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HATÁROZAT 
  a Történelmi Máramaros területi RMDSZ helyi szervezetei 

2021. évi tisztújításainak előkészítéséről 
 

I. Fejezet - Általános rendelkezések, jelölési feltételek 
 

1. Az RMDSZ Történelmi Máramaros területen működő helyi szervezeteinek 

tisztújításai, az Országos Alapszabályzat és a jelen határozat rendelkezései 

szerint, egyfordulós állóurnás vagy mozgóurnás választás formájában 

kerülnek megszervezésre. 
2. A helyi tisztújítások időszaka 2021. május 8.- június 1. A helyi 

tisztújítások határideje, a járványügyi helyzet alakulása függvényében 

meghosszabbítható. 

3. A helyi tisztújítás az RMDSZ helyi szervezete elnökének és nem korporatív 

választmányi tagjainak megválasztására vonatkozik. A megválasztott 

választmányi tagok mellett a helyi választmány utólag kiegészülhet az 

egyházak, civil szervezetek és platformok, valamint a helyi nőszervezet és 

ifjúsági szervezet Alapszabályzat szerinti képviselőivel.  

4. Elnökjelölt, illetve választmányi tag-jelölt az érintett közigazgatási 

egységben állandó lakhellyel rendelkező azon RMDSZ-tag lehet, aki a 

megadott határidőn belül a Területi Tisztújítási Bizottsághoz (az RMDSZ 

máramarosszigeti szervezetének irodájába) benyújtja vagy e-mailen 

(tmm.tisztujitas@rmdsz.ro) eljuttatja az alábbi dokumentumokat: 

4.1.  önéletrajzi adatlapját (1. sz. melléklet), a megpályázott tisztség 

megjelölésével (elnök/választmányi tag) 
4.2. az 1989 előtti és utáni politikai tevékenységével, illetve 

szekuritátéval kapcsolatos politikai nyilatkozatát (2. sz. melléklet). 
4.3. írásos nyilatkozatát, melyben tanúsítja, hogy (a) 2020-ban nem 

indult más párt jelöltjeként az önkormányzati, parlamenti 

választásokon, illetve melyben vállalja, hogy (b) függetlenül a 

tisztújítás eredményétől, legalább egy évig nem iratkozik át más 

politikai szervezetbe és nem folytat RMDSZ-ellenes tevékenységet, 

(c) elfogadja és tiszteletben tartja az RMDSZ Programját és 

Alapszabályzatát (3. sz. melléklet). 
5. Amennyiben a jelöltnek RMDSZ színeiben megszerzett választott vagy 

kinevezett tisztsége van, a jelölt kötelezően mellékeli az Alapszabályzat 

szerinti pénzügyi kötelezettségei teljesítésének bizonylatát is. A pénzügyi 

kötelezettségek hiányos teljesítése, mint jelölési feltétel, kizáró jellegű. 

6. A minél szélesebb körű közösségi részvétel biztosítása érdekében a területi 

szervezet vezetősége a jelölési határidő előtt legalább 5 nappal felhívást 
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tesz közzé, amely tartalmazza a tisztújítás dátumát, módozatát és 

eljárásrendjét (jelölési feltételek, határidők stb.). 

 

II. fejezet - A tisztújítások eljárásrendje 

7. A tisztújítások megszervezéséért és lebonyolításáért a Területi Állandó 

Tanács által kinevezett 3 tagú (elnök és 2 tag) Területi Tisztújítási 

Bizottság, illetve a 3 tagú (elnök és 2 tag) Helyi Tisztújítási Bizottságok 

(HTB) felelnek. 

8. A jelöltséghez szükséges űrlapokat a jelölt letöltheti az online felületekről, 

vagy igényelheti a Területi Tisztújítási Bizottságtól (TTB), személyesen – 

az RMDSZ máramarosszigeti székházában vagy a tmm.tisztujitas@rmdsz.ro   

e-mail címen, ugyanilyen módon juttatva vissza azok kitöltött/aláírt 

formáját. A dokumentumok ellenőrzését követően, a jelölési feltételek 

teljesítése esetén írásos átvételi elismervényt kap, legtöbb 24 órán belül. 

Hiányos jelölési dokumentáció esetén hiánypótlásra a jelölési határidőt 

követő legtöbb 24 órán belül van lehetőség. 

9. A Helyi Tisztújítási Bizottságok tagjai nem lehetnek jelöltek, sem a 

jelöltek alkalmazottai vagy családtagjai 

(apa/anya/testvér/férj/feleség/gyermek). 

