
azon helyben lakó RMDSZ-tag 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. 

23. cikk 
(1) Polgármesterjelölt, megyei tanács-elnökjelölt 
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-

Márton Árpád javaslata 
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(2) Megyei tanács-elnökjelöltnél feltétel az adott 
megye helyi szervezeteinek 15%-a által választmányi 
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 
lakosság 3%-ával egyező számú, a megyében állandó 
lakhellyel és szavazati joggal rendelkező személy 
ajánlásával. 
 
(3) A polgármesterjelöltre, 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 polgármesterjelölt, illetve a 
megyei tanács-elnökjelölt személyét a Területi Állandó 
Tanács/Megyei Egyeztető Tanács előterjesztése 
alapján a SZÁT hagyja jóvá. 
A SZÁT a városi/megyei szervezetek döntését 
kétharmados többséggel módosíthatja. 
(5) Egy állampolgár, egy helyi szervezet csak egy 
polgármesterjelöltnek, illetve egy 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. 

elnökjelölt csak az a személy lehet, aki megszerzi az 
adott településen/megyében élő magyar lakosság 3%-
ával egyező számú, a helységben/megyében állandó 
lakhellyel rendelkező személy ajánlását. 
(2) Megyei tanács-elnökjelöltnél feltétel az adott 
megye helyi szervezeteinek 15%-a által választmányi 
döntéssel nyújtott támogatás. Több területi 
szervezetből álló megyei szervezet esetén jelölési 
feltétel, hogy a jelölt minden érintett területi 
szervezeten belül rendelkezzen a helyi szervezetek 
15%-ának ajánlásával. 
(3) A polgármesterjelöltre, 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 polgármesterjelölt, illetve a 
megyei tanács-elnökjelölt személyét a Területi Állandó 
Tanács/Megyei Egyeztető Tanács előterjesztése 
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. 

25. cikkely 
(4) A területen működő megyei/területi ifjúsági 
egyeztető tanácsok a küldöttgyűlés létszámának 
legtöbb 15%-ával egyenlő számú képviselőt 
küldhetnek. 
 

25. cikkely 
(4) A területen működő megyei/területi ifjúsági 
egyeztető tanácsok, valamint a Nőszervezet a 
küldöttgyűlés létszámának legtöbb 15-15%-ával 
egyenlő számú képviselőt küldhetnek. 

Nőszervezet javaslata, a Bizottság 
módosításaival elfogadott változat 
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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, az RMDSZ Nőszervezetének képvise-
lői, valamint a területen működő megyei/területi 
ifjúsági egyeztető tanácsok által választott, a TKT/ 
MKT/Választmány 15%-ával egyenlő számú küldöttei. 

27. cikkely 
A területi/megyei választmány: a Megyei/Területi 
Küldöttek Tanácsa 
(1) A 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 küldöttei. 

Nőszervezet javaslata, a Bizottság 
módosításaival elfogadott változat 

29. cikkely 
(4) A TÁT/MÁT hatáskörei: 
g) a megyei/területi elnök javaslatára dönt a politikai 
bizalom megvonásáról az RMDSZ támogatásával 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. A döntés ellen 48 órán belül óvás 
nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz. 

29. cikkely 
(4) A TÁT/MÁT hatáskörei: 
g) a megyei/területi elnök javaslatára dönt a politikai 
bizalom megvonásáról az RMDSZ támogatásával 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. 

Jakab Áron Csaba javaslata: 
Indoklás: Gyakorlatban a jelzett 
döntések meghozatalakor nem 
hallgatják meg az érintettet, ugyanakkor 
a döntés meghozatala után az érintett 
nem kap egyértelmű indoklást a döntés 
körülményeiről, sokszor semmilyent 
(ritkán szóbeli utalás szintűt). Ez nem 
korrekt, illetve nem segíti a Szervezet 
hitelességét sem, hiszen egyértelműen 
politikai vagy személyes leszámolás 
lehetőségét és gyanúját veti vagy idézi 
fel, valós óvási lehetőség nélkül. 

