A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG
HÁROMSZÉKI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. ALAPELVEK
1. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Háromszéki Területi Szervezete a Szövetség Kovászna
megyei helyi szervezeteit magába foglaló területi szervezete, mely a szervezeti önkormányzat elve alapján
működik, saját működési szabályzattal rendelkezik, és az Országos Alapszabályzat biztosította
hatáskörökkel és eszközökkel valósítja meg annak programját.
2. A szervezet megnevezése: Romániai Magyar Demokrata Szövetség Háromszéki Területi
Szervezete / Organizaţia Judeţeană Covasna a Uniunii Democrate Maghiare din România. örökkel és
eszközökkel valósítja meg annak programját.
3. Székhelye: Sepsiszentgyörgy
4. A területi szervezet hivatalos bélyegzője román és magyar nyelven tünteti fel a szervezet
megnevezését.
5. (1) Céljai:
a. az RMDSZ országos programjának és célkitűzéseinek megvalósítása;
b. a közélet fórumain való részvétellel elősegíteni a háromszéki magyarság egyéni és kollektív jogainak
elismerését, érvényesítését és intézményes biztosítását;
c. a kulturális és a székelyföldi területi autonómia megvalósítása;
d. az önszerveződésen alapuló civil társadalom megerősítésének és fejlesztésének támogatása;
e. nemzeti demokratikus hagyományaink, történelmi emlékeink megvédése és ápolása;
f. a magyarság anyagi gyarapodásának előmozdítása.
(2) Céljai elérésének érdekében az RMDSZ Háromszéki Területi szervezete együtt kíván működni az összes
hazai demokratikus szervezettel. Szoros kapcsolatot akarunk tartani a székelyföldi, az interetnikus
környezet-beli, a szórványbeli, a csángó, valamint a más országban élő magyarok érdekeit képviselő
szervezetekkel és hatóságokkal.
6. A területi szervezet tisztségviselőinek mandátuma 4 éves. A helyi szervezetek vezetői
mandátumának időtartama azok szabályzatában meghatározott, de nem több mint 4 év.
7. (1) A területi és helyi szervezetek testületei összlétszámuk fele plusz egy jelenlétében
határozatképesek, döntéseiket a leadott szavazatok fele plusz egy arányában hozzák. Az ettől eltérő eljárást a
szabályzat kell tartalmazza.
(2) A személyre szóló szavazás mindig titkos.
(3) A minimális kötelező jelenlét megállapítása úgy történik, hogy az összlétszámot osztják kettővel, és az
így kapott eredményhez, ha az egész szám, adják hozzá az egyet, illetve, ha nem egész szám, kerekítik fel.

II. TAGSÁG
8. (1) Egyéni tag lehet bármely romániai állampolgár, ha belépési szándékát, illetve a Szövetség
Programjával és Alapszabályzatával való egyetértését írásban benyújtja a Szövetség valamely helyi
szervezetéhez, valamint:
a) nem tagja Romániában pártként bejegyzett szervezetnek és saját felelősségre nyilatkozatot tesz erről;
b) nem tagja olyan társadalmi szervezetnek, amely jelölteket indít a helyhatósági, parlamenti vagy európai
parlamenti választásokon;
c) a megfelelő tagfelvételi eljárás során felvételt nyert a Szövetségbe.
(2) Az egyéni tagok a helyi, illetve területi szervezet, a platformok, valamint a társult szervezetek keretei
között fejtik ki tevékenységüket. Az egyéni tagokra vonatkozó szabályozásokat a helyi szervezetek,
platformok, valamint társult szervezetek saját szabályzatai tartalmazzák.
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9. A tag jogai:
a. A tag közvetlenül részt vehet annak a helyi szervezetnek a munkájában, amelynek tagja, indítványozó,
tanácskozási és szavazati joggal bír, valamint megválasztható.
b. A 18. életévüket betöltött egyéni tagok választhatnak és választhatóak a Szövetség minden testületébe.
c. Bármely tag beadványokkal és észrevételekkel fordulhat a Szövetség különböző szintű
vezetőtestületeihez, melyre az illetékes vezetőtestület 30 napon belül válaszolni köteles.
10. A tag köteles:
a. tiszteletben tartani az RMDSZ alapszabályzatát és programját;
b. a helyi szervezet vezetőtestületeinek határozatait végrehajtani, illetve végrehajtásukat elősegíteni;
c. teljesíteni vállalt kötelezettségeit;
d. a tagdíjat fizetni.
11. (1) A tagdíjakat negyedévenként a helyi, községi illetve városi szervezetek gyűjtik be.
(2) A platformok is gyűjthetnek saját tagdíjat.
(3) Félévente a helyi¸ községi, illetve városi szervezetek, platformok a tagdíjbefizetéssel kapcsolatosan
összesítőt készítenek, és azt elküldik a területi ügyvezető elnökségnek, amely továbbítja a Főtitkárságnak.
(4) A tagdíj kifizetésének bizonyítéka a tagsági könyv lepecsételése, illetve a tagdíj átvételét igazoló nyugta.
(5) Az RMDSZ révén tisztséget nyert tagok tagdíját a SZÁT szabályozza.
(6) A SZÁT által meghatározott, szövetségi pénzügyi bevételéhez való hozzájárulás elutasítása vagy
elmulasztása a szövetség alapszabályzatának a XXVIII. fejezet 116. cikkelyének 1. bekezdése, illetve a
XXIX. fejezet 118. cikkelye hatálya alá esik.
12. (1) A tagság megszűnik:
- kilépéssel;
- elhalálozással;
- kizárással.
(2) A tagdíjat 6 hónapig nem fizető tag tagsági viszonya megszűnik kizárási eljárás nélkül, ha
bizonyíthatóan a tagdíjbegyűjtő kérése ellenére folyamatosan elutasítja a tagdíj kifizetését.
(3) Tagsága megszűnik annak az RMDSZ-tagnak, aki más szervezet, párt jelöltjeként vagy függetlenként
indul európai parlamenti, parlamenti vagy önkormányzati választásokon.
(4) Bármely tag indoklás nélkül kiléphet a szervezetből. Döntését írásban köteles a tagságát nyilvántartó
szervezettel közölni.
(5) A kizárás kérdése a helyi szervezetek, a kizárás fellebbezésének elbírálása pedig a területi szervezet
hatáskörébe tartozik.
13. (1) A kizáráson kívül a kötelezettségeit nem teljesítő egyéni taggal szemben az alábbi szankciók
alkalmazhatók:
a. figyelmeztetés;
b. nyilvános figyelmeztetés;
c. a politikai bizalom megvonása;
d. a Szövetség testületeiben betöltött tisztségeinek felfüggesztése, illetve megvonása.
(2) Az egyéni tagok szankcióiról első fokon a helyi szervezet, másodfokon a Háromszéki Állandó Tanács
dönt.
(3) A politikai vagy közigazgatási tisztséget kapott/szerzett tagokra az országos szabályzat 119. cikkelye
alkalmazandó.
4) Az a tag, akinek a tagsága kizárás folytán szűnik meg, csak a Háromszéki Állandó Tanács javaslata
alapján, a helyi, községi illetve városi szervezet közgyűlése többségi vagy a választmány legalább
kétharmadának támogatásával vehető fel ismét a helyi szervezetbe, a kizárástól számított legkevesebb egy
év után.
(5) Az, akinek a 12. cikkely (3) bekezdése értelmében megszűnt a tagsága, a SZÁT jóváhagyásával
visszaszerezheti RMDSZ-tagságát, a területi elnök javaslatára.
(6) A szankciók kiszabásának részletes szabályozását tartalmazó tervezetet a Területi Szabályzat-Felügyelő
Etikai és Fegyelmi Bizottság dolgozza ki, és a Háromszéki Képviselők Tanácsa fogadja el.
14. (1) Társult szervezetek lehetnek azok a természetes személyekből szerveződő, ideológiai,
társadalmi, szociális, tudományos, művészeti, szakmai, illetve egyéb célból alakult csoportosulások,
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társulások, egyesületek, társaságok és műhelyek, valamint ezek szövetségei, melyek együttműködési
szándékukat írásban benyújtják a Területi Szabályzat-Felügyelő Bizottsághoz, mellékelve a következő
dokumentumokat:
a. a Szövetséggel való együttműködési szándéknyilatkozatukat, amely tartalmazza a Szövetség programjával
összeegyeztethető céljaikat;
b. a Szervezet alapdokumentumait;
c. a Szövetséggel szemben vállalt kötelezettségeiket tartalmazó dokumentumot.
(2) A területi szintű társulásról a HKT, a helyi szintű társulásról a közgyűlés dönt.
15. (1) A társult szervezetek alapszabályzatukban saját tagjaikra nézve kötelezőnek ismerik el a
Szövetség alapszabályzata I. fejezetének 1-es és 3-as cikkelyében, valamint a XXIX. fejezetének 118. és
123. cikkelyében foglaltakat.
(2) A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit megszegő társult szervezettel szemben az alábbi szankciók
alkalmazhatók:
a. figyelmeztetés;
b. nyilvános figyelmeztetés;
c. a Szövetség testületeiben való részvétel felfüggesztése;
d. társult szervezeti viszony megszüntetése.
(3) A kötelezettség megszegésének tényét a Szabályzat Felügyelő Bizottság állapítja meg, a szankcióról
pedig a HKT, illetve a helyi közgyűlés dönt.
16. A területi szervezet pártoló tagja lehet az a személy, aki nem tagja a szövetségnek, de a
szervezetet valamilyen formában: anyagilag, politikailag, erkölcsileg támogatja.
17. A területi szervezet tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki különleges érdemeket szerzett az
összmagyarság, a romániai-, vagy a háromszéki magyarság felemelkedésének elősegítésében. A tiszteletbeli
taggá nyilvánításról a Háromszéki Képviselők Tanácsa dönt.

