A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSÁNAK
HATÁROZATA
A 2020-AS HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

Alapelvek
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) döntő jelentőséget tulajdonít a 2020-as
helyhatósági választások előkészítésének, a demokrácia és a helyi autonómia
megvalósításának és a magyar érdekképviselet hatékonyságának növelése érdekében.
A 2020-as választásokon a Romániai Magyar Demokrata Szövetség feladata az erdélyi
magyar közösség képviseletének megerősítése az önkormányzatokban.
A jelöltállítást megelőző kampány a választásokra való felkészülés része. A megfelelő
jelöltek kiválasztása a sikeres választási szereplés előfeltétele. A Szövetség kiemelt hangsúlyt
fektet az elmúlt négy év önkormányzati munkájának bemutatására, illetve az elkövetkező
négy évre vonatkozó cselekvési tervek elkészítésére. A tevékenységi kiértékeléseknek és a
tervezésének tükrözniük kell a helyi közösségek megítélését, szükségleteit és elvárásait.
Ennek érdekében kiemelten fontos a helyi közösségek széleskörű bevonása a jelöltállítási
folyamatba.
A jelöltek kiválasztásában és rangsorolásában, a választások előkészítésében, a Szövetség a
következő alapelveket tartja irányadónak:
(1) közösségi támogatottság,
(2) vállalt kötelezettségek teljesítése,
(3) szakmai felkészültség,
(4) esélyegyenlőség,
(5) fiatalítás,
(6) szervezeti elkötelezettség és szerepvállalás,
(7) politikai érdekegyeztetés és érdekérvényesítés.
A 2020-as helyhatósági választások jelöltállítási szakaszában, a Szövetség, a Nőszervezettel
és a MIÉRT-tel közösen, ösztönzi és biztosítja a 35 évnél fiatalabbak és a nők
szerepvállalását az önkormányzatokban.
I. Fejezet - A jelöltállítás módozatai és ütemterve
1. cikkely 1. Jelen határozat végrehajtása a Szövetségi Elnökség (SZE), a Szövetségi Állandó Tanács
(SZÁT), az Ügyvezető Elnökség, a megyei/területi és a helyi szervezetek feladata.
2. A Szövetségi Alapszabályzat 17. cikkelyének h., i. és j. pontjai értelmében:
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„h) a községi, illetve a városi szervezet dönt a polgármesterjelölt, alpolgármesterjelölt személyéről, valamint a helyi tanácsosi lista összetételéről, az SZKT által
elfogadott szabályzat keretei között, a megyei/területi állandó tanács jóváhagyásával,
kivéve az urnás előválasztás során kialakult listákat;”
„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;”
3. A Szövetségi Alapszabályzat 22. cikkelyének (6) bekezdése értelmében:
„Azokban a megyékben, amelyek területén több területi szervezet működik, a megyei
szervezetre értelemszerűen a VI. fejezet előírásait a következő kiegészítésekkel kell
alkalmazni:
a) A megyei tanácsosi listára […] vonatkozó ajánlást a MET fogadja el. Amennyiben
ezen listákról a MET-ben nem sikerül megállapodni, a listák összeállításának joga az
egyes területi szervezetek által előterjesztett jelölti listák alapján a SZÁT-ra száll át.”
4. A Szövetségi Alapszabályzat 23. cikkelye 1.-5. bekezdései értelmében:
„(1) Polgármesterjelölt, megyei tanácselnök-jelölt azon helyben lakó RMDSZ-tag
lehet, aki eleget tesz a választást szabályozó SZKT-határozatnak. Az MKT/TKT,
amennyiben az nem veszélyezteti a törvényi előírás feltételének teljesítését, dönthet
úgy, hogy a polgármesterjelölt, megyei tanács elnökjelölt csak az a személy 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.
(2) Megyei tanácselnök-jelöltnél 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 polgármester-jelöltre, 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 muncípiumi polgármester-jelölt, illetve a megyei tanácselnök-jelölt 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 tanácselnökjelöltnek nyújthat támogatást a jelöltséghez. A 3%-os arányt az adott településen,
megyéhez, területi szervezethez tartozó településeken belül élő, a legutóbbi
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népszámlálás során magukat magyarnak valló román állampolgárok száma alapján
kell megállapítani.”
5. A Szövetségi Alapszabályzat 28. cikkelye l., m. n., o., r. és s. pontjai értelmében az
MKT/TKT hatásköre:
„l) a (…) megyei önkormányzati tisztségviselők jelölése, az SZKT által elfogadott
szabályzat keretei között;
m) dönt a megyei tanácselnök- és alelnökjelölt személyéről, az SZKT által elfogadott
szabályzat keretei között;
n) A megyei tanácsosi listát az RMDSZ megyei szervezetének elnöke vezeti,
amennyiben vállalja a jelölést. Ha mandátumot szerez, az elnök a frakcióvezetői
tisztséget is ellátja.
o) Amennyiben a megyei szervezet elnöke nem indul az önkormányzati választásokon
vagy nem vállalja a frakcióvezető tisztséget, a frakcióvezetőjelölt személyéről a TKT
dönt.
r) Azokban az esetekben, amikor egy megyében több megyei/területi szervezet
működik, a megyei önkormányzat tisztségviselőinek megválasztására és
visszahívására vonatkozó döntés a Megyei Egyeztető Tanács hatáskörébe tartozik.
s) Beszámoltatja az általa választott személyeket és testületeket, valamint az RMDSZ
megyei/ területi szintű kormányzati tisztségviselőit, meghallgatja és elfogadja azok
jelentéseit, vagy visszautasítja és dönt a szankciókról.”
