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I.  

 

1. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Nagybánya központú Területi Szervezete a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség Alapszabályzatának VI fejezete alapján működő szervezet, és mint 

ilyen, a Szövetség országos bejegyzése alapján működik. 

 

2. A Területi Szervezet hivatalos bélyegzője magyar és román nyelven tünteti fel a Szervezet nevét. 

(Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Nagybánya Központú Területi Szervezete - Uniunea 

Democrata Maghiara din Romania, Organizatia Teritoriala cu centrul in Baia Mare). A külföldi 

levelezések fejlécein a Területi Szervezet neve más nyelven is feltüntethető. 

 

3. A Területi Szervezet székhelye Nagybánya. 

 

4. A Területi Szervezet a következő települések helyi szervezeteit öleli fel. 

- Domokos 

- Erzsébetbánya 

- Felsőbánya 

- Hagymáslápos 

- Kapnikbánya 

- Koltó-Katalin 

- Magyarlápos 

- Misztótfalu 

- Nagybánya 

- Sárosmagyarberkesz 

- Sülelmed-Ardó-Monó 

- Szinérváralja 

- Tőkés 

A helyi szervezetek egymásközti viszonyában semmiféle alárendeltségi viszony nincsen. 

 

5. A Területi Szervezet Választmánya hivatott jóváhagyni az új helyi szervezetek nyilvántartásba 

vételét, illetve szervezetek fuzionálását. 

 

 

 

 

II. A TERÜLETI SZERVEZET CÉLKITŰZÉSEI 

 



6. A Területi Szervezet célja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Programjának területi 

megvalósítása és ezen belül: 

- a belső önrendelkezés elvein alapuló közösségi önkormányzat intézményének kiépítése 

- hozzájárulni a Nagybánya központú területen- a többi demokratikus erővel szövetkezve- 

egy szociális biztonságot szavatoló, piacgazdálkodású, a helyi önkormányzatra épülő 

demokratikus Románia felépítéséhez, egy olyan jogállamhoz, melybe szervesen beépül a 

nemzetiségek egyéni és kollektív jogainak a szavatolása, beleértve az idevonatkozó 

törvények és rendelkezések jóhiszemű végrehajtását is, 

- a nemzeti identitás védelme, megőrzése és fejlesztése, a szülőföldön maradás érdekében 

elősegiti a közösség önszerveződését és a mesterséges asszimiláció meggátolása. 

 

7. Céljai eléréséért a Területi Szervezet: 

- képviseli és védelmezi a helyi hatóságok előtt a terület magyarságának közös érdekeit, 

- képviseli a területi magyarságot az RMDSZ országos szerveiben, ennek érdekében az 

országot érintő kérdésekben él határozati javaslattevési jogával, 

- megszervezi és működteti az információáramlást mind a központi intézmények felé és felől, 

mind a Területen működő helyi szervezetek között, 

- a tagok részére tanácsadói és jóléti tevékenységet szervez, 

- társult tagjaival sokoldalú társadalmi és kulturális tevékenységeket fejt ki 

- megszervezi az együttműködést a megye demokratikus politikai erőivel 

- az RMDSZ Programjába beleillő nemzetközi kapcsolatokat épít ki 

- szociális és karitatív tevékenységeket szervez és koordinál. 

 

     

      III. TAGSÁG 

 

8. A Területi Szervezet a Nagybánya –központú terület helyi RMDSZ szervezeteinek és a társult helyi 

szintű civil társadalmi szerveződések tagjait öleli föl, mint fizikai személyeket, valamint a társult 

szervezeteket, mint jogi személyeket. 

 

9. A helyi szervezet egyéni tagjai természetes személyek. Egyéni tag lehet minden román állampolgár, 

aki tagsági szándékát, valamint a Szövetség Programjával és Alapszabályzatával való egyetértését 

irásban benyújtja a Szövetség valamely helyi szervezetéhez, valamint: 

-  nem tagja Romániában pártként bejegyzett szervezetnek és saját felelősségre  

   nyilatkozatot tesz erről  

-  nem tagja olyan társadalmi  szervezetnek, amely jelölteket indít a helyhatósági,    

   parlamenti vagy európai parlamenti választásokon. 