III. A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE
18. (1) Az RMDSZ Háromszéki szervezete széki szervezetekből áll.
(2) A széki szervezetek a következők:
- sepsiszentgyörgyi szervezet,
- sepsiszéki szervezet,
- kézdiszéki szervezet,
- orbaiszéki szervezet,
- erdővidéki szervezet.
(3) A széki szervezetek területi alapon szerveződnek és helyi, községi, illetve városi szervezetek alkotják,
melyek a Szövetség országos bejegyzése alapján működnek.
(4) Azokban a közigazgatási egységekben, ahol egy helyi szervezet működik, ez egyben a városi vagy
községi szervezet is. Azokban a közigazgatási egységekben, ahol több helyi szervezet működik, ezek
szövetsége alkotja a városi, illetve községi szervezetet. Ezeket a szövetségeket egy, a helyi szervezetek
választmányai által delegált személyekből megalakult egyeztető tanács vezeti. Amennyiben az illető
közigazgatási egység polgármestere RMDSZ-es, az elnöki tisztséget a polgármester tölti be. Amennyiben
nincs RMDSZ-es polgármestere a közigazgatási egységnek, az elnöki tisztséget az RMDSZ-es
alpolgármester tölti be. Amennyiben a közigazgatási egységnek sem polgármestere, sem alpolgármestere
nem RMDSZ-es, akkor az elnöki tisztséget a tanács tagjai közül megválasztott városi, illetve községi elnök
tölti be. E testület hatáskörébe tartozik mindazon döntések meghozatala, amelyek a közigazgatási egység
egészét illetik, az elnök pedig gyakorolja mindazokat a jogköröket, amelyek a választási törvények
értelmében a városi vagy községi elnök hatáskörébe tartoznak.
(5) Az egyes helyi szervezetek az egyeztető tanácsbeli taglétszámát a legutóbbi népszámláláson a magyar
lakosság és a legutóbbi választásokon a szövetség képviselőházi listájára leadott szavazatok arányának
megfelelően számítják ki.
Az Egyeztető Tanácsnak hivatalból tagja minden egyes helyi szervezet elnöke, ezek egyeztetnek a
létszámról.
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Amennyiben a képviseleti létszám vitatott, arról a Területi Állandó Tanács dönt. Az egyeztető tanács
létszáma illetve felépítése kell szerepeljen az illető egyeztető tanács alapszabályzatában.
(6) A Területi Szervezet vezető testületeiben a széki szervezetek a jelen szabályzatnak megfelelően kell
legyenek képviseltetve.
19. (1) A területi szervezet hatáskörébe azok a kérdések tartoznak, amelyek:
- helyi vagy széki szinten nem oldhatók meg;
- az Országos Szövetség megbízásából, vagy az érvényes szabályzatok előírásaiból származnak.
(2) A fenti hatásköröket a szervezet testületei révén gyakorolja.