31. cikkely 
A területi/megyei elnök hatásköre: 
l) javaslatára, az RMDSZ támogatásával és listáján, 
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 

31. cikkely 
A területi/megyei elnök hatásköre: 
l) javaslatára, az RMDSZ támogatásával és listáján, 
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 

Jakab Áron Csaba javaslata: 
Indoklás: Gyakorlatban a jelzett 
döntések meghozatalakor nem 
hallgatják meg az érintettet, ugyanakkor 
a döntés meghozatala után az érintett 
nem kap egyértelmű indoklást a döntés 
körülményeiről, sokszor semmilyent 
(ritkán szóbeli utalás szintűt). Ez nem 
korrekt, illetve nem segíti a Szervezet 



6  

Tanács dönt. A döntés ellen 48 órán belül óvás 
nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz. 

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. 

hitelességét sem, hiszen egyértelműen 
politikai vagy személyes leszámolás 
lehetőségét és gyanúját veti vagy idézi 
fel, valós óvási lehetőség nélkül. 
– a Bizottság módosította a 
megfogalmazást 

43. cikkely 
(5) A Szövetséggel társult ifjúsági szervezetek országos 
egyeztető tanácsa a Kongresszus választott 
mandátumainak 15%-ával rendelkezik. 

43. cikkely  
(5) A Szövetséggel társult ifjúsági szervezetek országos 
egyeztető tanácsa, valamint a Nőszervezet a 
Kongresszus választott mandátumainak 15-15%-ával 
rendelkezik. 

Nőszervezet javaslata, a Bizottság 
módosításaival elfogadott változat 

48. cikkely 
(1) Az SZKT összetétele: 
… 
c) ügyvezető elnök; 

48. cikkely 
(1) Az SZKT összetétele: 
… 
c) ügyvezető elnök és az ügyvezető alelnökök; 

a Bizottság javaslata 

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

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

Gazdasági Igazgatóság javaslata: 
– a költségvetés a SZÁT hatásköre. 

100. cikkely 
A Szövetség parlamenti képviselő- és szenátorjelöltjei 
kiválasztásának szabályozásáról az SZKT dönt. 

100. cikkely 
(1) A Szövetség parlamenti képviselő- és 
szenátorjelöltjei 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. 

Winkler Gyula javaslata, a Bizottság 
szövegezése: 
Az RMDSZ belső kohéziójának erősítése 
és a Székelyföld-szórvány szolidaritás 
elmélyítése érdekében, az SZKT a 
székelyföldi megyék egyikében (Hargita, 
Kovászna, Maros) a képviselőházi 
listákon biztos befutó helyre kell jelölni 
a szórvány egy képviselőjét, a 2016. 
besztercei Magyar Szórvány Napja 
zárónyilatkozatának alapján. A jelölésről 
a SZÁT dönt. 

101. cikkely 
(1) A Szövetség Országos Önkormányzati Tanácsa (a 
továbbiakban: OÖT) a Szövetség színeiben 
megválasztott polgármesterek, alpolgármesterek és 
önkormányzati képviselők legfőbb képviseleti, 
érdekegyeztető és tanácsadó testülete. Az OÖT 

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 önkormányzati képviselők legfőbb képviseleti, 

A Bizottság javaslata 
– a vastagított betűkkel jelölt 
szövegrész új, az alapszabályzatban még 
nem létező szöveg 
– a dőlt betűvel írt szövegrészek 
átkerültek a 103. cikkelyből 
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szervei a regionális önkormányzati tanácsok, az OÖT 
elnöksége, illetve elnöke. 
 
(2) A Szövetség három regionális önkormányzati 
tanácsa a következő megyékből tevődik össze: 
a) Székelyföldi regionális önkormányzati tanács – 
Hargita, Maros, Kovászna megyék; 
b) Partiumi regionális önkormányzati tanács – Temes, 
Arad, Bihar, Szatmár, Máramaros, Szilágy megyék; 
c) Belső-erdélyi regionális önkormányzati tanács – 
Kolozs, Beszterce-Naszód, Brassó; Fehér, Hunyad, 
Szeben, Krassó-Szörény megyék. 
(3) Az OÖT és testületei évente legalább egyszer 
üléseznek. 