 

10. Az egyéni tag jogai: 

- közvetlenül részt venni a Szervezet munkájában, a Szervezet elnöksége által megszabott 

feladatkörök elvégzésében  

- indítványozó, tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek a helyi szervezetekben  

- a 18. életévüket betöltött egyéni tagok választhatnak és választhatóak a Szövetség minden 

testületébe  

  

11. Az egyéni tagok kötelezettségei: 

- betartani az Alapszabályzatot és Programot, 

- rendszeres tagdíjfizetés, a szervezet támogatása és annak tevékenységében aktívan részt 

venni 

 

12. Az egyéni tagság megszűnik: 

- írásban bejelentett kilépéssel 

- a tag kizárásával  

-    a tagdíjat 6 hónapig nem fizető tag tagsági viszonya megszűnik kizárási eljárás nélkül, ha 

bizonyíthatóan a tagdíjbegyűjtő kérése ellenére folyamatosan elutasítja a tagdíj kifizetését Tagsága 



megszűnik annak az RMDSZ-tagnak, aki más szervezet, párt jelöltjeként vagy függetlenként indul 

európai parlamenti, országgyűlési vagy önkormányzati választásokon.  

- a tag halálával 

 

Az a tag akinek a 12. cikkely (2) pontja értelmében szűnt meg a tagsága, a megyei/területi elnök 

javaslatára, a TÁT/MÁT jóváhagyásával visszaszerezheti RMDSZ tagságát.  

 

13. A társult szervezetek egyéni tagságára vonatkozóan a Szövetségi Alapszabályzat rendelkezései 

irányadóak. 

        

14. A társult szervezet illetékes vezetősége a Választmányhoz írásban eljuttatja a Területi Szervezettel 

szemben vállalt kötelezettségeit és elvárásait. 

A szándéknyilatkozatot a választmány a társulni akaró jogi személy megbízottjának jelenlétében vitatja 

meg és dönt arról. 

 

15. A társult szervezeti viszony megszűnik: 

- a társult tag megszűnésével 

- a társult tag írásbeli bejelentése alapján 

- a társult tag kizárásával. 

A társult tag kizárható, ha megszegi vagy nem teljesíti vállalt kötelezettségeit, vagy olyan magatartást 

tanúsít, illetve olyan tevékenységeket folytat, mely nem egyeztethető össze az RMDSZ 

Programjával. 

 

16. Pártoló tag lehet minden fizikai vagy jogi személy, aki erkölcsileg és anyagilag támogatja a 

szervezet, jóllehet annak nem tagja.  

 

 

IV. A HELYI SZERVEZETEK FELÉPITÉSE 

 

17. A helyi szervezetek egy meghatározott területen élő RMDSZ- tagok érdekvédelmi szervezete, 

amelyek közösségi tevékenységüket önálló módon szervezik meg. Az önállóság vonatkozik a pénzzel 

és egyéb anyagi javakkal való gazdálkodásra is. 

A helyi szervezet működése: 

- a. A helyi, a községi és a városi szervezet az RMDSZ alapszintű egységei, melyek a 

megyei/területi szervezet keretein belül működnek.  

- b. Azokban a közigazgatási egységekben, ahol egy helyi szervezet működik, ez egyben a 

városi vagy községi szervezet is. 

- c. Azokban a közigazgatási egységekben, ahol több helyi szervezet működik, ezek 

szövetsége alkotja a városi, illetve községi szervezetet. 

- d. Ezeket a szövetségeket egy, a helyi szervezetek választmányai által delegált személyekből 

megalakult küldöttgyűlés (egyeztető tanács) vezeti, melynek élén a tanács tagjai közül megválasztott 

városi, illetve községi elnök áll. 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. 

-  e.A helyi, a községi és a városi szervezetet létrehozó tagok kötelesek meghirdetni az 

alakuló ülést. Az alakuló ülés helyéről és idejéről kötelesek a megyei/területi elnököt értesíteni. Az 

ülés jegyzőkönyvét az elnök vagy az általa megbízott személy hitelesítésével kell az RMDSZ 

területi/megyei szervezeténél iktatni. 