IV. A HELYI, KÖZSÉGI ÉS VÁROSI SZERVEZETEK
20. (1) A helyi, községi és városi szervezet az RMDSZ alapszintű, önállóan működő szervezeti
egysége.
(2) A helyi, községi és városi szervezetet létrehozó tagok kötelesek meghirdetni az alakuló ülést. Az alakuló
ülés helyéről és idejéről kötelesek a területi elnököt értesíteni. Az ülés jegyzőkönyvét az elnök vagy az általa
megbízott személy hitelesítésével kell az RMDSZ területi szervezeténél iktatni.
(3) A községi illetve városi szervezet alatt a közigazgatási egység szervezete értendő. Azokban a
közigazgatási egységekben, melyek több településből állnak, amennyiben a taglétszám ezt szükségessé teszi,
a MÁT jóváhagyásával önálló szervezet hozható létre. Egy településen csak egy helyi szervezet működhet,
kivéve, ha a HKT másképp nem dönt.
(4) Amennyiben egy közigazgatási egységhez több település tartozik, az egyes települések választások,
illetve a küldöttek delegálása alkalmával a legutóbbi népszámláláson a magyar lakosság, és a legutóbbi
választásokon a képviselőházi listára leadott szavazatokkal arányos számú küldöttre, valamint jelöltre
jogosultak.
(5) Sikertelen választási szereplés, a tisztújítás időben való lebonyolításának elmulasztása esetén a megyei
elnök javaslatára a MÁT meghatározott időre új helyi elnököt nevesít. A nevesített elnök mandátuma nem
haladhatja meg az egy évet. Ez idő alatt rendkívüli tisztújítás kötelező.
(6) A szövetség országos, illetve megyei határozata és döntése ellenében cselekvő helyi, községi és városi
szervezetek esetében a rendkívüli tisztújítás kötelező. A rendkívüli tisztújításról a megyei elnök javaslatára a
MÁT dönt. A döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz.
(7) A (5) és (6) bekezdésben szereplő előírásoknak megfelelő esetekben az alkalmazás szükségességét, a
helyzet elemzése után, a MÁT állapítja meg, és szintén ez a testület dönt a konkrét intézkedésekről.
21. (1) A helyi, községi illetve városi szervezet:
a) az Alapszabály keretei között önállóan állapítja meg saját belső felépítését, működési szabályait, illetve
önállóan választja meg elnökét, elnökségének tagjait;
b) az Alapszabálynak és a programnak megfelelő önálló politikai tevékenységet folytat, amelyért maga,
illetve tagjai vállalják a felelősséget;
c) képviseli a Szövetséget a közvélemény előtt, valamint az állami és önkormányzati szervekkel, a civil,
egyházi szervezetekkel való kapcsolataiban;
d) kialakítja a helyi¸ a községi, illetve a városi közélet kérdéseiről a szervezet álláspontját; szervezi a
programokat, rendezvényeket;
e) biztosítja a tagsággal és a lakossággal való rendszeres kapcsolattartást, melynek érdekében találkozókat,
konzultációkat és lakossági fórumokat szervez;
f) a helyi szervezet évente legalább egy nagyobb közösségépítő rendezvényt szervez;
g) küldöttei útján részt vesz a Szövetség területi és országos tevékenységében;
h) dönt a polgármester-jelölt, alpolgármester-jelölt személyéről, valamint a helyi tanácsosi lista
összetételéről az SZKT által elfogadott szabályzat keretei között, a Háromszéki Állandó Tanács
jóváhagyásával;
i) a városi és községi helyi tanácsosi listát a községi, városi RMDSZ szervezetének elnöke vezeti,
amennyiben vállalja a jelölést. Ha mandátumot szerez, az elnök a frakcióvezetői tisztséget is ellátja;
j) amennyiben a helyi szervezet elnöke nem indul az önkormányzati választásokon, a frakcióvezetőjelölt
személyéről a helyi szervezet dönt;
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k) az alpolgármester és a frakcióvezető visszahívásáról a községi, illetve a városi szervezet javaslatára a
Háromszéki Állandó Tanács dönt;
l) az alpolgármesterjelölt és a frakcióvezető-jelölt személyére vonatkozó, valamint az alpolgármester és a
frakcióvezető visszahívására vonatkozó, a Háromszéki Állandó Tanács által meghozott döntés kötelezi az
RMDSZ listán mandátumot szerzett tanácsosokat;
m) a megválasztott tisztségviselők tevékenységükről évente beszámolnak a helyi szervezetnek, amennyiben
a közigazgatási egységben több helyi szervezet működik, a polgármester és alpolgármester minden helyi
szervezetnek beszámol;
n) gazdálkodik az SZÁT által megállapított elvek és szabályok szerint bevételeivel;
o) az önkormányzatokkal, civil szférával, az egyházakkal, az oktatási, kulturális és hagyományőrző
intézményekkel közösen, minden évben egy helyi szintű cselekvési tervet készít el, és mutat be a megyei
elnöknek, melynek lényege egy sajátos közösségi élet megteremtése az illető településen;
p) a helyi szervezet hatáskörébe tartozik a tagdíjak begyűjtésének megszervezése, a megyei szervezet
vezetőségével megegyezettek alapján, illetve a tagság nyilvántartása;
q) dönt az Alapszabályzat által a hatáskörébe utalt kérdésekben.
(2) Azokban a közigazgatási egységekben, ahol több helyi szervezet működik a h, i, j, k pontok beli
hatásköröket és jogosultságokat a községi vagy városi egyeztető tanács, illetve annak elnöke gyakorolják.
(3) A helyi, községi és városi szervezet megszűnésével a használatában álló vagyontárgyak felett a
Háromszéki Állandó Tanács rendelkezik.
22. A helyi, a községi, illetve a városi szervezet szervezeti felépítése:
(1) A helyi szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete a Közgyűlés. A helyi szervezet köteles évente legalább
egyszer összehívni a közgyűlést. A községi, illetve a városi szervezet köteles legalább évente egyszer
összehívni a küldöttgyűlést – a 18. cikkely (4) bekezdése esetében.
(2) Közgyűlésnek a helyi szervezetben tagsági jogaikat gyakorló személyek összességét, küldöttgyűlésnek
pedig az elektorok összességét kell tekinteni.
(3) A közgyűlés (a 18. cikkely (4) bekezdése esetében küldöttgyűlés) választja meg az elnököt, a
választmányt, valamint az ellenőrző-felügyelő testületeket legtöbb 4 éves mandátumra.
(4) A közgyűlés (a 18. cikkely (4) bekezdése esetében küldöttgyűlés) tagjainak egyharmada
kezdeményezheti a helyi, községi, valamint városi szervezet elnökének felfüggesztését. A felfüggesztésről a
választmány tagjainak fele plusz egy szavazatával dönt.
(5) A községi és városi szervezet alapszabályzatában meghatározott módon bizonyos kérdésekben
átruházhatja a döntési jogosultságot a helyi szervezet választmányára vagy a Háromszéki Állandó Tanácsra.
(6) A helyi szervezet elnöke a közgyűlés, a községi és a városi szervezet elnöke a küldöttgyűlés időpontjáról
és napirendjéről szóló értesítést, valamint az ülésről készült jegyzőkönyvet köteles elküldeni a megyei
elnöknek.
(7) A tisztújító vagy jelölő közgyűlést/küldöttgyűlést a területi elnök vagy annak megbízottja vezeti.
Akadályoztatásuk esetén a tisztújító vagy jelölő közgyűlés/küldöttgyűlés tagjai saját körükből választanak
ülésvezetőt.
(8) A közgyűlést/küldöttgyűlést kötelező összehívni, amennyiben a helyi, a községi, illetve a városi
szervezet tagjainak vagy elnökségének legalább egyharmada, vagy a HKT, vagy a megyei elnök ezt írásban
kéri. A beadványt a helyi, a községi, illetve a városi szervezet elnökéhez kell benyújtani, továbbá iktatni kell
a területi szervezetnél. A HKT illetve a területi elnök ilyen irányú döntését írásban kell eljuttatni a helyi
szervezethez. Az elnök tizenöt napon belül köteles a közgyűlést/küldöttgyűlést összehívni. Amennyiben a
helyi, a községi, illetve a városi elnök nem hívja össze a közgyűlést/küldöttgyűlést, akkor ezt a megyei elnök
köteles megtenni 15 napon belül.
23. (1) A helyi szervezet választmánya:
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/városi szervezetek választmánya, illetve egyeztető tanácsa maximum annyi tagból állhat,
ahány tagja a közigazgatási törvény értelmében a helyi tanácsnak van. Ezt a számot indokolt esetben, a
MÁT jóváhagyásával maximum 1/3-al lehet növelni. Amennyiben a közigazgatási egységben több szervezet
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van, az illető szervezetek választmányának maximum 9 tagja lehet. A pontos számról a közgyűlés dönt.
Amennyiben a közigazgatási egységben több település van, de csak egy szervezettel rendelkezik, a
választmányban minden egyes településről kell legyen egy tag. E választmányi tag irányítja a településen
belül a szervezet életét, szükség esetén az általa kiválasztott személyek segítségével.
(3) A községi és városi szervezet küldöttgyűlésének összetételét a 20. cikkely 4). bekezdése tartalmazza:
a) két küldöttgyűlés között a községi, illetve a városi szervezet döntéshozó testülete a választmány vagy
Egyeztető Tanács;
b) a választmány vagy Egyeztető Tanács tagjait a küldöttgyűlés választja meg;
c) A helyi tanácsosok és a közigazgatási körzetben állandó lakhellyel rendelkező, megválasztott
tisztségviselők hivatalból tagjai a községi, illetve a városi szervezet választmányának vagy Egyeztető
Tanácsának, illetve a küldöttgyűlésének;
d) A küldöttgyűlés és a választmány illetve Egyeztető Tanács határozatai az önkormányzati képviselőkre
nézve kötelezőek.