6. A Szövetségi Alapszabályzat 29. cikkelyének (4) bekezdése, d) pontja értelmében, a
MÁT/TÁT:
„d) jóváhagyja a 17. cikkely h) pontja alapján a hozzá benyújtott jelöltlistákat. A
községi, városi szervezetek döntését 2/3-os szavazattöbbséggel módosíthatja. A
döntés elleni óvást az SZE-hez kell benyújtani a döntés nyilvánosságra hozatalától
számított 48 órán belül”;
7. A Szövetségi Alapszabályzat 79. cikkely f) pontja értelmében, a Szövetségi
Állandó Tanács hatásköre:
„f) [...] A megyei szervezetek döntését kétharmados többséggel módosíthatja. Azon
megyék esetében, ahol több területi szervezet működik és nem sikerült egyezségre
jutni, dönt a megyei tanácselnök-jelölt személyére és a megyei tanácsosi jelöltlisták
összetételére vonatkozóan;”
2. cikkely 1. A polgármester-, megyei tanácselnök-, megyei és helyi tanácsosjelöltek kiválasztásának
módozatairól és az annak megfelelő eljárási rendről minden egyes esetben, a helyi szervezet
javaslata alapján a Megyei/Területi Állandó Tanács dönt, jelen határozat előírásainak
betartásával. Döntését legkésőbb 2020. február 5-ig írásban közli az Ügyvezető Elnökséggel.
A jelöltek kiválasztási módozata a következő lehet:
a. állóurnás vagy mozgóurnás (vagy a kettő kombinált alkalmazása) előválasztás;
b. elektoros jelölés: jelölő küldöttgyűlés a városok esetében, illetve jelölő közgyűlés a
falvak és községek esetében;
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c. a helyi szervezet választmányának és a Megyei/Területi Állandó Tanácsnak közös
döntése.
2. A több helyi RMDSZ szervezettel rendelkező településből álló községek esetében a
községi vezető testület, amelyben minden település képviselteti magát, a MÁT/TÁT-tal
közösen, kidolgozza a tanácsosi helyek településekre való leosztásának algoritmusát.
Azokban a megyékben, ahol több területi szervezet működik, a Megyei Egyeztető Tanács
dönt a mandátumok számának leosztásáról a területek között.
3. A jelöltek kiválasztásának módozata különböző lehet a település polgármesterének, illetve
helyi tanácsosainak kijelölése esetében.
4. A MÁT/TÁT, az 1. pontban meghozott döntésével egyidejűleg, a megyei elnök javaslata
alapján, elfogadja az egyes kiválasztási módozatok eljárási rendjét és a hozzárendelt
határidőket, az SZKT jelen határozatának betartásával.
3. cikkely 1. A helyi és megyei RMDSZ szervezetek kötelesek a helyi és megyei tanács összlétszámával
megegyező személyt, valamint a törvényesen előírt számú póttagokat tartalmazó végső listát
bejegyeztetni minden olyan közigazgatási egységben, ahol esély van a magyar képviselet
biztosítására. A listák kiegészítése a jelöltek rangsorolása után történik.
2. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség azokban a közigazgatási egységekben indít
kötelező módon polgármesterjelöltet, ahol a magyar lakosság számaránya meghaladja a 15%ot. Ettől az előírástól, csakis indokolt esetben, a MÁT/TÁT (községi és városi polgármesteri
jelöltállítás kérdésében), illetve a SZE (municípiumi polgármesteri jelöltállítás esetében)
előzetes jóváhagyásával lehet eltekinteni. A községi és városi polgármesteri jelöltállításra
vonatkozó MÁT/TÁT ülésén tanácskozási joggal részt vesz az Ügyvezető Elnökség
képviselője.
3.Azokban a közigazgatási egységekben, ahol a magyarság számaránya nem éri el a 15%-ot,
javasolt a polgármesterjelölt indítása. Ebben a kérdésben, a helyi szervezet javaslatát
figyelembe véve, a MÁT/TÁT (községi és városi polgármesteri jelöltállítás kérdésében),
illetve a MÁT/TÁT javaslatát figyelembe véve, a SZE (municípiumi polgármesteri
jelöltállítás esetében) dönt.
4. A Kárpátokon kívüli megyékben az önkormányzati jelöltlisták véglegesítése a SZE
előzetes jóváhagyása alapján történik. A Kárpátokon kívüli szervezetek kizárólag a saját
megyéjükben jogosultak listát állítani.
5. A nők és 35 éve alatti fiatalok képviselete biztosításának érdekében, az önkormányzati
jelöltlistákat úgy kell összeállítani, hogy a bejutó helyeken legyen legalább egy 35 év alatti
fiatal és egy nő. Amennyiben ez nem teljesíthető, a MÁT/TÁT változtathat ezen az előíráson.
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6. Amennyiben az 5. pont előírásai nem alkalmazhatók, ugyanis az előválasztásokra csak az
egyik nem képviselői jelentkeztek, a helyi választmány, valamint a TÁT/MÁT ezt
jegyzőkönyvben rögzíti.
4. cikkely 1.Az önkormányzati választásokat megelőző, más politikai erőkkel megkötött, helyi/megyei
jelölési/választási egyezségek kizárólag a SZE előzetes jóváhagyásával jöhetnek létre.
2. Más politikai erőkkel megkötött választási együttműködés esetén a SZE döntése a
mérvadó. A SZE döntése esetenként felülírhatja jelen szabályozás egyes kitételeit.
5. cikkely 1. A helyi RMDSZ szervezetek kötelesek szavazóbiztosokat állítani saját közigazgatási
egységeik minden egyes szavazókörzetében. Amennyiben valamely helyi szervezetnek nem
áll módjában az egyes szavazókörzetekbe szavazóbiztosokat küldeni, erről kötelezően értesíti
a megyei szervezetet legkésőbb a választásokat megelőző 30. napig.