- f. Egy településen csak egy helyi szervezet működhet, kivéve ha a TKT/MKT másképp nem 

dönt. 

- g.  Amennyiben egy közigazgatási egységhez több település tartozik, az egyes települések 

választások, küldöttek delegálása alkalmával jelölt- és küldöttállítási jogaikat a legutóbbi 

népszámláláson a magyar lakosság és a legutóbbi választásokon a Szövetség képviselőházi listájára 

leadott szavazatokkal arányosan gyakorolhatják. 



- h. Sikertelen választási szereplés, a tisztújítás időben való lebonyolításának elmulasztása 

vagy a Szövetség szabályzatának súlyos megszegése, illetve a Szövetség érdekeivel ellentétes 

cselekedetek esetén a területi/megyei elnök tisztújítást írhat ki. Ennek elmulasztása esetén a 

tisztújítást a TKT/MKT vagy a SZE kezdeményezheti. 

 

18. A helyi, a községi és a városi szervezet:  

- a. az Alapszabályzat keretei között önállóan állapítja meg saját belső felépítését, működési 

szabályzatát.  

- b.  az Alapszabályzatnak és a Programnak megfelelő helyi jellegű politikai tevékenységet 

folytat, amelyért a helyi, a községi, a városi szervezet elnöke, illetve vezető testületei vállalják a 

felelősséget; 

- c. képviseli a helyi¸ a községi, illetve a városi szervezetet 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 által részt vesz a Szövetség megyei/területi és országos tevékenységében;  

- h.  a községi, illetve a városi szervezet dönt a polgármesterjelölt, alpolgármester-jelölt 

személyéről, valamint a helyi tanácsosi lista összetételéről az SZKT által elfogadott szabályzat 

keretei között, a megyei/területi állandó tanács jóváhagyásával, kivéve az urnás előválasztások 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;  

- k.  az alpolgármester és a frakcióvezető visszahívásáról, a községi, illetve a városi szervezet 

javaslatára a Területi Állandó Tanács dönt;  

- l.  az alpolgármester-jelölt és a frakcióvezető-jelölt személyére vonatkozó, valamint az 

alpolgármester és a frakcióvezető visszahívására vonatkozó Területi Állandó Tanács által meghozott 

döntés kötelezi az RMDSZ-listán mandátumot szerzett tanácsosokat;  

- m. a megválasztott tisztségviselők tevékenységükről évente beszámolnak a községi, illetve 

városi szervezetnek, a szervezet pedig értékeli ezek tevékenységét;  

- n. gazdálkodik a SZÁT által megállapított elvek és szabályok szerint bevételeivel,  

- o.  dönt az Alapszabályzat által a hatáskörébe utalt kérdésekben.  

 

19. A helyi, a községi, illetve a városi szervezet megszűnésével a használatában álló vagyontárgyak 

felett a megyei/területi választmány rendelkezik. 

 

20. 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 17. cikkely (c) bekezdése esetében.  

- közgyűlésnek a helyi szervezetben tagsági jogaikat gyakorló személyek összességét, 

küldöttgyűlésnek pedig az elektorok összességét kell tekinteni.  

     - a közgyűlés (a 17. cikkely (c) bekezdése esetében küldöttgyűlés) választja meg a helyi 

szervezet elnökségét, elnökét,  4 éves mandátumra titkos szavazással. 

    - a helyi szervezet elnökét titkos szavazással választja meg a közgyűlés, előzetes írásos 

jelentkezés alapján, az elnökség által elfogadott szabályzat szerint 

   - a közgyűlés, ( a 17 cikkely, c bekezdése esetében küldöttgyűlés) tagjainak egyharmada 

kezdeményezheti a helyi, községi, valamint városi szervezet elnökének felfüggesztését. A 

felfüggesztésről az Elnökség, illetve a Választmány tagjainak fele plusz egy szavazatával dönt. 

