
 

 

Módszertan a 2020-as tisztújításokra 
 
 
1. Községi és városi HKT/VKT (Választmányi) tagságra jelölt lehet minden 18. életévét 
betöltött RMDSZ tag, aki az adott tárgyév egészére kifizette a tagsági díjat, amennyiben 
RMDSZ listán, támogatással, vagy jelöléssel tölt be tisztséget, naprakészen teljesítette a 10%, 
illetve 2%-os befizetési kötelezettséget.  

2. A jelöltséghez szükséges dokumentumokat a jelöltek legkésőbb január 24-én, 15.00 óráig 
teszik le a helyi elnökhöz. Ezek a következők:  

• önéletrajzi adatlap* 

• politikai nyilatkozat*  

• jelölési nyilatkozat*  

• támogató aláírások* – HKT esetén 20, VKT esetén 40, illetve helyi elnökjelöltség 
esetén 3000 lakos fölött 100, illetve 3000 lakos alatt 50. Egy személy csak egyetlen jelöltet 
támogathat. 

• tisztségben lévő polgármester, alpolgármester, helyi és megyei tanácsos, RMDSZ 
támogatással, jelöléssel megválasztott vagy kinevezett tisztségviselők esetén nyilatkozat a 
szervezettel szembeni kötelezettségek teljesítéséről (tagságdíj - 10% vagy 2%)* 

• személyi igazolvány másolata 
* Egységes űrlapok a területi, illetve helyi szervezettől igényelhetők.  

3. A január 24-én, 15.00 óra előtt letett teljes dokumentációkat a területi választási bizottság 
elemzi. A jelöltlistákat a területi választási bizottság véglegesíti január 31-ig. A feltételeknek 
eleget tevő jelöléseket elfogadja, majd határozatát a jelöltek és a helyi szervezet tudomására 
hozza, legkésőbb 2020. január 31-én. Ugyanakkor a területi szervezet előkészíti a tisztújítás 
naptárát a HKT/ VKT javaslatai alapján. 

4. A tisztújításokra 2020. február 1. és március 20. között kerül sor. A HKT/VKT tagjait a 
közgyűlés vagy közvetlen állóurnás szavazással a tagság választ meg négy éves mandátumra, 
biztosítva, hogy legkevesebb minden harmadik választmányi tag nő legyen.  
 
5. Ha ugyanannyi, vagy kevesebb jelölt kerül jelölésre, mint ahány hely van, az esetben a 
választást nem kell megtartani, a regisztrált jelöltek megválasztottnak tekintendők. 
 
6. A Közgyűlés/küldöttgyűlés:  

a.) Közgyűlésnek a helyi szervezetben tagsági jogaikat gyakorló személyek összességét, 
küldöttgyűlésnek pedig az elektorok összességét kell tekinteni.  



 

 

b.) A résztvevőknél kötelezően kell legyen RMDSZ tagsági könyv vagy személyi 
igazolvány, amivel igazolják az adott településhez/községhez való tartozásukat. Ezek alapján 
a gyűlés előtt minden résztvevőt regisztrálnak. 

c.) A tisztújító vagy jelölő közgyűlést/küldöttgyűlést a területi elnök vagy annak 
megbízottja vezeti. 

d.) A közgyűlés/küldöttgyűlés során minden jelölt lehetőséget kap bemutatkozásra, 
illetve programjának ismertetésére. 

e.) A szavatszámláló bizottság 2 vagy 4 tagját helyben választják meg. Ez a létszám 
kiegészül 1 személlyel, akit az RMDSZ Csíki Területi Szervezete küld. 

7. A HKT/VKT taglétszáma, az adott településen elérhető helyi tanácsosi mandátumok 
számához igazodik az alábbi módon: 

•  9 tanácsosi mandátum esetén: legtöbb 16 tagú (ebből: 1 elnök, 13 választott tag), illetve 
további 2 ifjúsági küldött jelölhető ki,  

•  11 tanácsosi mandátum esetén: legtöbb 20 tagú (ebből: 1 elnök, 16 választott tag), illetve 
további 3 ifjúsági küldött jelölhető ki 

•  13 tanácsosi mandátum esetén: legtöbb 23 tagú (ebből: 1 elnök, 19 választott tag), illetve 
további 3 ifjúsági küldött jelölhető ki,  

• 15 tanácsosi mandátum esetén: legtöbb 26 tagú (ebből: 1 elnök, 22 választott tag), illetve 
további 3 ifjúsági küldött jelölhető ki,  

•  Balánbánya és Tusnádfürdő esetében: 17 tagú (ebből 15 választott tag) és további 2 
ifjúsági küldött jelölhető ki,  

•  Csíkszeredában: 33 tagú (ebből 29 választott tag) és további 4 ifjúsági küldött jelölhető 
ki.    