2. A megyei választási bizottságba kijelölt személyek esetében javasolt a jogi vagy
közigazgatási végzettség vagy tapasztalat.
3. A helyi szavazókörzetekbe kijelölt szavazóbiztosok mobil és email elérhetőségeit
tartalmazó összesítő listákat, valamint azon települések listáját, ahová sem a helyi, sem a
megyei szervezetnek nem áll módjában szavazóbiztost küldeni, a megyei szervezetek
kötelezően eljuttatják az Ügyvezető Elnökséghez, legkésőbb 15 nappal a választások előtt.
4. Szavazóbiztosi megbízatással csak az a személy ruházható fel, aki írásban vállalja a
szavazókörzetében kiállított és aláírt szavazatszámlálási jegyzőkönyv eredményeinek a
megyei RMDSZ szervezethez való azonnali eljuttatását, de legkésőbb a választásokat követő
nap reggel 8 óráig.
5. A Kárpátokon kívüli megyékben a szavazóbiztosok megbízatása az Ügyvezető Elnökség
koordinációjában és jóváhagyásával történik.
II. Fejezet - A rangsoroláson résztvevő jelöltek jelölési feltételei, dokumentumai és
eljárása
6. cikkely – Tevékenységi kiértékelések
1. Azokat tisztségben lévő minden választott képviselő esetében meg kell tartani eddigi
tevékenységük kiértékelését, függetlenül attól, hogy jelöltetik magukat vagy sem a 2020-as
helyhatósági választásokon.
2. A kiértékelés vonatkozik azokra az önkormányzati képviselőkre is, akik előző
mandátumukat függetlenként szerezték, de az RMDSZ jelöltjeként szeretnének indulni, vagy
meg szeretnék szerezni az RMDSZ támogatását.
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3. Azok a képviselők, akik megtagadják a kiértékelésben való részvételt, nem jelölhetők az
RMDSZ választási listáin.
4. A helyi önkormányzati képviselők tevékenysége kiértékelésének módozatáról a MÁT/TÁT
dönt. A kiértékelésen részt vesz a megyei/területi szervezet képviselője.
5. A megyei önkormányzati tisztségviselők tevékenységének kiértékelése az MKT/TKT
hatáskörébe tartozik.
6. Az Alapszabályzat 115. cikke szerint illetékes, kiértékelést végző testület megvitatja a
beszámolókat és a saját működési szabályzatának megfelelően, egyenként szavazat alá
bocsátja elfogadásukat. A beszámoló elutasítása esetén az előterjesztő nem jelölhető az
RMDSZ választási listáin.
7. cikkely 1. Polgármesterjelölt lehet minden olyan személy, aki eleget tesz a választási törvény
előírásainak, a Szövetségi Alapszabályzat 23. cikkelyébe és a jelen SZKT határozatba foglalt
feltételeknek, illetve a MÁT/TÁT, MKT/TKT által meghatározott további kritériumoknak,
valamint rendelkezik az adott közigazgatási egységben élő magyar lakosság 3%-ával egyező
számú, helyi állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező személy támogató aláírásával.
2. Helyi tanácsosjelölt lehet minden olyan személy, aki eleget tesz a választási törvény
előírásainak, a Szövetségi Alapszabályzat 23. cikkelyébe és a jelen SZKT határozatba foglalt
feltételeknek, illetve a MÁT/TÁT, MKT/TKT által meghatározott további kritériumoknak,
valamint rendelkezik az adott közigazgatási egységben élő magyar lakosság 1%-ával egyező
számú, helyi állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező személy támogató aláírásával.
3. Megyei tanácselnök-jelölt lehet minden olyan személy, aki eleget tesz a választási törvény
előírásainak, a Szövetségi Alapszabályzat 23. cikkelyébe és a jelen SZKT határozatba foglalt
feltételeknek, illetve a MÁT/TÁT, MKT/TKT által meghatározott további kritériumoknak,
valamint rendelkezik az adott megyében élő magyar lakosság 3%-ával egyező számú, megyei
állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező személy támogató aláírásával.
4. Megyei tanácsos-jelölt lehet minden olyan személy, aki eleget tesz a választási törvény
előírásainak, a Szövetségi Alapszabályzat 23. cikkelyébe és a jelen SZKT határozatba foglalt
feltételeknek, illetve a MÁT/TÁT, MKT/TKT által meghatározott további kritériumoknak,
valamint rendelkezik az adott megyében élő magyar lakosság 1%-ával egyező számú, megyei
állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező személy támogató aláírásával.
5. Egy állampolgár több helyi és megyei tanácselnök-jelöltnek nyújthat támogatást a
jelöltséghez. A 1%-os arányt az adott településen, megyéhez, területi szervezethez tartozó
településeken belül élő, a legutóbbi népszámlálás során magukat magyarnak valló román
állampolgárok száma alapján kell megállapítani
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6. Az RMDSZ-jelölt írásos nyilatkozatban vállalja, hogy függetlenül a jelölési eljárás
eredményétől, nem indul sem más párt színeiben, sem függetlenként a 2020-as választásokon,
és nem folytat RMDSZ-ellenes tevékenységet.
7. A Szövetségi Alapszabályzat 115. cikkelye (2) és (3) bekezdése szerint:
„(2) Azok a személyek, akik más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen indulnak a
helyhatósági-, parlamenti-, illetve európai parlamenti választásokon, 4 évig nem
jelölhetőek, nem választhatóak és nem nevezhetőek ki sem az RMDSZ-en belüli, sem
az RMDSZ által jelölt tisztségekbe.
(3) A SZÁT esetenkénti felmentést adhat az előbbi bekezdés előírása alól.”