érdekegyeztető és tanácsadó testülete. Az OÖT 
struktúrái: a három regionális önkormányzati tanács, 
az OÖT elnöksége, az OÖT elnöke. 
(2) A három regionális önkormányzati tanácsot a 
következő megyék által delegált képviselők alkotják: 
a) Székelyföldi Önkormányzati Tanács – Hargita, 
Kovászna, Maros és Bákó megyék. 
b) Partiumi Önkormányzati Tanács – Arad, Bihar, 
Máramaros, Szatmár, Szilágy és Temes megyék. 
c) Belső-erdélyi Önkormányzati Tanács – Beszterce- 
Naszód, Brassó, Fehér, Hunyad, Kolozs, Krassó-
Szörény és Szeben 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. 
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102. cikkely 
Hatáskörébe közvetlenül az önkormányzati 
tevékenységgel, annak szakmai és érdekvédelmi 
vetületével kapcsolatos kérdések tartoznak. 

102. cikkely 
(1) Az OÖT 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 régiók 
fejlesztésével, adminisztratív jogállásával, társadalmi, 
közjogi jövőképével kapcsolatos irányelvek, valamint 
az ezekhez kapcsolódó szakpolitikák kidolgozása 
tartozik. 

A Bizottság javaslata 
– a vastagított betűkkel jelölt 
szövegrész új, az alapszabályzatban még 
nem létező szöveg 
– a dőlt betűvel írt szövegrészek 
átkerültek más cikkelyből 

103. cikkely 
(1) A regionális önkormányzati tanácsok, az OÖT, 
valamint az OÖT elnöksége az SZKT által jóváhagyott 
szervezési és működési szabályzat alapján 
tevékenykednek. 
 
(2) Hatáskörükbe a Székelyföld, Belső-Erdély és 
Partium régiók fejlesztésével, adminisztratív 
jogállásával, társadalmi, közjogi jövőképével 
kapcsolatos irányelvek, valamint az ezzel kapcsolatos 
szakpolitikák kidolgozása tartozik. 
(3) A székelyföldi önkormányzati tanács élén 7 fős, a 
partiumi önkormányzati tanács élén 6 fős, a belső-
erdélyi önkormányzati tanács élén 4 fős elnökség áll. 
(3) A regionális önkormányzati tanácsok elnökét az 
elnökségi tagok saját körükből választják meg, 
négyéves időtartamra. 
(5) Az OÖT elnökségének tagjai az OÖT elnöke, illetve 
a három regionális önkormányzati tanács elnöke. 
(6) Az OÖT elnökét a három regionális önkormányzati 
tanács elnöksége együttes ülésén, titkos szavazással 
választja meg négyéves időtartamra tagjai közül. 
(7) Az önkormányzati választásokat követő 90 napon 
belül meg kell alakulnia a regionális önkormányzati 
tanácsoknak és az Országos Önkormányzati 
Tanácsnak. 

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. 

A Bizottság javaslata 
– a vastagított betűkkel jelölt 
szövegrész új, az alapszabályzatban még 
nem létező szöveg 
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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 önkormányzati tanács 
elnökségi tagjai elleni szankciókról első fokon a SZÁT, 
másodfokon az SZKT dönt. 
(4) A SZÁT-tagok ellen szankciókról az SZKT dönt. 
(5) A fellebbezést az első fokon meghozott döntés 
tudomásulvételétől számított 15 napon belül lehet 
benyújtani. 
 
(6) 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 kétharmadának 
támogatásával vehető fel ismét a helyi, 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. 

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 önkormányzati 
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. 
(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 sze-
rint illetékes testület írásban közli az érintett taggal. 
(9) A fellebbezést az első fokon meghozott döntés 
tudomásulvételétől számított 15 napon belül lehet 
benyújtani. 
(10) Az a tag, akinek tagsága kizárás folytán szűnik 
meg, csak a Megyei/Területi Állandó Tanács javaslata 

– lásd a 12. cikkelyhez írt 
magyarázatokat 
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alapján, a helyi, községi, illetve városi szervezet HKT 
vagy választmánya legalább kétharmadának 
támogatásával vehető fel ismét a helyi, községi, illetve 
városi szervezetbe, legkevesebb egy 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. 
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL ELUTASÍTOTT JAVASLATOK: 
 