V. A SZÉKI SZERVEZETEK
24. (1) A helyi szervezetek a történelmi széki illetve fiúszéki hovatartozásnak megfelelően széki
szervezetekbe tömörülnek.
(2) Sepsiszentgyörgy önálló széki szervezet.
a) A sepsiszéki szervezethez a következő közigazgatási egységek szervezetei tartoznak: Árkos,
Bodok, Bükszád, Előpatak, Gidófalva, Hídvég, Illyefalva, Kökös, Kőröspatak, Maksa, Málnás, Mikóújfalu,
Réty, Uzon.
b) A kézdiszéki szervezethez a következő közigazgatási egységek szervezetei tartoznak:
Kézdivásárhely, Bereck, Csernáton, Dálnok, Esztelnek, Gelence, Kézdialmás, Kézdiszentlélek,
Kézdiszentkereszt, Lemhény, Maksa, Ozsdola, Szentkatolna, Torja.
c) Az orbaiszéki szervezethez a következő közigazgatási egységek szervezetei tartoznak: Kovászna,
Barátos, Borosnyó, Kommandó, Zabola, Zágon.
d) Az erdővidéki szervezethez a következő közigazgatási egységek szervezetei tartoznak: Barót, Ajta,
Bacon, Bardoc, Bölön, Vargyas.
25. (1) A széki szervezetek saját vezető testületekkel rendelkeznek.
(2) A széki szervezetek vezető testületei a következők:
a) Széki Küldöttgyűlés;
b) Széki Állandó Tanács.
(3) A széki szervezet operatív vezetését a széki elnök és a széki ügyvezető elnök látja el.
(4) A Kovászna Megyei Tanács RMDSZ képviselete széki tagjainak számát a MÁT által javasolt és a HKT
által jóváhagyott algoritmus alapján határozzák meg.

A. A SZÉKI KÜLDÖTTGYŰLÉS
26. A Széki Küldöttgyűlés a Szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete.
27. (1) A Széki Küldöttgyűlést a helyi szervezetek küldöttei alkotják. A helyi szervezetek az illető
településen a legutóbbi népszámláláson a magyar lakosság, illetve a parlamenti választásokon az RMDSZ
képviselőire leadott szavazatok arányában jogosultak a képviseletre. Minden szervezet legalább egy
küldöttre jogosult. A jogosultság megállapításában a matematikai kerekítési szabályok érvényesek. A
küldöttgyűlés összlétszámáról a Széki Állandó Tanács dönt. A széki szervezet helyi szervezeteinek elnökei
tagjai a küldöttgyűlésnek. A széki szervezet területén működő társult ifjúsági szervezetek a küldöttgyűlés
összlétszámának legtöbb 15%-val egyenlő számú képviselőt küldhetnek. Az RMDSZ nőtagozatának a
széket képviselő alelnöke hivatalból tagja a küldöttgyűlésnek.
28. A Széki Küldöttgyűlés hatásköre:
a. a Szervezet Működési Szabályzatának elfogadása, illetve módosítása;
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b. a Szervezet saját Programjának kidolgozása a Szövetség Programjával összhangban;
c. meghallgatja és minősíti a leköszönő vezetőség jelentését;
d. megválasztja az RMDSZ széki elnökét;
e. dönt a Szervezet feloszlatásáról.
29. A Széki Küldöttgyűlést az RMDSZ területi elnöke hívja össze, kétévente rendes, illetve a Széki
Állandó Tanács vagy saját kezdeményezésére bármikor, rendkívüli ülésszakra.
30. (1) A Széki Küldöttgyűlés összlétszáma abszolút többségének jelenlétében határozatképes.
Határozatait a jelenlévők abszolút többségével hozza.
(2) A 27. paragrafus f) pontja esetében az összlétszám 2/3-nak szavazata szükséges.

B. SZÉKI ÁLLANDÓ TANÁCS
31. A Széki Küldöttgyűlés két ülése között a Széki Állandó Tanács vezeti a szervezetet.
32. (1) Széki Állandó Tanács összetétele:
a. az RMDSZ széki elnöke;
b. a széki ügyvezető elnök;
c. a Kovászna megyei tanács RMDSZ képviseletének széki tagjai;
d. a széki szervezet területén működő községi/városi szervezetek elnökei;
e. a széki szervezet területén létező közigazgatási egységek RMDSZ-es polgármesterei, illetve ezek
hiányában alpolgármesterei.
f. a széki szervezet területén működő ifjúsági szervezetek, a Területi Ifjúsági Egyeztető Tanács által delegált
két képviselője;
g. a széki szervezet SZKT-tagjai;
h. a széki szervezet területén létrehozott parlamenti egyéni választókerületben megválasztott szenátorai,
illetve képviselői;
i. a területi szervezet által javasolt, a széki szervezet területén állandó lakhellyel rendelkező miniszteri, vagy
államtitkári rangú tisztségviselők;
j. az országos szinten bejegyzett platformok Háromszéken működő csoportjának egy-egy tagja, amennyiben
az országos szinten leadott taglétszámból 50 háromszéki;
k. az RMDSZ nőtagozatának a széket képviselő alelnöke.
(2) Amennyiben tisztség-egybeesés van, akkor az illető személyt nem lehet helyettesíteni. A testület
taglétszáma ennek megfelelően csökken.
(3) Amennyiben a széki elnök úgy értékeli, hogy a meghozandó döntés ezt szükségessé teszi, az ÁT
kiegészíthető a történelmi egyházak egy-egy képviselőjével, illetve az érdekelt társult civil társadalmi
szerveződések elnökeivel. Ezen személyek is tanácskozási illetve szavazati joggal rendelkeznek.
Amennyiben az ÁT állandó tagjai közül valaki indokolatlannak tartja ezt a kiegészítést, kezdeményezésére,
az állandó tagok egyszerű többséggel dönthetnek a meghívottak szavazati jogáról.
33. A Széki Állandó Tanács, a széki RMDSZ elnök összehívására, szükség szerinti gyakorisággal
ülésezik. Összlétszámának fele plusz egy jelenlétében határozatképes. Határozatait a jelenlévők legalább
fele plusz egy szavazatával hozza.
34. A Széki Állandó Tanács hatásköre:
a. a széki elnök javaslatára megválasztja a széki ügyvezető elnököt;
b. a 49. cikkely o. pontja alapján megválasztja a széki szervezet megyei tanácsosi jelöltjeit;
c. javasolja az SZKT-tagokat;
d. megválasztja a széki szervezet kongresszusi küldötteit a 49. cikkely n. szerinti számnak megfelelően;
e. meghallgatja és minősíti az RMDSZ széki elnök és a széki ügyvezető elnök tájékoztatóját a Széki Állandó
Tanács ülései közötti időszakban hozott operatív jellegű határozatokról és azok végrehajtásáról;
f. meghallgatja és minősíti a parlamenti csoport tájékoztatóját;
g. meghallgatja és minősíti a megyei tanács tájékoztatóját;
h. dönt minden olyan, a széket érintő képviselet kérdésében, amely nem a helyi szervezetek képviseletét
feltételezi;
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i. a területi álláspont kialakításával kapcsolatos minden más kérdésben illetékes.