8. A jelöltek végzettsége: a községi polgármester- és tanácsosjelöltek esetén javasolt
legalább a középiskolai vagy szakiskolai végzettség, városi polgármesterjelöltek,
városi és megyei tanácsosjelöltek esetén ajánlott a felsőfokú végzettség.
8. cikkely 1. A jelölési pályázatoknak kötelező módon tartalmaznia kell:
(a) a jelen határozat 1. sz. mellékletében szereplő dokumentumok kitöltött, aláírt
példányát;
(b) a jelölt egyéni fejlesztési elképzeléseit a következő négyéves időszakra;
(c) a jelen határozat 7. cikkelye 1.- 4. pontjában előírt vonatkozó támogatói
aláírásokat;
(d) a SZÁT Szövetségi Alapszabályzat 115. cikkelye (2) és (3) bekezdése szerinti
SZÁT felmentési határozatát.
2. Az RMDSZ jelöltjei kötelezően bemutatják azt a bizonylatot, amely igazolja, hogy előző
mandátumuk alatt eleget tettek a szervezettel szembeni pénzügyi kötelezettségeinek. A
pénzügyi kötelezettségek hiányos teljesítése, mint jelölési feltétel, kizáró jellegű.
3. A helyi önkormányzati jelöltek a jelöltséghez szükséges dokumentumokat a helyi
(települési, községi vagy városi) szervezethez, a megyei tanácsosok a megyei szervezethez
nyújtják be. A területi szervezetek összesítik az egyéni dokumentációkat, a benne szereplő
adatokat tartalmazó egységes táblázatokat eljuttatják az RMDSZ Ügyvezető Elnökségére.
9. cikkely – Jelölési eljárás
1. A széleskörű közösségi részvétel biztosítása érdekében, a megyei/helyi szervezet
vezetősége a jelölési határidő lejárta előtt legalább 10 nappal, felhívást tesz közzé a
jelöltállítás lehetőségéről, gondoskodik a jelölési kritériumrendszer és a jelölési határidő,
illetve a választás módozatának és időpontjának nyilvánosságra hozataláról.
2. A jelöltséghez szükséges űrlapokat a jelölt a megyei/helyi szervezet vezetőségétől
igényelheti, majd azokat, kitöltés után, a megyei/helyi szervezet megbízottjának adja át, aki
helyben ellenőrzi a dokumentumok, illetve az adatok teljességét. Teljes dokumentáció esetén
iktatószámmal ellátott átvételi elismervényt nyújt át a jelöltnek a formai követelmények
teljesítéséről.
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3. Álló- vagy mozgóurnás előválasztások (vagy a kettő kombinált alkalmazása) esetén, a
jelölési dokumentáció leadásának határideje legkevesebb 21 nappal, más esetekben
legkevesebb 10 nappal előzi meg a jelölési döntés időpontját. A határidő betartásával letett
teljes dokumentációt a megyei/helyi szervezetvezető testülete ellenőrzi, és a feltételeknek
eleget tevő jelöléseket elfogadja. A dosszié elfogadásáról vagy elutasításáról szóló
határozatát 48 órán belül bizonyítható módon közli a jelöltekkel.
4. Elutasítás esetén a helyi önkormányzati jelöltségre pályázó személy 24 órán belül
fellebbezhet a MÁT/TÁT-nál, amely a döntését újabb 48 órán belül hozza meg, konzultálva a
SZE-el. A TÁT/MÁT, az így elfogadott döntését, a döntéstől számított 24 órán belül
bizonyíthatóan közli a jelölttel, valamint a helyi szervezettel. A MÁT/TÁT döntése végleges,
további fellebbezésre nincs lehetőség. A megyei tanács elnök-jelölt, megyei tanácsosok,
illetve municípiumi polgármesterjelöltek jelölését elutasító határozat elleni fellebbezés 24
órán belül a SZE-hez nyújtható be, melynek döntése végleges. A SZE az így elfogadott
döntését, a döntéstől számított 24 órán belül bizonyítható módon közli a jelölttel.
5. A fellebbezési határidő lejárta, illetve a fellebbezésekre vonatkozó határozatok
meghozatala után a megyei/helyi szervezet vezető testülete véglegesíti és nyilvánosságra
hozza a helyi és megyei tanácsosok, megyei tanácselnök-jelöltek és polgármesterjelöltek
listáját.
6. A jelöltek állóurnás vagy mozgóurnás előválasztásokkal (vagy a kettő kombinált
alkalmazásával) történő kiválasztásának eljárását jelen határozat 2. sz. melléklete tartalmazza.
Az eljárást a megyei szervezetek kiegészíthetik, az RMDSZ Alapszabályzata és a jelen
határozat előírásainak tiszteletben tartásával.
7. A jelöltek elektoros kiválasztásának eljárását jelen határozat 3. sz. melléklete tartalmazza.
Az eljárást a megyei/területi szervezetek kiegészíthetik, az RMDSZ Alapszabályzata és a
jelen határozat előírásainak tiszteletben tartásával.
8. Az önkormányzati jelöltlisták véglegesítésének határideje, a kiválasztás módozatától
függetlenül, 2020. március 16.
9. A helyi jelöltek rangsorolására vonatkozó óvásokat a megyei/területi szervezet
vezetőségénél lehet írásban előterjeszteni, a rangsorolás nyilvánosságra hozatalát követő 24
órán belül.
10. A megyei/területi szervezet vezető testülete az óvás iktatásától számított 48 órán belül
dönt, konzultálva a SZE-el, mely döntését, annak meghozatalától számított 24 órán belül
bizonyítható módon közli az óvást előterjesztő féllel. A területi szervezet vezető testülete
által hozott döntés végleges, további fellebbezésre nincs lehetőség.