Alapszabályzat jelenleg hatályos szövege Módosító javaslat indoklás/megjegyzés 

17. cikkely 
A helyi, a községi és a városi szervezet: 
… 
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 szervezet 
elnöke nem indul az önkormányzati választásokon 
vagy egyéb okból kifolyólag nem vállalja a tisztséget, a 
frakcióvezető-jelölt személyéről a községi, illetve a 
városi szervezet dönt; 

17. cikkely 
A helyi, a községi és a városi szervezet: 
… 
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 szervezet 
elnöke nem indul az önkormányzati választásokon 
vagy egyéb okból kifolyólag nem vállalja a tisztséget, a 
frakcióvezető- jelölt személyére a községi, illetve a 
városi szervezet tesz javaslatot; 

Jakab Áron Csaba javaslata: 
Indoklás: A cél elsősorban a tiszt-
séghalmozás megszüntetése. Tartsuk 
tiszteletben az önkormányzatiság, 
illetve a szubszidiaritás elvét. 
Másodsorban tartsuk tiszteletben a 
törvényeket: a 393/2004-es törvény 
[24/(3)] egyértelmű rendelkezése 
szerint a frakcióvezetőt a frakció tagjai 
választják (a kötelező voksolás nem 
választás). Ugyanez a helyzet a 28. 
cikkely n) és 
o) pontjánál. 

25. cikkely 
A megyei/területi szervezetek küldöttgyűlései: 
(2) A községi,  illetve  városi  szervezetek  a  
küldötteket a legutóbbi népszámlálás szerinti magyar 
lakosság arányában és a legutóbbi parlamenti 
választásokon a Szövetség képviselőházi listájára 
leadott szavazatoknak megfelelő arányban delegálják. 

25. cikkely 
A megyei/területi szervezetek küldöttgyűlései: 
(2) A községi, illetve városi szervezetek a küldötteket a 
legutóbbi népszámlálás szerinti magyar lakosság 
arányában és a legutóbbi parlamenti választásokon a 
Szövetség képviselőházi listájára leadott 
szavazatoknak megfelelő arányban delegálják, 
biztosítva, hogy legkevesebb minden harmadik 
küldött nő legyen. 
(5) Amennyiben megfelelő számú jelölt hiányában a 
megyei szervezetnél nem teljesíthető, hogy 
legkevesebb minden harmadik küldött nő legyen, a 
megyei szervezet a következő tisztújításig felmentést 
kérhet ezen előírás teljesítése alól a SZÁT-tól. 

Nőszervezet javaslata. A Bizottság 
elfogadta ennek egy módosított 
változatát. 

26. cikkely 
(1) A küldöttgyűlés hatásköre: 
a) megválasztja az SZKT- és a KAT-tagokat; 
d) határoz  a megyei/területi  választmány 
összetételéről; 

26. cikkely 
(1)  A küldöttgyűlés hatásköre: 
a) megválasztja az SZKT- és a KAT-tagokat, az SZKT 
esetében biztosítva, hogy legkevesebb minden 
harmadik képviselő nő legyen. Amennyiben 

Nőszervezet javaslata 
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megfelelő számú jelölt hiányában a megyei 
szervezetnél nem teljesíthető, hogy legkevesebb 
minden harmadik küldött nő legyen, a megyei 
szervezet a következő tisztújításig felmentést kérhet 
ezen előírás teljesítése alól a SZÁT-tól. 
d) határoz a megyei/területi választmány 
összetételéről; 

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, az RMDSZ Nőszervezetének 
képviselői, valamint a területen működő 
megyei/területi ifjúsági egyeztető tanácsok által 
választott, a TKT/MKT/Választmány 15%-ával egyenlő 
számú küldöttei. 

27. cikkely 
A területi/megyei választmány: a Megyei/Területi 
Küldöttek Tanácsa 
(1) A 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, az RMDSZ Nőszervezete által 
választott, a TKT/MKT/Választmány 33%-ával 
egyenlő számú küldöttei, valamint a területen 
működő megyei/területi ifjúsági egyeztető tanácsok 
által választott, a TKT/MKT/Választmány 15%-ával 
egyenlő számú küldöttei. 