C. A SZÉKI SZERVEZET ELNÖKE
35. (1) A széki RMDSZ elnököt titkos szavazással a Széki Küldöttgyűlés választja meg, négyéves
mandátumra, a jelenlévők fele plusz egy szavazatával, a jelöltek programjának meghallgatása után.
(2) A széki szervezet elnöke csak valamelyik, a széki szervezet területén működő helyi szervezet tagja lehet.
(3) A Széki Állandó Tanács tagjainak egyharmada kezdeményezheti a széki elnök felfüggesztését. A
felfüggesztésről a Széki Állandó Tanács tagjainak fele plusz egy többségével dönt. A felmentésről a területi
szervezet elnöke által összehívott rendkívüli küldöttgyűlés dönt, 30 napon belül, a küldöttek
összlétszámának fele plusz egy határozatával.
36. A széki RMDSZ elnök hatásköre:
a. vezeti és képviseli az RMDSZ széki szervezetét;
b. összehangolja a szervezeten belül létrehozott testületek munkáját;
c. javaslatot tesz a széki ügyvezető elnök személyére
d. határozati javaslatokat terjeszt az arra illetékes vezető testületek elé;
e. összehívhatja az illető testületeket;
f. elnököl a Küldöttgyűlésen, kivéve annak az elnöki tisztújítással kapcsolatos részét, illetve a Széki Állandó
Tanács ülésein, kivéve az elnök elleni bizalmatlansági indítványt tárgyaló részt;
g. ellenőrzi a helyi szervezeteket a széki, a területi, illetve az országos érvényességű határozatok
végrehajtásában;
h. ellenőrzi az ügyvezető elnök munkáját;
i. együttműködik a parlamenti csoport tagjaival, és esetenként megbízatást ad a szervezet ügyeinek
intézésére és érdekeinek képviseletére;
j. tisztújítás elmaradása esetén a Területi Állandó Tanács határozata alapján kiírja és lebonyolítja a
tisztújítást a helyi szervezetekben, ennek meghiúsulása esetén megbízott elnököt nevez ki.

V. A TERÜLETI SZERVEZET TESTÜLETEI
37. A Szervezet vezetését döntéshozó, végrehajtó, koordináló, ellenőrző és konzultatív testületek
biztosítják.
38. A Szervezet testületei:
a. Területi Küldöttgyűlés;
b. Háromszéki Képviselők Tanácsa;
c. Háromszéki Állandó Tanács;
d. Területi Ügyvezető Elnökség;
e. Területi Önkormányzati Tanács;
f. Területi Ellenőrző Bizottság
g. Területi Szabályzatfelügyelő, Etikai és Fegyelmi Bizottság.

A. TERÜLETI KÜLDÖTTGYŰLÉS
39. A Területi Küldöttgyűlés a Szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete.
40. (1) A Területi Küldöttgyűlést a helyi, községi, városi szervezetek küldöttei alkotják. A helyi,
községi, városi szervezetek a legutóbbi népszámlálás magyar lakosságaránya és az illető településen a
legutóbbi parlamenti választásokon a szövetség képviselő-jelölteire leadott szavazatoknak megfelelő
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arányban jogosultak a képviseletre. Minden szervezet legalább egy küldöttre jogosult. A jogosultság
megállapításában a matematikai kerekítési szabályok érvényesek. A küldöttgyűlés összlétszámáról a
Háromszéki Képviselők Tanácsa dönt. A területi szervezet széki és helyi szervezeteinek elnökei, valamint a
nőtagozat elnöke és alelnökei tagjai a küldöttgyűlésnek. A területen működő területi ifjúsági egyeztető
tanácsok a küldöttgyűlés összlétszámának legtöbb 15%-val egyenlő számú képviselőt küldhetnek.
(2) A Területi Küldöttgyűlésen csak a helyi, községi és városi szervezet által kiállított, névreszóló és
egyetlen ülésre érvényes megbízólevéllel rendelkező küldött vehet részt.
41. A Területi Küldöttgyűlés hatásköre:
a. a Szervezet Működési Szabályzatának elfogadása, illetve módosítása;
b. határozatokat fogad el, melyek nem mondhatnak ellent a Szövetség Programjának, illetve
Alapszabályzatának. Ezek betartása és végrehajtása kötelező érvényű a HKT, HÁT tagjaira nézve, valamint
a bármilyen szinten megválasztott vagy kinevezett helyi, megyei tisztségviselőkre, illetve a helyi, községi és
városi szintű döntéshozó testületek számára;
c. meghallgatja és minősíti a leköszönő vezetőség jelentését;
d. meghallgatja és minősíti a Területi Ellenőrző Bizottság, illetve a Területi Szabályzatfelügyelő, Etikai és
Fegyelmi Bizottság jelentését;
e. elfogadja a széki szervezetek által javasolt SZKT-tagokat és megválasztja a KAT-tagokat;
f. megválasztja az RMDSZ területi elnökét;
g. jóváhagyja, a széki szervezetek javaslatai alapján, a Területi Ellenőrző Bizottság öt tagját;
h. jóváhagyja, a széki szervezetek javaslatai alapján, a Területi Szabályzatfelügyelő, Etikai és Fegyelmi
Bizottság öt tagját;
i. dönt a Szervezet feloszlatásáról.
42. A Területi Küldöttgyűlést az RMDSZ területi elnöke hívja össze, kétévente rendes, illetve a
Háromszéki Képviselők Tanácsának vagy saját kezdeményezésére bármikor, rendkívüli ülésszakra.
43. (1) A Területi Küldöttgyűlés összlétszáma abszolút többségének jelenlétében határozatképes.
Határozatait a jelenlévők abszolút többségével hozza.
2) A 43. paragrafus a. pontja esetében a jelenlévők kétharmadának szavazata szükséges, az f. pont esetében
a küldöttgyűlés összlétszáma fele plusz egy szavazata szükséges, a i. pont esetében pedig az összlétszám
2/3-nak szavazata.