11. A megyei tanácsosok, megyei tanácselnök-jelölt, valamint municípiumi
polgármesterjelöltek rangsorolására vonatkozó óvásokat a SZE-nél lehet írásban
előterjeszteni, a rangsorolás nyilvánosságra hozatalát követő 24 órán belül.

8

12. A SZE ezirányú határozatát az óvás iktatásától számított újabb 48 órán belül hozza meg,
és további 24 órán belül bizonyíthatóan közli az óvást előterjesztő féllel. A SZE által hozott
döntés végleges, további fellebbezésre nincs lehetőség.
13. A megyei szervezet, a kiválasztást követően, a SZÁT-hoz továbbítja jóváhagyásra a
megyei tanácsosok, municípiumi polgármesterjelöltek és megyei tanácselnök-jelölt
nevesítéséről szóló megyei határozatot.
III. Fejezet – Zárórendelkezések
10. cikkely 1. A jelen határozatba foglalt jelölési eljárások végső határidejével kapcsolatos döntések
meghozatalát a Szövetségi Képviselők Tanácsa a Szövetségi Elnökségre ruházza át.
2. A helyi, illetve megyei szervezetek által jelen határozat elfogadása előtt meghozott
jelölési-döntések a SZE utólagos jóváhagyásával érvényesnek minősülnek.
3. Amennyiben a választási törvény másként nem rendelkezik, a helyi szervezet hatáskörébe
tartozó választási listákat a megyei szervezet elnöke, míg a megyei szervezet hatáskörébe
tartozó listákat a Szövetség elnöke írja alá.
4. Amennyiben valamely közigazgatási egységben nem sikerül a jelöltállítást a jelen
határozatnak megfelelően lebonyolítani, vagy a jelen határozatnak megfelelően
megszervezett jelöltállítás érvénytelen, a TÁT/MÁT a SZE-el közösen dönt a jelöltek
listájáról.
5. Amennyiben az RMDSZ-en kívüli tényezők miatt a jelen Határozat valamely előírása nem
alkalmazható, a korrekciós döntéseket a SZE hozza meg.
11. cikkely Jelen határozat értelmezése a Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik.
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1. számú MELLÉKLET

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP
Romániai Magyar Demokrata Szövetség önkormányzati jelöltjei számára
1) Név:
2) Születési dátum (év-hónap-nap):
3) Nem:
Nő
Férfi
4) Iskolai végzettség (csak a legmagasabb iskolai végzettséget kérjük bekarikázni, és a
megfelelő képesítést beírni!)
Típus
Szak
 4 vagy 6 elemi illetve kevesebb, mint 8 osztály
 8 általános, 4 polgári, illetve a régi iskolarendszerben 4 gimnázium
 Szakmunkásképző, mesterlevél, segédlevél, tanonciskola
 Szakközépiskola
 Középiskola (gimnázium)
 Főiskola, felsőfokú technikum
 Egyetem
 Egyetem utáni képzés (MA, MBA, PhD)
5) Egyéb képzések, tanulmányok:
 Képzés megnevezése
 Képzés szakterülete
 Időszak
 Ország
 Helység
6) Jelenlegi foglalkozás és munkahely(ek):
 Munkahely megnevezése
 Foglalkozás/Tisztség
7) Vallás*:
 Római katolikus Református (kálvinista) Evangélikus (lutheránus) Unitárius
 Görög katolikus
 Egyéb, éspedig:
 Nem nyilatkozom
*ezen pont kitöltésének vagy ki nem töltésének nincs következménye a jelöltség elbírálására
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8) Elérhetőségek:
Állandó lakhely:
Irányítószám, Helység, Megye, Utca, Szám, Tömbház, Lakrész
Levelezési cím (amennyiben különbözik az állandó lakhelytől):
Irányítószám, Helység, Megye, Utca, Szám, Tömbház, Lakrész
Mobil telefonszám, E-mail
9) Gyermekek:
1. Van: gyermekek száma:
2. Nincs
10) Nyelvismeret:
Nyelv:
Román
Angol
Német
Egyéb

Alapfok

Középfok

Felsőfok

11) Mióta tagja az RMDSZ-nek (év)?
12) Az RMDSZ-ben betöltött tisztségei (időrendi sorrendben, az időszakok megjelölésével):
13) Milyen más civil szervezetnek (egyházi, kulturális, gazdasági, ifjúsági stb.) tagja, és
milyen tisztséget tölt be azokban?
Szervezet neve, Szervezet típusa, Mióta tagja, Betöltött tisztség
14) Politikai és közéleti tevékenység (időszak, tevékenység megnevezése):
15) Szakmai tevékenység (időszak, tevékenység megnevezése):
16) Egyéb, amit fontosnak tart elmondani magáról (pl. publikációk, számítógép-használat
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POLITIKAI NYILATKOZAT

Alulírott, _________________, román állampolgár, apja neve _____________, anyja neve
__________________, születés helye és időpontja _________________, személyi
igazolvány száma ________________, teljes felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 1989
előtt a politikai rendőrség beszervezett ügynöke voltam/nem voltam.
Politikai tevékenységem 1989 előtt:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Politikai tevékenységem 1989 után:
……………………………………………………………………………………….
Dátum:
Aláírás:
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JELÖLÉSI NYILATKOZAT
Területi és helyi RMDSZ szervezet, amelynek tagja:
Helyi tanács neve (magyarul/románul):
Tisztség, amelyre pályázik:
Alulírott (név, keresztnév) ________________________, a (területi és helyi)
________________________ RMDSZ szervezet/RMDSZ társszervezet tagja, kijelentem,
hogy:
1. Vállalom az RMDSZ Programját, és magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem az
RMDSZ Alapszabályzatát.