Nőszervezet javaslata. A Bizottság 
elfogadta ennek egy módosított 
változatát. 

43. cikkely 43. cikkely 
(5’) A megyei/területi szervezetek a választott 
kongresszusi küldötteik kijelölésében biztosítják, 
hogy legkevesebb minden harmadik küldött nő 
legyen. 
(5’’) Amennyiben megfelelő számú jelölt hiányában a 
megyei szervezetnél nem teljesíthető, hogy 
legkevesebb minden harmadik küldött nő legyen, 
a megyei szervezet a következő kongresszusig 
felmentést kérhet ezen előírás teljesítése alól  
a SZÁT-tól. 
 

Nőszervezet javaslata 
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99. cikkely 
(5) A parlamenti csoport tagjai tevékenységükről 
beszámolnak a megyei/területi szervezet MKT/TKT-ja 
vagy választmánya előtt. 

99. cikkely 
(5) A parlamenti csoport tagjai tevékenységükről 
beszámolnak a megyei/területi szervezet 
küldöttgyűlése előtt. 

Jakab Áron Csaba javaslata: 
Indoklás: A parlamenti munka 
jelentősebb és felelősségteljesebb kell 
legyen annál – különösen kisebbségi, 
érdekvédelmi környezetben –, hogy egy 
képviselő csak egy kis szűk csoportnak 
kelljen beszámoljon, bárki is legyen ott. 
Nem a közösségtől való eltávolodást 
jelzi az, ha még egy pár száz, RMDSZ-es 
tisztségviselőkből álló „tömegtől” is 
féltjük azt a beszámolót? 
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AZ RMDSZ ALAPSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE AZ RMDSZ ALAPSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE  

10. A küldöttgyűlés a jelen levő küldöttek 
mandátumának 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. 
12. A megyei/területi  szervezetek  által megválasztott 
SZKT-tagok száma szervezetenként a következő: 
Megyei/Területi szervezet  
Megválasztandó képviselők 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 

10. A küldöttgyűlés a jelen levő küldöttek 
mandátumának 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. 
12. A megyei/területi szervezetek által megválasztott 
SZKT-tagok száma szervezetenként a következő: 
Megyei/Területi szervezet  
Megválasztandó képviselők száma 
Arad 2 
Beszterce-Naszód 1 
Bihar 7, ebből legkevesebb 2 nő 
Brassó 3, ebből legkevesebb 1 nő 
Bukarest 1 
Csík 5, ebből legkevesebb 1 nő 
Fehér 1 
Gyergyó 3, ebből legkevesebb 1 nő 
Hunyad 1 
Kolozs 7, ebből legkevesebb 2 nő 
Háromszék 9, ebből legkevesebb 3 nő 
Krassó-Szörény 1 
Történelmi Máramaros 1 
Maros 12, ebből legkevesebb 4 nő 
Nagybánya 2 
Szatmár 6, ebből legkevesebb 2 nő 

Nőszervezet javaslata 
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Szeben 1 
Szilágy 3 
Temes 2 
Udvarhelyszék 6 
Ifjúsági szervezetek 11 
ÖSSZESEN 85 
 
Ifjúsági szervezetek 11 
A Nőszervezet mindenkori országos elnöksége nem 
több mint 11 személy. 

Szeben 1 
Szilágy 3, ebből legkevesebb 1 nő 
Temes 2 
Udvarhelyszék 6, ebből legkevesebb 2 nő 
ÖSSZESEN 85, ebből legkevesebb 19 nő 
 
Ifjúsági szervezetek 11 
A Nőszervezet mindenkori országos elnöksége nem 
több mint 11 személy. 

 

Kovács Rudolf javaslata: 
 
A Szövetségi Elnök ne legyen sem szenátor, sem képviselő a Román Parlamentben. 
Olyan mechanizmust kell felépíteni, hogy a döntést nem egy Bukarestben élő „kis csapat” hozza, hanem itthon, Erdélyben élő szervezet.  
Tehát: a döntést haza kell hozni, és nem egy olyan csapatnak a kezében hagyni, aki „jól él Bukarestben”. 

 
Teljes szerkezeti átalakítás, indoklás nélkül. 
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