A helyi tanácsosok hivatalból tagjai a községi, illetve a városi szervezet választmányának. 

8. Páros számú tag esetén döntések meghozatalakor a helyi elnök szavazata dönt. 
Amennyiben nincs vagy akadályoztatva van a helyi elnök, a polgármester szavazata a döntő. 

9. Amennyiben, megfelelő számú női jelölt hiányában, a “legkevesebb minden harmadik 
választmányi tag nő legyen” feltétel nem valósul meg, a HKT/VKT taglétszáma a helyi vagy 
területi nőszervezet javaslatára kiegészülhet, míg az előbbi feltétel teljesül. Amennyiben ez 
sem valósul meg, a helyi/községi/városi szervezet a következő tisztújításig felmentést kér a 
feltétel teljesítése alól a területi szervezettől. 

 



 

 

10. Amennyiben az illető közigazgatási egységet több falu, illetve városrész alkotja, ott a 
választott mandátumokat a népszámlálási adatok és a legutóbbi képviselőházi választásokon 
kapott szavazatok arányának megfelelően osztják le falvanként/városrészenként. A pontos 
leosztást, illetve a mandátumok elosztásának sorrendjét a Területi Választási Bizottság közli.  

11. A helyi elnök és a HKT/VKT tagjainak megválasztása, illetve a végleges sorrend 
megállapítása közgyűlésen/küldöttgyűlésen, szavazólapos választások útján történik.  
 
12. A helyi RMDSZ szervezetek feladatai:  

a.)  A jelölési határidő (2020. január 24, 15 óra) lejárta után a helyi elnök leadja a területi 
szervezetnek a jelöltek dokumentumait. 

b.)  A közgyűlésről/küldöttgyűlésről szóló felhívást, az ülés pontos helyszínét és 
időpontját szavazás előtt egy héttel a tagság és a település lakói tudomására hozzák. 

c.)  Dönt arról, hogy a tisztújítás Közgyűlés vagy Küldöttgyűlés által történjen, valamint az 
elektorok számáról (Küldöttgyűlés esetén). 

d.)  Javaslatot tesz a tisztújítási naptárra vonatkozóan. 

e.)  Jelzi, hogyha az illető közigazgatási egységet több falu illetve városrész alkotja. 

13. A Területi Választási Bizottság 3 tagú, amelyet a TÁT választ meg. Hatásköre: 

a.) a tisztújító közgyűlések/küldöttgyűlések megszervezése, 

b.) jelölések tekintetében az óvásra előterjesztett ügyekben a végső döntések 
meghozatala,  

c.) véglegesíti a helyi szervezetek által előterjesztett közgyűlés/küldöttgyűlés helyek 
jegyzékét, és a szavazólapok formáját, 

d.) jelen szabályzat bármely pontjának megsértése esetén eljár és intézkedik, 

e.) a közgyűlés/küldöttgyűlés napján történő minden nemű visszaélések esetében 
kivizsgálják a beküldött, vagy telefonon jelzett panaszt és intézkednek, 

f.) a meghozott döntései érvényesek a jelöltekre, a megfigyelőkre, a helyi szavazó 
bizottság tagjaira és a helyi szervezetek vezetőire. 

14. Az óvásokat a közgyűlés/küldöttgyűlés után, 48 órán belül a RMDSZ Csíki Területi 
Szervezeténél írásban kell előterjeszteni, az óvás iktatásától számított újabb 48 órán belül 
meghozza határozatát és az óvást előterjesztő fél tudomására hozza. 

15. Azon települések esetében, ahol az elmúlt időszakban előrehozott/időközi tisztújításra 
került sor, nem kötelező tisztújítást tartani. 



 

 

16. A helyi küldöttek tanácsa (HKT), illetve Városi Küldöttek Tanácsa (VKT) megalakulására a 
tisztújítást követően, de legkésőbb 2020. április 24-ig kerül sor. Erre meghívást és felkérést 
kapnak az illető közigazgatási egységben tevékenykedő ifjúsági szervezetek és a helyi 
nőszervezet is, a megfelelő számú állandó küldöttjük kijelölésére és az alakuló ülésen való 
részvételre. 