10. A jelölési határidőt követően a Területi Tisztújítási Bizottság továbbítja a 

beérkezett dokumentumokat a Helyi Tisztújítási Bizottsághoz, amely 

ellenőrzi az 5. pontban felsorolt feltételek teljesítését, elfogadja vagy 

elutasítja az egyes jelöléseket, illetve döntéseit írásban közli az érintett 

jelöltekkel. A döntés elleni óvást a kiközléstől számított legtöbb 24 órán 

belül nyújthatja be az érintett személy a Területi Tisztújítási Bizottsághoz.  

11. A tisztújítás meghirdetett dátumát 3 nappal megelőzően, a Területi 

Tisztújítási Bizottság nyilvánosságra hozza a jelöltek véglegesített listáját. 

12. A szavazás a meghirdetett napon 8 óra és 20 óra között zajlik. A szavazás 

időtartama semmilyen indokkal nem hosszabbítható meg. 20 óra után, 

kizárólag azok szavazása engedélyezett, akik a bezárás pillanatában a 

szavazóhelyiségben tartózkodnak, sorban állnak. 

13.  A szavazás napján tilos kampánytevékenységet folytatni, kivételt képez a 

mozgósítás. 

14.  A kinevezett Helyi Tisztújítási Bizottság a területi szervezet megbízott 

vezetőségével megszervezi az álló- vagy mozgóurnás választást, betartva az 

esélyegyelőség és átláthatóság alapelveit. 

15.  A szavazókörzetekbe/mozgóurnák mellé a Helyi Tisztújítási Bizottság kinevez 

egy elnökből és két tagból álló Szavazókörzeti/mozgóurnáért felelős Bizottságot, 

akik nem lehetnek sem jelöltek, sem a jelöltek alkalmazottai vagy családtagjai 

(apa/anya/testvér/férj/feleség/gyermek). Azokban a közigazgatási egységekben, 

ahol egyetlen szavazási helyszínen szerveződik az állóurnás szavazás, vagy 
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egyetlen mozgóurnával keresik fel a választókat, a Helyi Tisztújítási Bizottság 

tagjai elláthatják a Szavazókörzeti/mozgóurnáért felelős Bizottság feladatait is.  

16.  A szavazás napján a szavazólapon szereplő jelölteknek joguk van egy-egy 

megfigyelőt állítani minden szavazókörzetbe/valamennyi mozgóurna mellé. 

17. A Szavazókörzeti Bizottságok a szavazás napjának reggelén 7.00 – 7.30 

között veszik át a Helyi Tisztújítási Bizottságtól, jegyzőkönyv alapján, a 

kellékeket (szavazóurna, lepecsételt és aláírt szavazólapok, írószerek, 

állóurnás szavazás esetén laptop). A jelöltek, a szavazás napját megelőzően 

bejelentett, személyazonossági igazolvánnyal azonosítható megfigyelői a 

kellékek átvételétől a szavazatszámlálási jegyzőkönyv aláírásáig 

figyelemmel kísérhetik a bizottságok munkáját. 

18.  Az üres szavazóurnákat a Helyi Tisztújítási Bizottság a szavazókörzeti 

bizottság és a jelöltek jelenlévő megfigyelőinek jelenlétében zárja le, az 

átadás pillanatában. 

19.  A lepecsételt és aláírt szavazólapon a jelöltek ABC-sorrendben szerepelnek. 

A szavazólap tartalmazza az érvényes szavazás módját:  

19.1. A helyi RMDSZ elnökjelöltekre leadott szavazat érvényesnek 

minősül, amennyiben egy jelölt neve mellett egy X szerepel. 

19.2. A választmányi tag-jelöltekre leadott szavazat érvényesnek minősül, 

amennyiben legkevesebb 2, legtöbb a választmányi tagok számával 

megegyező név mellett szerepel X. Amennyiben a szavazólapon 

mindkét nem részéről van(nak) jelölt(ek), a szavazat csak akkor 

érvényes, ha megjelölt nevek között, kötelező módon, férfi és nő 

egyaránt szerepel.     

FONTOS: csak az előzetesen lepecsételt és a Helyi Tisztújítási Bizottság 

elnöke által aláírt szavazólapok érvényesek! 

20.  A választáson szavazati joggal rendelkeznek: azon RMDSZ tagok, akik 

betöltötték a 18. évet és akik az érintett közigazgatási egységben állandó 

lakhellyel vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező, magát 

magyar nemzetiségűnek valló román állampolgárok. Kizárólag érvényes 

személyi igazolvánnyal lehet szavazni. A szavazati jogát gyakorolni 

kívánó RMDSZ tag a szavazást megelőzően aláírja az RMDSZ-be való 

beiratkozási/tagság megerősítési nyilatkozatát. 