 



21. A Közgyűlés hatásköre: 

- az elnökségi beszámolók meghallgatása és megvitatása, 

- az önkormányzati képviselők beszámolójának meghallgatása és megvitatása, 

- dönteni a helyi tanácsi választásokon való részvétel módjáról (saját listás vagy koalíció)  

- A Területi Küldöttgyűlés küldötteinek megválasztása 

 

22. A Közgyűlést szervező elnök köteles a helyi adottságoknak megfelelő legnagyobb szervezési 

munkát kifejteni annak érdekében, hogy a Közgyűlésen lehetőleg minden egyes tag jelen legyen. 

A Közgyűlésen a Területi Szervezet elnöke vagy egy általa megbízott alelnök megfigyelőként vesz 

részt. 

A  történelmi magyar egyházak helyi vezetőit is meg kell hívni.  

 

23. A közgyűlést követő 10. napon belül a helyi szervezethez tartozó bármely tag óvást emelhet a 

Közgyűlés munkálatait illetően, abban az esetben, ha a Közgyűlés összehívásánál olyan 

próbálkozásokat tapasztalt, amelyek ellenkeznek a legnagyobb részvétel igényének biztosításával. 

Az óvást a Területi Választmány bírálja el, a benyújtástól számított 20 napon belül, az érdekeltek 

meghallgatása után 

 

24. A Közgyűlés határozatait  a jelenlevő RMDSZ tagok egyszerű többsége (fele plusz egy) hozza.  

 

25. A Közgyűlés munkálatairól jegyzőkönyv készül. 

 

26. A Helyi Választmány az RMDSZ helyi szervezetének operatív döntéshozó testülete. 

A helyi adottságoknak megfelelően 3-31 tagból áll. Az elnökségi tagok számáról a közgyűlés dönt. 

A helyi elnökség tagjai: 

 - a településen élő RMDSZ parlamenti képviselő és szenátor 

 - a településen élő megyei tanácsosok 

 - az RMDSZ helyi önkormányzati képviselői és az RMDSZ jelölése alapján   

        megválasztott  polgármester és alpolgármester 

 - a társult tagok 1-1 képviselője 

 - a településen élő SZKT és KAT tagok 

 - a Közgyűlés által megválasztott tagok 

     - az ifjúsági szervezetek képviselői - az elnökségi tagok 15%-nak megfelelően. 

     - a helyi Nők Szervezetének egy képviselője 

     - a helyi szervezetek választmányában (községi, városi) legkevesebb minden  

       harmadik választmányi tag nő legyen. Felmentest kérhetnek a 19 cikkely (1) b)    

       bekezdés alapján 

 

Első ülésén a helyi elnökség a jelenlevő tagok egyszerű többséggel ügyvezető elnököt választ titkos 

szavazással. Ezt az ülést a tisztújító közgyűlés utáni első gyűlésen (15 napon belül) kell megtartani 

tartani, ugyanekkor kerül sor a többi alelnökök megválasztása is titkos szavazással, az eredményt a 

tagság tudomására hozni. 

 

27. A Helyi Választmány hatáskörébe tartozik a Programban meghatározott mindennemű döntés, 

hatáskörök meghatározása, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése, amennyiben az nem tartozik a 

Közgyűlés hatáskörébe. 

  

28. A Választmányban bármilyen módon megüresedett, közgyűlésen szerzett helyet a választási listán 

következő tag tölti be. 

  

29. Az  választmányi tagságról való lemondást jelenti ha egy hat hónapos időszakban egy elnökségi 

tag a gyűléseknek több mint a felén nem vesz részt. 

  

30. Személyreszóló határozatot az Választmány tagjainak kétharmada jelenlétében, egyszerű 

többséggel, titkos szavazással hoz. 



Egyéb vonatkozásban az Választmány tagjainak többsége (fele plusz egy) jelenlétében határozatképes. 

Határozatait egyszerű többséggel hozza. 

 

31. A Választmány  legalább havonta egyszer ülésezik. Az ülésről jegyzőkönyv készül. Az Elnökség 

ülései nyitott jellegűek. 