B. A HÁROMSZÉKI KÉPVISELŐK TANÁCSA
44. A Háromszéki Képviselők Tanácsa két küldöttgyűlés közötti időszakban a szervezet legfelsőbb
döntéshozó testülete.
45. (1) A Háromszéki Képviselők Tanácsának összetétele:
a. az RMDSZ területi elnöke és területi ügyvezető elnöke;
b. a széki szervezetek elnökei és ügyvezető elnökei;
c. a Kovászna megyei tanács legmagasabb tisztséget betöltő RMDSZ képviselői (elnök, alelnök,
frakcióvezető), illetve a négy város RMDSZ színeiben megválasztott polgármestere, alpolgármestere és
frakcióvezetője;
d. a négy város RMDSZ elnöke.
e. a Háromszéki szervezet területéről RMDSZ színekben miniszteri, illetve államtitkári tisztséget betöltő
személyek;
f. a területi szervezet parlamenti képviselete;
g. a Kovászna megyei SZKT tagok;
h. az országos szinten bejegyzett platformok Háromszéken működő csoportjának két-két tagja, amennyiben
az országos szinten leadott taglétszámból 50 háromszéki.
i. a magyar történelmi egyházak egy – egy képviselője;
j. az országos társult tagsággal rendelkező civil társadalmi szerveződések területi szervezeteinek elnökei,
amennyiben ezt írásban igénylik;
k. a széki szervezetek a (2) bekezdés szerinti képviselői;
l. a HKT 15%-val egyenlő a társult ifjúsági szervezetek által delegált képviselő, kiknek széki leosztása meg
kell egyezzen a székek HKT-képviseletével;
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m. a nőtagozat elnöke és alelnökei.
(2) Az egyes széki szervezetek HKT-beli taglétszámát a következő szerint számítják ki:
- 50%-át a szék magyar lakossága függvényében;
- 50%-át a szék területén a legutóbbi parlamenti választáson az RMDSZ képviselőházi listájára leadott
szavazatok alapján.
A széki szervezetek elnökeinek egyeztetése alapján a képviseleti létszámról a Területi Állandó Tanács dönt.
(3) Az a HKT-tag, amelyik három egymásutáni HKT ülésen nem vesz részt, elveszíti tagságát.
(4) Azok a megyei tanácsosok, akik bár tagjai a területi szervezet valamely helyi szervezetének, de nem
tagjai a Háromszéki Képviselők Tanácsának, tanácskozási jogkörrel kötelezően részt vesznek a Háromszéki
Képviselők Tanácsának ülésein. Ellenkező esetben az Alapszabályzat által meghatározott szankció léphet
érvénybe.
46. A Háromszéki Képviselők Tanácsának tagsága az a. – g. pontok esetében a mandátum idejére
szól és nem átruházható; a h. és l. pont esetében két tisztújító küldöttgyűlés közötti 4 éves időtartam.
47. A Háromszéki Képviselők Tanácsának hatáskörébe tartozik:
a. a Háromszéki Képviselők Tanácsa elnökének és titkárának megválasztása;
b. az RMDSZ területi elnöke által javasolt területi ügyvezető elnök elfogadása, visszautasítása vagy
leváltása - ugyanazon alkalommal nem jelölhető másodszor is ugyanaz a személy, ha nem kapta meg a
szükséges szavazattöbbséget;
c. a Területi Ügyvezető Elnök által javasolt Ügyvezető Elnökség tagjainak elfogadása, visszautasítása vagy
leváltása;
d. az SZKT határozatának keretei között, jelöli a parlamenti képviselőket és szenátorokat, a széki
szervezetek javaslatainak figyelembe vételével;
e. a Szervezet Ellenőrző, illetve Szabályzat-felügyelő, Etikai és Fegyelmi Bizottsága működési
szabályzatának az elfogadása;
f. a Szervezet Ellenőrző, illetve Szabályzat-felügyelő, Etikai és Fegyelmi Bizottsága évi beszámolójának
meghallgatása és kiértékelése;
g. az RMDSZ területi elnöke és ügyvezető elnöke beszámolójának a meghallgatása és kiértékelése;
h. a parlamenti csoport és a megyei tanács kötelező beszámolójának a meghallgatása és kiértékelése;
i. a megyei tanács elnök- és alelnök-jelöltek megválasztása;
j. a megyei tanácsosi listát a háromszéki RMDSZ elnöke vezeti, amennyiben vállalja a jelölést, ha
mandátumot szerez, az elnök a frakcióvezetői tisztséget is ellátja, amennyiben a megyei elnök nem indul az
önkormányzati választásokon, a frakcióvezető-jelölt személyéről a HKT dönt; ez a döntés kötelezi az
RMDSZ listán mandátumot szerzett tanácsosokat;
k. dönt a megyei tanács alelnökének és frakcióvezetőjének visszahívásáról;
l. a kongresszusi küldöttek számának széki leosztása az arányosság elvének megfelelően;
m. a 45. cikkely (2) bekezdése által leírt arányosság elvének tiszteletben tartásával dönt a megyei tanácsosi
jelöltállítás módozatairól, beleértve a széki szervezeteknek járó jelöltszám és azok listán elfoglalt helyeit is;
n. a Területi Küldöttgyűlés összlétszámának a meghatározása;
o.
elfogadja a szankciók kiszabásának részletes szabályozását, melynek tervezetét a Területi
Szabályzatfelügyelő, Etikai és Fegyelmi Bizottság dolgozott ki;
p. a Szervezet feloszlatásának kezdeményezése;
q. új szervezetek felvétele;
r. a megye egészét érintő fontos politikai kérdésekben való döntés;
s. a területi szervezetet alkotó helyi, községi illetve városi szervezetek tagjaira vonatkozó tagdíjak
megállapítása;
t. minden más olyan feladat, amelyet a Területi Küldöttgyűlés rábíz.
48. A Háromszéki Képviselők Tanácsát elnökből, négy alelnökből és egy titkárból álló Állandó
Bizottság vezeti. Az alelnököket a széki képviseleteknek megfelelően kell megválasztani, oly módon, hogy
az a széki szervezet, amely elnöki tisztséggel rendelkezik, nem kap alelnöki tisztséget.
49. (1) A Háromszéki Képviselők Tanácsa elnökének összehívására félévente, vagy szükség esetén
bármikor ülésezik.
10

(2) A HKT elnökének akadályoztatása esetén a testület ülését összehívhatja a területi elnök vagy a HKT
valamely alelnöke.
(3) A területi szervezet tisztújító küldöttgyűlése után legtöbb három hónapra a Háromszéki Képviselők
Tanácsa alakuló ülését a területi elnök hívja össze.
50. A Háromszéki Képviselők Tanácsa rendkívűli ülésének összehívását kezdeményezhetik:
- az RMDSZ területi elnöke;
- legalább két széki elnök;
- a Háromszéki Képviselők Tanácsának elnöke;
- a Háromszéki Képviselők Tanácsa tagságának 1/3-a.
51. Az ülés előtt egy héttel a Háromszéki Képviselők Tanácsának titkára köteles a tagok tudomására
hozni az ülés helyét, időpontját, valamint tervezett napirendjét, illetve eljuttani a vonatkozó anyagokat.
Rendkívüli ülésszak esetén ez a határidő három napra csökkenthető.
52. (1) A Háromszéki Képviselők Tanácsa összlétszámának fele plusz egy jelenlétében
határozatképes, abban az esetben ha legalább két szék területéről jelen van legalább egy-egy képviselő.
Határozatait legalább a jelenlévők fele plusz egy szavazatával hozza.
(2) A 49. cikkely d. és k., n. és o. pontja esetében a Háromszéki Képviselők Tanácsa összlétszámának 2/3-a
jelenlétében határozatképes, határozatait pedig az összlétszám fele plusz egy szavazatával hozza.

C. HÁROMSZÉKI ÁLLANDÓ TANÁCS
53. A Háromszéki Képviselők Tanácsának két ülése között a Háromszéki Állandó Tanács vezeti a
szervezetet.
54. (1) Háromszéki Állandó Tanács összetétele:
a. az RMDSZ területi elnöke;
b. a HKT elnöke;
c. a területi ügyvezető elnök;
d. a széki elnökök;
e. a széki ügyvezető elnökök;
f. a Kovászna Megyei Tanács vezetői tisztséget betöltő RMDSZ-es képviselői (elnök, alelnökök);
g. az Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke és alelnöke;
h. a területi szervezet által javasolt miniszteri, illetve államtitkári rangú tisztségviselők;
i. az RMDSZ területi parlamenti képviselete;
j. a Területi Önkormányzati Tanács elnöke;
k. a négy város RMDSZ elnöke;
l. a megyei RMDSZ nőtagozatának elnöke.
(2) A fenti tisztségviselők hiányában vagy ha egy személynek több olyan tisztsége is van, ami feljogosítja a
tagságra, akkor a képviseletet azok szabályzat szerinti helyetteseik látják el.
(3) Amennyiben a területi elnök úgy értékeli, hogy a meghozandó döntés ezt szükségessé teszi, az ÁT
kiegészíthető a történelmi egyházak egy-egy képviselőjével, illetve az érdekelt társult civil társadalmi
szerveződések elnökeivel. Ezen személyek is tanácskozási illetve szavazati joggal rendelkeznek.
Amennyiben az ÁT állandó tagjai közül valaki indokolatlannak tartja ezt a kiegészítést, kezdeményezésére,
az állandó tagok egyszerű többséggel dönthetnek a meghívottak szavazati jogáról.
55. A Háromszéki Állandó Tanács, a területi RMDSZ elnök összehívására, szükség szerinti
gyakorisággal ülésezik. Összlétszámának fele plusz egy jelenlétében határozatképes, amennyiben legalább
két szék területéről jelen van legalább egy-egy küldött. Határozatait a jelenlévők kétharmadának
szavazatával hozza.
56. Háromszéki Állandó Tanács hatásköre:
a. meghallgatja és minősíti az RMDSZ területi elnök és a területi ügyvezető elnök tájékoztatóját a
Háromszéki Állandó Tanács ülései közötti időszakban hozott operatív jellegű határozatokról és azok
végrehajtásáról;
b. meghallgatja és minősíti a parlamenti csoport tájékoztatóját;
11