21. Állóurnás szavazás esetén, a többszöri szavazás kiküszöbölése érdekében, 

minden szavazóbizottság egy előzetesen kijelölt tagjának a feladata a 

szavazati jogát gyakorolni kívánó személy nevének és személyi számának 

(CNP) egységes on-line nyilvántartási dokumentumba való bevezetése. 

Amennyiben az eljárás előzetes szavazási részvételre utal, a személytől 

megtagadható az újabb szavazás joga, illetve az ehhez szükséges szavazólap 
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átadása. 

22. Mozgóurnás szavazás esetén, a többszöri szavazás kiküszöbölése érdekében, 

a szavazati jogát gyakorolni kívánó személy csakis a személyi 

igazolványában szereplő állandó vagy ideiglenes lakcímén szavazhat, azt 

követően, hogy nevét és személyi számát (CNP) bevezetik a szavazás-

nyilvántartási dokumentumba. 

23. Szavazatszámlálási eljárásrend:  

23.1. A szavazatszámlálást csak azt követően szabad elkezdeni, miután az 

utolsó szavazó is elhagyja a szavazóhelyiséget. 
23.2. A szavazóurna felnyitása előtt a felnemhasznált és a napközben 

érvénytelenített (szavazók által hibásként visszaadott) szavazólapokat kell megszámolni 

és a szavazásnál használt írószerekkel együtt külön borítékba helyezve 

jegyzőkönyvezni. 
23.3. A szavazóurna felnyitását és kiürítését követően, a jelenlévő 

megfigyelők jelenlétében, először az elnökjelölt és a választmányi tagjelöltekre 

vonatkozó szavazólapok elkülönítésére, majd azok megszámlálására kerül sor.  
23.4. Amennyiben a fel-nem-használt, a napközben érvénytelenített 

(szavazók által hibásként visszaadott) és az urnákban leadott szavazólapok számainak 

összege nem egyezik a jegyzőkönyvvel átvett szavazólapok számának összegével, ezt a 

rendellenességet jegyzőkönyvezni kell. Az urnákban megszámolt, valamint a fel-nem-

használt és napközben érvénytelenített szavazólapok számainak összege meg kell 

egyezzen az átvett szavazócédulák számával. 
23.5. Az urnák felnyitását követően, szigorúan tilos szavazólapot 

érvénytelenné tenni, módosítani, eltüntetni. A szavazatszámlálás alatt a 

szavazókörzeti bizottságnál csakis más színű írószer lehet, mint amit a szavazók a 

szavazásnál használtak. A szavazatokat számláló bizottsági tag(ok) kezében nem 

lehet semmilyen írószer! 
23.6. A szavazókörzeti bizottság először megvizsgálja, hogy érvényes-e a 

szavazólap: minden egyes szavazólapot felmutatnak a bizottság tagjainak és a 

megfigyelőknek, és az érvényteleneket elkülönítik, megszámolják és jegyzőkönyvbe 

rögzítik. 
23.7. Ezt követően az érvényes szavazólapokról egy bizottsági tag egyenként 

hangosan olvassa a szavazatot, egy ellenőrzi, és a harmadik bizottsági tag jegyzi a 

szavazószámlálón. 
23.8. A megfigyelők jelen lehetnek a szavazatszámlálási eljáráson, de nem 

kezelhetnek szavazatokat és nem zavarhatják a bizottság munkáját. A megfigyelők 

párhuzamos szavazat-jegyzése engedélyezett, amennyiben nem akadályozza a bizottság 

munkáját. A hivatalos végeredmény, de a szavazóbizottság által jegyzőkönyvezett 

eredmény. 
23.9. A szavazókörzeti jegyzőkönyv lezárását megelőzően, amennyiben a 

körzeti megfigyelők a párhuzamos szavazat-jegyzésük eredményeként a választás 

végkimenetelét befolyásoló eltérést észlelnek, kérhetik a körzetben leadott szavazatok 

újra-számlálását. 
23.10. A szavazatszámlálás befejezését követően, a körzeti szavazóbizottság 

jegyzőkönyvben rögzíti annak eredményét, amelyet a körzeti bizottság minden tagja 

aláír. A jegyzőkönyv aláírásának elutasítása csakis, az aláírást elutasító személy 



ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG 
TÖRTÉNELMI MÁRAMAROS Területi Szervezet 

435500, Máramarossziget 
Szabadság tér 24 szám 

Tel: 0262 318 805 
Email: maramarossziget@rmdsz.ro 
 

 
írásos, a jegyzőkönyvhöz csatolt indoklása esetén lehetséges. 