  

32. Az Elnökség saját soraiból választ: 

- (lehetőleg fizetett) ügyvezető elnököt 

- alelnököket 

 

33. Az elnök hatásköre: 

- képviseli a helyi szervezetet és irányítja annak munkáját 

- összehívja a Közgyűlést, illetve az Választmányt és vezeti ezek munkálatait 

- ellenőrzi a helyi, és szövetségi szintű határozatok végrehajtását, valamint az alelnökök 

munkáját és erről tájékoztatja az Választmányt. 

 

34. Az elnök első helyettese az ügyvezető elnök, aki lehetőleg, de Nagybányán föltétlenül, főállásban 

fizetett személy. 

 

35. Az elnökség köteles megszervezni: 

- az ügyvezető elnökön keresztül az irodavezetést, könyvelést, a gazdasági problémák 

megszervezését (tagsági díjak, egyéb bevételek, illetmények), a tagság nyilvántartását. 

- Az alelnöki tisztségek létrehozásával a politikai jellegű problémákkal (politikai 

kapcsolatok, parlamenti képviselet, megyei és helyi tanácsok), a kultúrával, civil 

szervezetekkel, ífjúsággal, tanüggyel és szervezéssel foglalkozó munkák ellátását. 

 

36. Minden helyi szervezet választmánya a végrehajtó tevékenységet végző ügyvezető testület számára 

működési szabályzatot dolgoz ki és szabályozza az alelnökök számát és hatáskörét. 

 

 

37. A helyi szervezet választmánya kidolgozza az önkormányzati frakció működési szabályzatát. 

A választmány határozatai az önkormányzati képviselőkre és tisztségviselőkre nézve kötelezőek. 

 

38. Az Elnökség tagjai kötelező módon tagjai valamelyik alelnök által vezetett munkacsoportnak. 

 

 

V. A TERÜLETI KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

39. A Nagybánya központú Területi Szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete a szervezet 

küldöttgyűlése. 

 

40. A területi Küldöttgyűlés a helyi szervezetek küldötteiből áll. A helyi szervezeteket képviselő 

küldöttek számát a Választmány határozza meg a legutóbbi parlamenti választásokon az RMDSZ-re 

leadott szavazatok arányában. Ez a képviseleti arány nem lehet kisebb mint 1: 250. 

 

A helyi szervezetek elnökei, a területen élő parlamenti képviselők  és szenátorok, valamint az 

önkormányzati frakciók tagjai hivatalból területi küldöttek. Ha ez utóbbiak száma nagyobb mint 

amennyit megenged a leosztott képviseleti szám, akkor a helyi közgyűlés dönt a küldöttek személyéről. 

 

A Területi Egyeztető Ifjúsági Tanács és a Nőszervezet a területi küldöttek 15-15%-nak megfelelő 

számú küldöttel rendelkezik. 

 

A küldöttgyűlésre, tanácskozási joggal, meg kell hívni a történelmi magyar egyházak megyei vezetőit.  

 

41. A Küldöttgyűlés hatásköre: 



- Megválasztja a területi elnököt, illetve dönt ennek megválasztási módjáról. 

- Megválasztja a Területi Ellenőrző, a Területi Szabályzat-felügyelő, valamint a Területi       

  Etikai és Fegyelmi Bizottságokat. 

- Beszámoltatja az általa választott személyeket és testületeket, meghallgatja és       

elfogadja azok jelentéseit vagy visszautasítja és dönt a szankciókról. 

- Meghallgatja és elfogadja a választmány tevékenységéről szóló jelentést,  

- A Területi Szervezet Szövetségi képviselőinek és KAT tagjainak megválasztása  

négyévenként a területi tisztújítás alkalmával. 

 

42. A küldöttgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. 

 

43. A küldöttgyűlés a küldöttek kétharmadának jelenlétében határozatképes és a jelenlevő küldöttek 

egyszeri többségével hozza döntéseit.  