2. Eleget tettem az RMDSZ Alapszabályzatában rögzített kötelezettségeimnek, miszerint az
utóbbi ___ évben a helyi/területi szervezet vagy társszervezet kasszájába befizettem a tagsági
díjat, beleértve a választott vagy kinevezett tisztségemből származó bruttó jövedelmemre
vonatkozó pénzügyi kötelezettségeket is. Utolsó tagdíjbefizetésem időpontja:
Megválasztásom esetén:
3. Vállalom, hogy együttműködök az engem jelölő helyi és területi RMDSZ szervezettel,
illetve az örszágos RMDSZ-szel.
4. A magyar oktatási hálózat struktúrájának módosításával kapcsolatos bármilyen
önkormányzati döntést megelőzően, konzultálok az RMDSZ megyei oktatási alelnökével és
az RMDSZ Ügyvezető Elnökség oktatási főosztályával.
5. Vállalom, hogy hatáskörömön belül eleget teszek a nyelvi jogok érvényesítésére vonatkozó
törvényes előírásoknak, beleértve a magyar nyelv közigazgatásban való használatához
szükséges feltételek megteremtését. Önkormányzati képviselőként, vállalom a törvény által
előírt nyelvi jogok betartásának nyomon követését, gyakorlásának szorgalmazását. Vállalom,
hogy bármilyen jogfosztásról a legrövidebb időn belül tájékoztatom az RMDSZ megyei
ügyvezető elnökét és az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének önkormányzati főosztályát.
6. Megszervezem vagy támogatom a közösségemet érintő világi és egyházi ünnepnapokat
(beleértve a magyar napokat, falunapokat március 15-i ünnepségeket). Együttműködök a
civil, ifjúsági és nőszervezetekkel, az egyházakkal, és lehetőségeimhez mérten támogatom
őket.
7. Vállalom, hogy a tisztségemből származó nettó jövedelmem 2%-át havonta befizetem a
jelölő RMDSZ szervezet kasszájába.
8. Hasonlóképpen vállalom, hogy tanácsosi tisztségbe való megválasztásom, vagy egyéb
kinevezésem általi tisztségekből származó bruttó többletjövedelmem 10 %-át havonta
befizetem a jelölő RMDSZ szervezet kasszájába.
Kitöltés időpontja:

Aláírás:
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ELŐVÁLASZTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott, _________________, román állampolgár, apja
neve ______________, anyja
neve ___________________, születés helye és időpontja __________________, személyi
igazolvány száma ________________, a Büntetőtörvénykönyv 326. cikkelyének a hamis
nyilatkozatra vonatkozó előírásai, valamint az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa által
a 2020-as helyhatósági választások kapcsán elfogadott Határozatában foglaltak értelmében:
NYILATKOZOM,
(1) HOGY AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN MEGSZERVEZETT HELYHATÓSÁGI,
PARLAMENTI, ILLETVE EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON MÁS
SZERVEZET JELÖLTJEKÉNT INDULTAM/NEM INDULTAM AZ RMDSZ
ELLEN;
VÁLLALOM,
(2) HOGY AZ RMDSZ JELÖLTÁLLÍTÁSI ELJÁRÁSÁNAK EREDMÉNYÉTŐL
FÜGGETLENÜL, NEM INDULOK SEM FÜGGETLENKÉNT, SEM MÁS PÁRT
VAGY SZERVEZET SZÍNEIBEN A 2020-AS VÁLASZTÁSOKON, ÉS NEM
FOGOK RMDSZ ELLENES TEVÉKENYSÉGET FOLYTATNI.
Keltezés:
Teljes név és aláírás
....................................
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2. sz. melléklet - A jelöltek urnás rangsorolásáról
1. Amennyiben a MÁT/TÁT a polgármesterek és tanácsosjelöltek rangsorolása céljából urnás
előválasztásokról dönt, ennek megszervezéséért és lebonyolításáért a helyi előválasztási
bizottság felel. A helyi előválasztási bizottságot a megyei/területi elnök megbízottja vezeti.
Tagjait a helyi szervezet választmánya jelöli ki.
2. Amennyiben nem létezik községi vezető testület (több településből álló község esetében), a
községet alkotó települések vezető testületeinek együttese jelöli ki az előválasztási
bizottságot.
3. Amennyiben a MÁT/MET a megyei tanácselnök- és megyei tanácsosjelölteket
rangsorolása céljából urnás előválasztásokról dönt, ennek megszervezéséért és
lebonyolításáért a megyei előválasztási bizottság felel. A megyei előválasztási bizottságot a
megyei/területi elnök vagy annak megbízottja vezeti. Tagjai: a MÁT/MET tagjai, valamint –
a jelölések leadását követően - a jelöltek egy-egy megbízottja.
4. Az előválasztási jelöltlistán kötelező módon szerepelnek mindazok a polgármester-,
megyei tanácselnök, valamint helyi és megyei tanácsosjelöltek, akik a jelölési kritériumoknak
eleget tettek.
5. A több településből álló községek esetében a községi vezető testület, amelyben minden
település képviselteti magát, a területi szervezettel konzultálva, kidolgozza azt az algoritmust,
amely szerint elosztják a tanácsosi helyeket a települések között.
6. Az előválasztáson résztvevő személyek szavazati jogáról a területi/megyei szervezet dönt.
7. Az előválasztási bizottság legkevesebb a választások időpontja előtt 20 nappal meghirdeti
a választások időpontját, a szavazókörzetek helyszíneit, valamint a hozzájuk tartozó utcák,
terek névsorát.
