
HATÁROZAT 

a 2020-as parlamenti választások előkészítéséről és a jelöltállítás lebonyolításáról 

 

A Szövetségi Képviselők Tanácsa, az RMDSZ Alapszabályzat 50. cikkelye l) pontja, illetve a 100. cikkelye 

alapján a következő HATÁROZATOT fogadja el: 

 

I. fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. cikk – (1) A parlamenti jelöltállításnak a célja: a romániai magyarság erős és hatékony parlamenti 

képviseletének biztosítása, az RMDSZ sikeres választási szereplése által.  

(2) Jelen határozat végrehajtása a Megyei/Területi Állandó Tanácsok (MÁT/TÁT), az Ügyvezető 

Elnökség, a Szövetségi Elnökség (SZE) és a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) feladata. 

 

II. fejezet: JELÖLTÁLLÍTÁS 

2. cikk – A jelöltállítás ütemterve a következő: 

a) a jelöltállítási folyamat a jelen határozat elfogadásától kezdődik, 

b) az Ügyvezető Elnökség legkésőbb szeptember 2-án közzéteszi a sajtóban, valamint a szervezet 

honlapján a jelölési felhívást és a jelölési feltételeket, 

c) a jelölési dossziékat legkésőbb szeptember 18-ig lehet iktatni a megyei/területi szervezetek 

titkárságán; a megyei/területi szervezet kérésére, indokolt esetben a Szövetségi Elnökség felmentést 

adhat ez alól. 

d) a megyei/területi rangsorolásokra október 1-5. között kerül sor, 

e) a Megyei/Területi Állandó Tanácsok szeptember 21-ig eldöntik és írásban közlik az Ügyvezető 

Elnökséggel a megyei/területi rangsoroló gyűlések időpontját. 

 

3. cikk – (1) Képviselő- vagy szenátorjelölt lehet az a személy, aki(t): 

a) tagja az RMDSZ-nek, 

b) 1989 előtt nem működött együtt a titkosszolgálatokkal, valamint nem volt függetlenített 

pártaktivista, 

c) az elmúlt négy évben nem indult a parlamenti, európai parlamenti, illetve a helyhatósági 

választásokon más párt, illetve szervezet színeiben; kivételt képez az a személy, akinek a SZÁT 

felmentést adott, 



d) a tisztségre az illető megyében/területen működő valamely RMDSZ helyi szervezet, a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet vagy az RMDSZ Nőszervezetének megyei szervezetei, vagy valamely platform, 

társult szervezet jelöli, 

e) felsőfokú végzettséggel rendelkezik.  

(2) Egy személy csak egy tisztségre pályázhat: vagy képviselőnek vagy szenátornak jelöltetheti magát. 

(3) Nem lehet jelölt az a személy, akit a 2020-as helyhatósági választásokon polgármesteri vagy 

megyei tanácselnöki tisztségbe választottak. Az érintett írásban benyújtott kérésére a Szövetségi 

Elnökség, indokolt esetben felmentést adhat ezen előírás alól. 

(4) Nem lehet jelölt az a személy, aki az elmúlt 4 évben helyhatósági, parlamenti, illetve európai 

parlamenti választásokon más szervezet jelöltjeként indult. Az érintett írásban benyújtott kérésére a 

SZÁT, indokolt esetben felmentést adhat ezen előírás alól. 

(5) Jelen cikkben meghatározott feltételek kötelezőek és általános érvényűek, amelyek ellenőrzése a 

MÁT/TÁT feladata. Hiányos, illetve a 4. cikkben megállapított feltételeket nem teljesítő jelentkezési 

dossziékat, illetve jelöléseket a MÁT/TÁT nem fogadhat el. 

 

4. cikk – (1) A jelölési dossziénak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: 

a) a jelölt szakmai és politikai önéletrajzát; 

b) a jelölt nyilatkozatát (1-es számú melléklet), amelyben: 

 vállalja az RMDSZ politikai programját, 

 vállalja az RMDSZ választási programját, 

 nyilatkozik arról, hogy 1989 előtt nem működött együtt a titkosszolgálatokkal, valamint nem 

volt függetlenített pártaktivista, 

 vállalja, hogy megválasztása esetén az RMDSZ-mandátumából eredő, SZKT és a megyei 

szervezet által meghatározott pénzügyi kötelezettségeinek eleget tesz, 

 vállalja, hogy függetlenül a rangsoroláson elért eredménytől, nem indul más párt színeiben 

vagy függetlenként a 2020-as parlamenti választásokon. 

c) az RMDSZ tagsági igazolvány másolatát; 

d) a bizonylatot, amellyel igazolja, hogy előző mandátuma alatt (amennyiben volt ilyen) eleget tett a 

szervezettel szembeni pénzügyi kötelezettségeinek. 

 



5. cikk – (1) A jelöléseket elfogadó vagy elutasító döntését, illetve a jelöltségi és jelentkezési 

feltételeket teljesítő jelöltek névsorát a MÁT/TÁT szeptember 21-én nyilvánosságra hozza, írásban 

közli az érintettekkel, valamint az Ügyvezető Elnökséggel. 

(2) Az elfogadott vagy elutasított jelölésekkel kapcsolatos óvásokat a nyilvánosságra hozataltól 

számított 24 órán belül írásban lehet benyújtani a Szövetségi Elnökséghez, amely további 24 órán 

belül dönt az óvásról. A SZE döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

 

III. fejezet: A JELÖLTEK RANGSOROLÁSA/KIVÁLASZTÁSA 

6. cikk – (1) A képviselőjelölteket és a szenátorjelölteket a megyei/területi képviselők (MKT/TKT) 

rangsorolják, az Országos Alapszabályzat 28. cikkelye l) pontja, illetve a 22. cikkelye, 6. bekezdésének 

a) pontja szerint. 