 

 

VI. A TERÜLETI VÁLASZTMÁNY (Területi Küldöttek Tanácsa) 

 

44. Két küldöttgyűlés között a döntéshozó testület a Választmány. 

 

45. A Területi Választmány tagjai: 

-    a területi elnök 

- a helyi szervezetek elnökei 

- a területen élő megyei önkormányzati képviselők 

- a területen élő parlamenti képviselők és szenátorok 

- a terület szövetségi képviselői 

- a területen RMDSZ szineiben megválasztott polgármesterek  és alpolgármesterek,  

- a területen levő történelmi magyar egyházak képviselői 

- a területen működő társult kulturális, civil szerveződések közösen megválasztott 

képviselője 

- 4 helyi önkormányzati képviselő a parlamenti választásokon elért szavazatok arányában 

leosztva 

- az Nagybányai területi Ifjúsági Egyeztető Tanács és a Nőszervezet küldöttei a Választmány 

taglétszámának megfelelő 15-15%os arányban 

- a területi szervezet alelnökei 

- a Nők Területi RMDSZ szervezetének egy képviselője 

 

  46. A Területi Választmány hatásköre: 

a. a Területi Választmány Állandó Tanácsnak (elnök, ügyvezető elnök és alelnökök) 

megválasztása,illetve megerősitése saját tagjai köréből.  

b.   elfogadja a Területi Szervezet cselekvési programját és alapszabályzatát, amelyek nem 

mondhatnak ellent a Szövetség programjának, illetve más határozatok elfogadása a 

Szövetség területi  működésére vonatkozóan 

c. - A parlamenti képviselő –illetve szenátorjelölt listák véglegesítése a vonatkozó SZKT 

határozat alapján 

d. a területi költségvetés elfogadása 

e. a területi tagdíjak szintjének megállapítása 

f. a belső területi felosztásáról szóló határozatok elfogadása 

g. a területi szervezet alkalmazottai javadalmazási szintjének megállapítása 

h. a szövetségi határozatok területi szintű végrehajtására vonatkozó döntések meghozatala 

i. a saját szervezési-működési szabályzatának elfogadása 

j. a területi ügyvezető testület   szervezési-működési szabályzatának elfogadása 

k. a megyei önkormányzati tisztségviselők jelölése 

l. az SZKT határozata alapján a parlamenti szenátorok és képviselők, valamint az 

önkormányzati tisztségviselők jelölési eljárásának kidolgozása 

m. a tisztújítás elrendelése-indokolt esetben valamely helyi szervezetben 



n. a megyei önkormányzati frakció tevékenységének ellenőrzése 

o. egyéb feladat és hatáskörök, amelyeket a küldöttgyűlés ruházott  rá. 

p. Megválasztja a Megyei Egyeztető Tanács tagjait a Szövetség vonatkozó szabályozásának 

megfelelően és rendszeresen meghallgatja és elfogadja vagy elutasítja ennek a tanácsnak a 

jelentését a megyei kormányzati tisztségviselők és a megyei önkormányzati RMDSZ 

frakció felügyeletéről. 

 

47. A Területi Állandó Tanács a Területi Szervezet operatív döntéshozó testülete, amely döntéseket 

hoz olyan ügyekben amelyekre nem vonatkoznak a 46. cikkely előírásai. A Választmány a soron 

következő ülésen dönt arról hogy jóváhagyja-e vagy érvényteleníti a Területi Állandó Tanács (TÁT) 

határozatait.  

 

48. A Területi Választmány negyedévente legalább egyszer ülésezik és munkájáról jegyzőkönyv 

készül. 

 

49. A megyei/területi szervezetek szintjén kötelező módon ügyvezető elnököt kell nevesíteni. A 

megyei/területi ügyvezető elnököt a megyei/területi elnök javaslatára az MKT/TKT/Választmány 

nevezi ki és ugyanez hívja vissza. A Nagybányán megválasztott, fizetett ügyvezető elnök egyben a 

területi szervezet ügyvezető elnöke is, amennyiben a Területi Választmány erről nem dönt másképp. 