c. meghallgatja és minősíti a megyei tanács tájékoztatóját;
d. jóváhagyja a 21. cikkely h) pontja, illetve a 34. cikkely b) pontja alapján a hozzá benyújtott jelöltlistákat.
A községi, városi, illetve széki szervezetek döntését 2/3-os szavazattöbbséggel módosíthatja. A döntés elleni
óvást az SZE-hez kell benyújtani a döntés nyilvánosságra hozatalától számított 48 órán belül;
e) javaslatot tesz és beszámoltatja a dekoncentrált intézményvezetőket és a kormányzati tisztségviselőket;
f) dönthet a helyi, községi, illetve városi szervezet elnökének felfüggesztéséről, amennyiben azt a
területi elnök javasolja;
g) tisztújítást írhat ki a helyi, a községi, illetve városi szervezetben;
h. összeállítja és a Háromszéki Képviselők Tanácsa elé terjeszti a Kongresszusi küldöttek névsorát;
i. a területi álláspont kialakításával kapcsolatos minden más kérdésben illetékes;
j. a megyei elnök javaslatára dönt a politikai bizalom megvonásáról az RMDSZ támogatásával és listáján,
helyi valamint megyei szinten megválasztott és kinevezett tisztségviselők esetében, akik többszöri írásos
figyelmeztetés ellenére nem tesznek eleget a szervezettel szembeni tisztségükből fakadó pénzügyi
kötelezettségüknek, mely döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz;
k. a megyei 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;
l. a tisztújítás elrendelése indokolt esetben valamely helyi, községi vagy városi szervezetben;
m. a Szervezet költségvetésének az elfogadása és a területi szervezet alkalmazottai fizetésének
megállapítása;
n. minden más operatív jellegű határozat meghozatala.

D. A TERÜLETI SZERVEZET ELNÖKE
57. (1) A Háromszéki RMDSZ elnököt titkos szavazással a Területi Küldöttgyűlés választja meg,
négyéves mandátumra, a jelenlevők egyszerű többségének szavazatával, ugyanazzal az eljárással, mint a
szövetségi elnököt.
(2) A HKT tagjainak egyharmada kezdeményezheti a területi elnök felfüggesztését. A felfüggesztésről a
HKT tagjainak kétharmados többségével dönt. A felmentésről az HKT elnöke által összehívott rendkívüli
küldöttgyűlés dönt, 30 napon belül, a küldöttek egyszerű többségének határozatával.
(3) Amennyiben nem képviselő vagy szenátor, illetve nem indul a parlamenti választásokon bejutó helyen,
kötelezően rákerül a megyei tanácsosi jelöltlistára, bejutó helyen.
58. A Háromszéki RMDSZ elnök hatásköre:
a. vezeti és képviseli az RMDSZ Háromszéki szervezetét;
b. összehangolja a szervezeten belül létrehozott testületek munkáját;
c. határozati javaslatokat terjeszt az arra illetékes vezető testületek elé;
d. összehívhatja az illető testületeket;
e. elnököl a Küldöttgyűlésen, kivéve annak az elnöki tisztújítással kapcsolatos részét, illetve a Háromszéki
Állandó Tanács ülésein, kivéve az elnök elleni bizalmatlansági indítványt tárgyaló részt;
f. javaslatokat tesz a területi ügyvezető elnök személyére;
g. ellenőrzi a helyi szervezeteket a területi, illetve az országos érvényességű határozatok végrehajtásában;
h. ellenőrzi az ügyvezető elnök munkáját;
i. együttműködik a parlamenti csoport tagjaival, és esetenként megbízatást ad a szervezet ügyeinek
intézésére és érdekeinek képviseletére;
j. biztosítja az RMDSZ Háromszéki szervezetének külföldi képviseletét.
k. tanácskozási joggal részt vesz a Területi Önkormányzati Konferencia ülésein;
l. szükség szerint összehívja alakuló ülésre a területi ifjúsági egyeztető tanácsot;
m. javaslatára, az RMDSZ támogatásával és listáján, helyi valamint megyei szinten megválasztott és
kinevezett tisztségviselőktől megvonható a politikai támogatás, amennyiben többszöri írásos figyelmeztetés
ellenére nem tesznek eleget a szervezettel szembeni, tisztségükből fakadó pénzügyi kötelezettségüknek. A
politikai bizalom megvonásáról a MÁT dönt;
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n. 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 MÁT dönt;
o. indokolt esetben javaslatot tesz a HKT-nak a szövetségi alapszabályzatot megszegő tisztségviselők
felmentésére.

E. A TERÜLETI ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG
59. A szervezet végrehajtó testülete az Ügyvezető Elnökség.
60. (1) Az Ügyvezető Elnökség ügyvezető elnökből, a HKT által megválasztott ügyvezető
alelnökökből és a széki ügyvezető elnökökből áll. Saját működési szabályzattal rendelkezik, amelyet a HKT
fogad el.
(2) Amennyiben a területi elnök parlamenti képviselő vagy szenátor, illetve indul a parlamenti választásokon
bejutó helyen, az ügyvezető elnök kötelezően rákerül a megyei tanácsosi jelöltlistára, bejutó helyen.
61. A Szervezet fizetett alkalmazottainak számát és fizetésének mértékét a Háromszéki Állandó
Tanács állapítja meg.
62. A Területi Ügyvezető Elnökség hatásköre:
a. végrehajtja a Háromszéki Képviselők Tanácsa és a Háromszéki Állandó Tanács határozatait, valamint a
területi elnök utasításait;
b. döntéseket hoz a területi szervezet vagyonának és pénzének kezeléséről;
c. a területi elnökkel közösen meghatározza a területi ügyvezető alelnökök feladatkörét;
d. együttműködik a szenátori és képviselői irodákkal;
e. együttműködik a széki szervezetek testületeivel.
63. Az Ügyvezető Elnökség szükség szerint ülésezik.

F. A TERÜLETI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
64. A Területi Ellenőrző Bizottság öt tagú. A széki szervezetek javaslatai alapján a területi
küldöttgyűlés hagyja jóvá a Területi Ellenőrző Bizottság öt tagját.
65. A bizottság üléseit annak elnöke hívja össze.
66. A Bizottság saját működési szabályzata szerint szervezi meg munkáját, a megfelelő szövetségi
bizottság szabályzatával összhangban.
67. A Területi Ellenőrző Bizottság hatásköre a területi, széki, illetve a helyi, községi és városi
szervezetek pénz- és vagyongazdálkodásának, a bevételek, a kiadások, a költségvetés és a zárszámadás
folyamatos ellenőrzése.
68. A hatáskörébe tartozó kérdésekről köteles jelentést tenni a Háromszéki Képviselők Tanácsa előtt
évente, a Területi Küldöttgyűlés előtt pedig kétévente.