23.11. A szavazókörzeti bizottság kötelessége a jegyzőkönyv, a számítógépbe 

vezetett szavazólisták, a szavazó által aláírt beiratkozási/tagság megerősítési 

nyilatkozatok és csatolt személyi másolatok, valamint a szavazólapok átadása a HTB-

nak, rögtön, a szavazatszámlálást követően. 
24.  A választmányi tagok listája a tisztújítási szavazáson leadott szavazatok 

számának csökkenő sorrendjében áll össze.  

25.  A szavazókörzeti/mozgóurnás szavazás eredményét a szavazatok 

megszámlálását követően a szavazókörzeti bizottság jegyzőkönyvbe rögzíti, 

amelyet annak tagjai írnak alá.  

26.  A tisztújító szavazás eredményét az Helyi Tisztújítási Bizottság 

jegyzőkönyvbe rögzíti, amelynek tagjai által aláírt példányát elküldi a 

Területi Tisztújítási Bizottsághoz. 

27. A Helyi Tisztújítási Bizottság döntései ellen a kiközléstől/nyilvánosságra 

hozataltól számított legtöbb 24 órán belül lehet óvást benyújtani a Területi 

Tisztújítási Bizottsághoz, melynek ezzel kapcsolatos döntései véglegesek. 

28. A jelöltek és a választásban résztvevő személyek elfogadják, hogy az 

általuk megadott email-címre/mobil számra küldött értesítések érvényes 

kiközlésnek számítanak a tisztújítással kapcsolatos eljárásrendben. A jelöltek 

elfogadják az RMDSZ minden szabályzatát. 

29. Minden adódó hiányosságot, problémát rögtön kell jelezni a TTB-nak a 

tmm.tisztujitas@rmdsz.ro e-mail címen. 

 

 

 

Elfogadta a Területi Állandó Tanács 

2021. április 28. 
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1. sz. MELLÉKLET 
 
 

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP 

az RMDSZ Máramaros megyei helyi szervezeteinek 

 elnöki/választmány-tagsági jelöltjeinek 

 

1) Név:  

2) Megpályázott tisztség: 

…………………………………helyi szervezet elnöki tisztsége 

…………………………………helyi szervezet választmányi tagsága  

3) Személyes adatok 

Születés dátuma: 

Lakcím: 

 

Elérhetőségek – mobil tel.:       e-mail cím: 

4) Iskolai végzettség (elemi, általános, szakmunkásképző, szakközépiskola, 

középiskola/gimnázium, főiskola/felsőfokú technikum, egyetem, egyetem utáni 

képzés megnevezése, tanintézmény megnevezése): 

 

 

 

5) Jelenlegi foglalkozás, munkahely 
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2. sz. MELLÉKLET 

 

 

POLITIKAI NYILATKOZAT 
 
 
 
 
Alulírott ____________________________________ román állampolgár, apja neve 

________________,  anyja neve __________________, születés helye és időpontja 

___________________________________________________, személyi igazolvány száma 

___________________________________, teljes felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

nem voltam/voltam a politikai rendőrség beszervezett ügynöke. 

 
 
 

Politikai tevékenységem 1989 előtt: 

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

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

 

Politikai tevékenységem 1989 után: 

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

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

 

Aláírás: 

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

Dátum: 
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3. sz. MELLÉKLET 

 

 

JELÖLÉSI NYILATKOZAT 

 
 
Területi és helyi RMDSZ szervezet: 

Megpályázott tisztség:                                                                                  

Alulírott (név, keresztnév) ______________________________________________a (területi 

és helyi RMDSZ szervezet neve): _______________________________________________ 

tagja, jogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy: 

(1) A 2020-ban megszervezett helyhatósági és parlamenti választások egyikén sem indultam 

más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen. 

(2) Az RMDSZ által megszervezett tisztújítást követően, függetlenül az eredménytől, 

legalább egy évig nem iratkozok be más politikai szervezetbe és nem fogok RMDSZ 

ellenes tevékenységet folytatni.  

(3) elfogadom az RMDSZ Programját, tiszteletben tartom és magamra nézve kötelező 

érvényűnek tekintem az RMDSZ Alapszabályzatát. 

 

 

Aláírás: 

 

 

………………………. 

 

 

 

Dátum:
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