8. Az előválasztási bizottságnak kötelező módon figyelembe kell vennie a következőket:
a) a kampány az előválasztás kiírásakor kezdődik, és a szavazás napjáig tart;
b) minden jelöltnek joga van egy szavazóbiztost állítani valamennyi
szavazókörzetbe/mozgóurna mellé.
9. Az előválasztási bizottság megalakítja a szavazókörzeti bizottságokat, és előkészíti a
szavazócédulákat. A szavazócédulákon a jelöltek neve ABC–sorrendben szerepel.
10. A szavazatok érvényessége:
(1) Polgármester- és megyei tanácselnök-jelöltek megválasztása esetén, a szavazat akkor
érvényes, ha a szavazócédulán egy nevet jelölnek meg.
(2) A megyei tanácsosjelöltek megválasztása esetén a MÁT/MET, a városi/egy településből
álló helyi tanácsosjelöltek megválasztása esetén a helyi szervezet választmánya, a szavazást
megelőzően eldönti, hogy a szavazat akkor érvényes, ha:
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a) a szavazócédulán megjelölt személyek száma kisebb vagy egyenlő az illető megye,
valamint település 2016-ban megszerzett tanácsosi mandátumainak számával, de nem
kevesebb mint 2, egy férfi és egy nő.
b) a szavazócédulán megjelölt tanácsosjelöltek száma egyenlő az illető
megye/város/egy településből álló község, 2016-ban megszerzett, tanácsosi
mandátumainak számával, és a megszavazott jelöltek közül legalább egy a másik nem
képviselője.
Amennyiben az RMDSZ jelenleg egy mandátummal rendelkezik, vagy nem rendelkezik
önkormányzati mandátummal, akkor egy jelöltre kell szavazni.
11.
Több településből álló község esetén, a településre leosztott tanácsosjelöltek
megválasztásakor, a községi vezetőségi testület, a szavazást megelőzően, eldönti, hogy a
szavazat akkor érvényes, ha:
a) a szavazócédulán megjelölt személyek száma kisebb vagy egyenlő az illető
településre leosztott mandátumok számával, de nem kevesebb mint 2, egy férfi és egy
nő.
b) a szavazócédulán megjelölt tanácsosjelöltek száma egyenlő az illető településre
leosztott mandátumok számával és a megszavazott jelöltek közül legalább egy a
másik nem képviselője.
Amennyiben a település egy leosztott tanácsosi hellyel rendelkezik, akkor egy jelöltre kell
szavazni.
12. Az előválasztás befejezését követően, a szavazókörzeti bizottságok a szavazatok
megszámlálásának eredményét a bizottság tagjainak aláírásával hitelesített jegyzőkönyvben
rögzítik.
13. A közigazgatási egység RMDSZ színeiben induló polgármesterjelöltje/megyei
tanácselnökjelöltje lesz az a személy, aki az előválasztás eredményeképpen a legtöbb
szavazatot kapta.
14. A városi és községi helyi tanácsosi listát a községi, városi RMDSZ szervezetének elnöke
vezeti, amennyiben vállalja a jelölést.
15. Abban az esetben, ha a községi vagy városi RMDSZ szervezet elnökének és a
polgármesterjelöltnek a személye nem egyezik meg, és mindketten vállalják a tanácsosi listán
való jelölést, a polgármesterjelölt a tanácsosi listán a második helyre kerül.
16. Abban az esetben, ha a községi vagy városi RMDSZ szervezetének elnöke nem vállalja a
jelölést, a polgármesterjelölt vezeti a tanácsos-jelölt listát, ha vállalta a jelölést a tanácsosi
listán is.
17. Abban az esetben, ha egyetlen polgármesterjelölt van, nem szükséges előválasztást
szervezni. Ebben az esetben, ha a polgármesterjelölt vállalja a tanácsosi listán való
jelöltséget, nem szükséges a tanácsos-jelöltségért is megméretkeznie. Ugyanakkor a 14. és
15. pont előírásai is alkalmazandók, annak függvényében, hogy a városi, községi RMDSZ
szervezet elnökének személye és a polgármesterjelölt személye megegyezik vagy sem.
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18. Mozgóurnás és kombinált (állóurnás és mozgóurnás) előválasztás esetén a
szavazóbizottság a választópolgárok lakásán adja át a szavazócédulákat, és mozgóurnával
gyűjti össze.
19. Az állóurnás és a mozgóurnás, valamint a kombinált (állóurnás és mozgóurnás)
előválasztás érvényességi küszöbét a területi szervezet állapítja meg, ez azonban nem lehet
kevesebb, mint az illető helyi szervezet Választmányi létszámának a tízszerese.
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3. sz. melléklet - A jelöltek kiválasztásáról, elektoros rangsorolás esetén
1. Amennyiben a MÁT/TÁT a polgármesterek és tanácsosjelöltek rangsorolása céljából
elektoros választásokról dönt, ennek megszervezéséért és lebonyolításáért a helyi
előválasztási bizottság felel. A helyi előválasztási bizottságot a megyei/területi elnök
megbízottja vezeti. Tagjait a helyi szervezet választmánya jelöli ki.
2. Az elektoros választásokon a jelöltek rangsorolása városok esetében küldöttgyűlésen,
községek és falvak esetében közgyűlésen történik. A közgyűlésen résztvevők száma nem
lehet kevesebb, mint az adott község jelenlegi RMDSZ önkormányzati mandátumainak
tízszerese.
3. A küldöttgyűlés a városi választmány által meghatározott számú személyből áll. A
küldöttek száma nem lehet kevesebb, mint az adott város jelenlegi RMDSZ önkormányzati
mandátumainak tízszerese. A városhoz tartozó települések a városi választmány által
meghatározott normák szerint képviseltetik magukat a küldöttgyűlésen. A küldöttgyűlés
döntőképes a küldöttek egyszerű többségének jelenlétében.