G. A TERÜLETI SZABÁLYZATFELÜGYELŐ, ETIKAI ÉS FEGYELMI
BIZOTTSÁG
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69. A Területi Szabályzatfelügyelő, Etikai és Fegyelmi Bizottság öt tagú, akik közül egy kötelezően
jogász. A széki szervezetek javaslatai alapján a Területi Küldöttgyűlés hagyja jóvá a Területi
Szabályzatfelügyelő, Etikai és Fegyelmi Bizottság öt tagját.
70. A Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze.
71. A Bizottság saját működési szabályzata szerint szervezi meg munkáját, a megfelelő szövetségi
bizottság szabályzatával összhangban.
72. A Területi Szabályzatfelügyelő, Etikai és Fegyelmi Bizottság hatásköre:
1). a területi RMDSZ szervezetben és társszervezeteiben vezető tisztséget betöltő személyek és a területi
szervezet kollektív tagjainak becsületét, hírnevét érintő panaszok meghallgatása és elbírálása, a széki
szervezetek, illetve valamely széki és helyi, községi, városi szervezet közötti, etikai jellegű konfliktusok,
illetve a különböző szintű fegyelmi kérdések kivizsgálása.
2) alapfokon:
a) ellenőrzi a területi szervezet és a széki szervezetek döntéshozó testületei határozatainak a területi
alapszabályzattal való összeférhetőségét;
b) ellenőrzi a helyi, községi és városi szervezetek és a helyi szinten társult szervezetek programját és
szabályzatát, valamint azoknak a területi szervezet programjával és alapszabályzatával való
összeférhetőségét;
c) kizárólagos érvénnyel értelmezi a területi szervezet alapszabályzatát;
d) határoz minden egyéb olyan kérdésben, amelyet a területi szervezet alapszabályzata, a HKT, illetve
esetenként a területi elnök a Területi Szabályzat-Felügyelő Bizottságok hatáskörébe utal.
3) másodfokon határoz a helyi, községi vagy városi szabályzat felügyelő bizottságok határozatai ellen
benyújtott fellebbezések esetében, amennyiben nem létezik helyi, községi, városi Szabályzat-Felügyelő
Bizottság, ez a határozat is alapfokú
4) kidolgozza a szankciók kiszabásának részletes szabályozását tartalmazó tervezetet.
73. A bizottság köteles az általa vizsgált etikai és fegyelmi ügyekben kialakított véleményét,
következtetéseit, a véglegesítés után, az azt követö első Háromszéki Képviselők Tanácsának ülése elé tárni.
74. A Bizottság határozatai ellen a Szövetségi Szabályzatfelügyelő illetve Etikai és Fegyelmi
Bizottsághoz lehet fellebbezni.

H. A TERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS
75. A Területi Önkormányzati Tanács, a Szövetség listáin megválasztott polgármesterek,
alpolgármesterek és önkormányzati képviselők érdekegyeztető, tanácsadó és képviseleti testülete.
76. Hatáskörébe közvetlenül az önkormányzati tevékenységgel, annak szakmai és érdekvédelmi
vetületével kapcsolatos kérdések tartoznak.
77. Saját szervezési és működési szabályzata alapján tevékenykedik, melyet az országos
Önkormányzati Tanács szabályzatának megfelelően fogad el. Elnökét a szervezési és működési szabályzat
alapján választják meg. A Területi Önkormányzati Tanács elnöke a Háromszéki Állandó Tanácsnak tagja. A
helyhatósági választások után alakuló ülését a területi elnök hívja össze.

VI. AZ IFJÚSÁGI SZERVEZETEK KÉPVISELETE AZ RMDSZ TERÜLETI
TESTÜLETEIBEN
78. (1) A szervezet tevékenységében aktív részt vállaló háromszéki magyar ifjúsági szervezetek
képviselői az RMDSZ testületeiben tagságot, tisztségeket és képviseleti jogot nyerhetnek.
(2) Az ifjúsági képviseletre vonatkozóan az országos szabályzat 27. cikkelyének rendelkezései az
irányadóak.
79. Az ifjúsági szervezetek az önkormányzati és parlamenti választásokon jelölteket indíthatnak, a
jelölési feltételeket az RMDSZ Háromszéki Területi szervezete és a területi ifjúsági egyeztető tanács közötti
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együttműködési megállapodás határozza meg. Az együttműködési megállapodást a Háromszéki Állandó
Tanács fogadja el.
80. Az RMDSZ Háromszéki Területi szervezete és a területi ifjúsági egyeztető tanács közötti
együttműködési megállapodás érvényes a felek helyi, városi illetve széki szintű viszonyára is.
81. A szervezet bármely szintjén képviseleti mandátumot nyert ifjúsági küldöttekre a szervezet
egyéni tagjaira vonatkozó jogok és kötelezettségek alkalmazandók.

VII. A TERÜLETI SZERVEZET VAGYONA
82. A területi szervezet pénzügyi forrásait tagdíjak, adományok, a különböző rendezvényekből és
más törvényes forrásokból befolyt összegek képezik.
83. (1) A tagdíjak befizetése tagdíjbegyűjtők révén vagy banki átutalással történik. A
tagdíjbegyűjtőket a helyi szervezetek elnökei igazolvánnyal látják el. A begyűjtők a begyűjtött összeget
lehetőleg havonta, de nem később mint negyedévente adják le a megyei szervezet pénzügyi megbízottjánál.
A tagdíjbegyűjtés és nyilvántartás az ügyvezető elnökség által elfogadott formában és okiratok alapján
történik.
(2) A tagdíjbegyűjtés és nyilvántartás az ügyvezető elnökség által elfogadott formában és okiratok
alapján történik.
(3) A tagdíjakból származó nettó összeg 70%-a a helyi, 30%-a a területi szervezetet illeti meg.
(4) A területi szervezet kezeli a befizetett összegre vonatkozó primér aktákat.
84. A területi szervezet vagyonát alkotják mindazok a vagyontárgyak, amelyek a területi szervezet
leltárán szerepelnek.
85. A területi szervezet vagyonát képezik továbbá azok a pénzeszközök, értékpapírok, összegek,
amelyek a háromszéki szervezet számláin szerepelnek, bankban vagy takarékpénztárban.
86. Azok a személyek, akik bármilyen törvényes módon a területi szervezet vagyonát képező
pénzhez vagy vagyontárgyakhoz jutottak, az átvétel pillanatától az átvett érték vagyonkezelőivé válnak és
mint ilyen, felelősséggel tartoznak a területi szervezetnek.
87. A területi szervezet vagyonát a területi ügyvezető elnök kezeli.
88. A területi szervezet megszűnése vagy feloszlatása esetén vagyonával a megszűnést vagy
feloszlatást kimondó rendkívüli Területi Küldöttgyűlés rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

VIII. A TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI KRITÉRIUMAI
89. (1) A Területi Ellenőrző illetve Szabályzatfelügyelő, Etikai és Fegyelmi Bizottság tagsági
tisztsége összeférhetetlen a helyi és az országos megfelelő bizottságokban betöltött tisztséggel, valamint a
helyi, széki, területi és országos vezető tisztségekkel.
(2) A szervezet tisztségviselőire az előbbi bekezdésben szereplő előíráson kívül az országos
szabályzat XXVIII. fejezete, szankcióikat illetően pedig az országos szabályzat XXIX. fejezete
alkalmazandó.

IX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
90. Jelen működési szabályzat a szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottság pozitív véleményezése
után lép hatályba.
91. A jelen szabályzat hatálybalépése után az ennek ellentmondó előírások hatályukat vesztik.
92. (1) A módosult szabályzat hatályba lépésétől számított hat hónapon belül meg kell tartani a
városi/községi/falusi tisztújító gyűléseket, a szabályzat 20. pontja figyelembe vételével.
(2) Azon szervezetek esetében, ahol a tisztújítás nem történt meg az előbbi bekezdésben szereplő
határidőn belül, a 20. pont előírásai alkalmazandók.
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93. A Háromszéki szervezetből helyi szervezetek esetleges kiválása nem kötelezi a szervezetet sem
szabályzatának, sem státusának, sem pedig elnevezésének megváltoztatására. Az ezen szervezetek által
addig befizetett tagdíjrészesedés, valamint az elmaradt, a kilépésig tartó időszakra járó rész a szervezet
tulajdonát képezi a továbbiakban is. A kilépéskor a tagdíjhátrálékot törleszteni kell. A területi szervezet
tulajdonába kerül az időközben megszűnt helyi szervezetek vagyona is.

Módosítva 2013. november 27.
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