(2) Azokban a megyékben, ahol több területi szervezet működik, a MET meghatározza, hogy az egyes 

területi szervezetek képviselői a választási lista hányadik helyén szerepelnek. A területi szervezetek 

szintjén a jelölteket a TKT rangsorolja. 

(3) a) A megyei/területi rangsoroláson a szavazat akkor érvényes, ha a szavazólapon az RMDSZ 

jelenlegi képviselői, valamint szenátori mandátumaival, illetve az algoritmus szerint leosztott helyek 

számával megegyező számú jelöltre szavaztak. 

b) Amennyiben az RMDSZ-nek nincs jelenleg képviselői és/vagy szenátori mandátuma, a szavazat 

akkor érvényes, ha a szavazólapon egy jelöltre szavaztak.  

c) Egyenlő számú szavazatok esetében az illető jelöltek között újabb rangsorolásra kerül sor. 

d) Amennyiben egy jelölt vesz részt a rangsoroláson, a szavazat akkor érvényes, ha támogatást (igen) 

vagy elutasítást (nem) jelölnek meg a szavazólapon. 

(4) A rangsorolási eljárásrenddel kapcsolatos óvásokat a Szövetségi Elnökséghez lehet benyújtani, az 

MKT/TKT döntést követő 24 órán belül. A SZE további 24 órán belül dönt az óvással kapcsolatosan, 

mely döntését közli az érintett személyekkel, a megyei/területi szervezettel, valamint a SZÁT-tal. 

7. cikk - Az MKT/TKT/MET a rangsorolás eredményét elküldi a SZÁT-nak jóváhagyásra. Az Országos 

Alapszabályzat 79. cikkelye f) pontja értelmében a SZÁT a megyei/területi szervezetek döntését 

jóváhagyja vagy kétharmados többséggel módosíthatja.  

8. cikk – (1) Amennyiben az MKT/TKT ülésén bármilyen okból kifolyólag nem sikerül a rangsorolást 

elvégezni, illetve amennyiben a több területi szervezettel működő megyék Megyei Egyeztető 



Tanácsában nem sikerül a területi szervezetek közti leosztás algoritmusáról megállapodni, a jelöltlisták 

összeállítását a SZÁT végzi. 

(2) A jelöltlistákra vonatkozó döntéseit a SZÁT 24 órán belül írásban közli az érintett képviselő- és 

szenátorjelöltekkel, illetve megyei/területi szervezetekkel. A SZÁT döntése végleges.  

 

IV. fejezet: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

9. cikk – A jelöltállítási folyamatot az Ügyvezető Elnökség felügyeli. Megbízottja részt vesz a 

rangsoroló MKT/TKT gyűléseken. 

10. cikk – Az Alapszabályzat 100 cikkelyének (2) bekezdése értelmében az RMDSZ a székelyföldi 

megyék egyikében (Hargita, Kovászna, Maros) a képviselőházi listáján befutó helyet biztosít a 

szórvány egy képviselőjének. A jelölésről a SZÁT dönt. 

11. cikk – Azokban a Kárpátokon túli megyékben, ahol nincs RMDSZ szervezet, illetve a külföldi 

választási körzetekben, a jelöltállítás az Ügyvezető Elnökség feladata, a jelöltlistákra vonatkozó döntés 

a SZÁT hatásköre. 

12. cikk – A szövetségi elnököt hivatalból biztos bejutó helyen jelölik a Szövetségi Elnökség által 

kijelölt választókörzetben. Az Alapszabályzat 64. cikkelye értelmében a legalább két szövetségi elnöki 

mandátumot betöltött személyeknek, a Szövetségi Elnökség bejutó helyet biztosít, amennyiben 

jelöltetik magukat a választásokon. 

13. cikk – Magyar politikai szervezetekkel megkötött együttműködés végrehajtásával kapcsolatos 

döntések a SZÁT hatáskörébe tartoznak, amelynek döntése ellen nem lehet fellebbezni. 

14. cikk – Amennyiben az RMDSZ-en kívüli tényezők miatt jelen Határozat valamely előírása nem 

alkalmazható, a korrekciós döntéseket a SZE hozza meg. 

 

 

Szövetségi Képviselők Tanácsa 

2020. augusztus 27. 

 



1.  számú MELLÉKLET 

 

 

 

 

POLITIKAI  NYILATKOZAT 

 

 

 Alulírott ......................................................................., román állampolgár, születés 

helye és időpontja .............................................., személyi igazolvány száma ..................., 

lakcíme …………………………………………………………………  

teljes felelősségem tudatában nyilatkozom a következőket: 

 

 

 vállalom az RMDSZ politikai programját; 

 vállalom az RMDSZ választási programját; 

 1989 előtt nem működtem együtt a titkosszolgálatokkal, valamint nem voltam 

függetlenített pártaktivista; 

 megválasztásom esetén az RMDSZ-mandátumból eredő, SZKT és a megyei szervezet 

által meghatározott pénzügyi kötelezettségeknek eleget teszek; 

 függetlenül a rangsoroláson elért eredménytől, nem indulok más párt színeiben vagy 

függetlenként a 2020-as parlamenti választásokon. 

 

 

 

 

 

 

          Aláírás 

 

        ...................................... 

  

Dátum: 
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