4. A több településből álló községek esetében a községi vezető testület, amelyben minden
település képviselteti magát, a területi szervezettel konzultálva, kidolgozza azt az algoritmust,
amely szerint a tanácsosi helyeket elosztják a települések között. Ebben az esetben, a
települési jelölőgyűléseken, csak a település számára előzetesen leosztott tanácsosi helyekre
történik a jelöltek rangsorolása. A jelölő közgyűlésen résztvevők száma nem lehet kevesebb,
mint az adott település jelenlegi RMDSZ önkormányzati mandátumainak tízszerese.
Amennyiben a településnek jelenleg nincs RMDSZ-es önkormányzati mandátuma, a jelölő
közgyűlésen résztvevők száma nem lehet kevesebb mint 7.
5. A községi vezető testület, a megyei/területi szervezettel konzultálva dönthet úgy is, hogy
küldöttgyűlésen választják meg a községi jelölteket. Ebben az esetben a jelen melléklet 2. és
3. pontja alkalmazandó.
6. A helyi szervezet vezető testülete előterjeszti a jelöltek listáját, amelyen a
kritériumrendszernek eleget tevő minden egyes polgármester- és tanácsosjelölt kötelező
módon szerepel.
7. Az esélyegyenlőség jegyében minden jelölt számára azonos bemutatkozási és
programismertető időt kell biztosítani.
8. A polgármester-, megyei tanácselnök, valamint a tanácsosjelöltek rangsorolása külön
listán, közvetlen és titkos szavazással történik.
9. A polgármester- és megyei tanácselnök jelöltek esetében érvényesnek minősül az a
szavazat, amelyiken egy jelölt neve mellett X szerepel.
10. A helyi/megyei szervezet hivatalos jelöltje az a személy, aki a megszerzi legtöbb
érvényes szavazatot.
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11. A megyei tanácsosjelöltek megválasztása esetén a MÁT/MET, a városi/egy településből
álló helyi tanácsosjelöltek megválasztása esetén a helyi szervezet választmánya, a szavazást
megelőzően eldönti, hogy a szavazat akkor érvényes, ha:
a) a szavazócédulán megjelölt személyek száma kisebb vagy egyenlő az illető megye,
valamint település 2016-ban megszerzett tanácsosi mandátumainak számával, de nem
kevesebb mint 2, egy férfi és egy nő.
b) a szavazócédulán megjelölt tanácsosjelöltek száma egyenlő az illető
megye/város/egy településből álló község, 2016-ban megszerzett, tanácsosi
mandátumainak számával, és a megszavazott jelöltek közül legalább egy a másik nem
képviselője.
Amennyiben az RMDSZ jelenleg egy mandátummal rendelkezik, vagy nem rendelkezik
önkormányzati mandátummal, akkor egy jelöltre kell szavazni.
12.
Több településből álló község esetén, a településre leosztott tanácsosjelöltek
megválasztásakor, a községi vezetőségi testület, a szavazást megelőzően eldönti, hogy a
szavazat akkor érvényes, ha:
a) a szavazócédulán megjelölt személyek száma kisebb vagy egyenlő az illető
településre leosztott mandátumok számával, de nem kevesebb mint 2, egy férfi és egy
nő.
b) a szavazócédulán megjelölt tanácsosjelöltek száma egyenlő az illető településre
leosztott mandátumok számával, és a megszavazott jelöltek közül legalább egy a
másik nem képviselője.
Amennyiben a település egy leosztott tanácsosi hellyel rendelkezik, akkor egy jelöltre kell
szavazni.
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4. sz. melléklet - eljárásrend a jelen határozat 3. cikkelye (5) (6) bekezdésének
érvényesítésére
1.
Mindkét nem képviseletének biztosítása érdekében az önkormányzati jelöltlistákon
lehetőség szerint legalább minden harmadik személynek a másik nem képviselőjének kell
lennie.
2.
A bejutó helyeken kötelező mindkét nem képviseletének biztosítása, kivéve, ha
jelenleg egyetlen tanácsos képviseli az RMDSZ-t a helyi tanácsban.
(1) Amennyiben a 2. pont előírásai nem alkalmazhatóak, ugyanis az előválasztásokra csak az
egyik nem képviselői jelentkeztek, a helyi választmány, illetve a TÁT/MÁT ezt
jegyzőkönyvbe rögzíti.
(2) A jelölések lezárultát követően, a rangsorolás előtt, a helyi tanácsoslista esetén a helyi
választmány, a megyei tanácsoslista esetén a MÁT/TÁT dönt a tanácsosi helyek nemek
szerinti elosztásának algoritmusáról (pl. 5 bejutónak számító helyre elfogadott F, F, N, F,
N). Több településből álló községek esetében a községi vezető testület, amelyben minden
település képviselteti magát, a megyei/területi szervezettel konzultálva dolgozza ki a
vonatkozó algoritmust.
(3) A 2.2. pontban foglalt algoritmus elfogadását követően a helyi/megyei választási
bizottság feladata a szavazócédulák előkészítése. A tanácsosjelöltek a szavazólapon két
külön, nemek szerint csoportosított listán szerepelnek, ABC-sorrendben.
(4) A városok, vagy egy településből álló községek esetén a szavazat akkor érvényes, ha
mindkét listán megjelöltek legalább egy személyt. Több településből álló községek
esetében a községi vezető testület, amelyben minden település képviselteti magát, a
megyei/területi szervezettel konzultálva dönt arról, hogy milyen esetekben érvényes a
szavazat.

Elfogadta a Szövetségi Képviselők Tanácsa,
Kolozsvár, 2020. január 18.
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