 

 

50. A többi területi alelnöki tisztséget a Nagybányai Helyi Szervezetben ilyen funkcióba megválasztott 

személyek töltik be. Bármelyik helyi vagy társszervezetnek jogában áll az alelnökök személyét 

kifogásolni. Ebben az esetben az illető területi alelnök személyéről a Választmány dönt.  

 

51. A Területi Választmányban résztvevő polgármesterek, alpolgármesterek, valamint a megyei és 

helyi önkormányzati képviselők alkotják a Területi Önkormányzati Tanácsot, amelynek elnöke a 

Területi Szervezet Önkormányzatokért felelős alelnöke. 

 

 

VII. A TERÜLETI  ELNÖK 

 

52. A területi szervezet elnökét titkos szavazással a jelenlevők többségével (fele plusz egy) a 

küldöttgyűlés választja meg. A területi elnök megbízatása 4 évre szól. A területi választmány tagjainak 

egyharmada kezdeményezheti a területi elnök felfüggesztését. A felfüggesztésről a területi 

választmány tagjainak kétharmados többségével dönt. Az esetleges felmentésről a területi választmány 

elnöke által összehívott rendkívüli küldöttgyűlés dönt, 30 napon belül, a küldöttek egyszerű 

többségével. Amennyiben a területi választmány elnöke a /területi elnök, a területi ügyvezető elnök 

hívja össze a rendkívüli küldöttgyűlést. 

 

53. A területi elnök hatásköre: 

- képviseli a területi szervezetet, irányítja annak munkáját, 

- összehívja a területi Küldöttgyűlést, a Választmányt, a Területi Állandó Tanácsot és a Területi 

Önkormányzati Konferenciát. 

-  összehangolja a területi szervezet keretén belül létrehozott testületek munkáját, 

- ellenőrzi a területi, illetve szövetségi szintű határozatok végrehajtását, valamint a területi 

ügyvezető testület munkáját, 

- javaslatot tesz a Választmánynak a területi ügyvezető elnök személyére, 

- tisztújítás elmaradása esetén a Választmány határozata alapján kiírja és lebonyolítja a 

tisztújítást a helyi szervezetben, ennek meghiúsulása esetén megbízott elnököt nevez ki 

- egyéb feladat és hatáskörök, amelyeket a küldöttgyűlés, a Szövetségi Elnök vagy a Szövetségi 

Főtitkár ruházott rá. 

 

VIII. A MEGYEI ÜGYEK INTÉZÉSE 

 



54. A megyei szintű ügyek (parlamenti képviselet, megyei tanácsi képviselet, megyei 

kormánytisztségekbe RMDSZ támogatással történő kinevezések és ezen személyek tevékenysége, stb.) 

megoldását és felügyeletét a Máramaros Megyei Egyeztető Tanács hivatott elvégezni, a Szövetség 

Alapszabályzatának előirásai  szerint. 

 

 

IX. ELLENŐRZÉS 

 

55. A Területi Ellenőrző Bizottság (TEB)3 tagból álló testület akik közül legalább egy közgazdász. 

 

56. A TEB feladatát a Szövetségi Alapszabályzat vonatkozó előirásai szerint látja el. 

 

 

X.TERÜLETI  ETIKAI ÉS FEGYELMI BIZOTTSÁG 

 

57. Az TEFB feladata a szervezet bármely szintjén felmerülő problémák kivizsgálása és megoldási 

javaslatok előterjesztése. 

 

 

58.Az TEFB 3 tagból álló testület, akiket a Küldöttgyűlés választ meg 

 

59. Az TEFB feladatát a Szövetség Alapszabályzata alapján látja el 

 

 

XI. TERÜLETI SZABÁLYZATFELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

60. a TSZFB  a Szövetség Alapszabályzata alapján látja el. (89. cikkely) 

 

61. a TSZFB 3 tagból álló testület, lehetőleg egy jogász részvételével. 

 

 

XII. A SZERVEZET PÉNZÜGYEI 

 

62. A helyi szervezetek kötelesek megszervezni a tagdíjbegyűjtést. A tagdíjakon kívül a területi és 

helyi szervezetek anyagi forrásai: adományok, kulturális rendezvények bevételei, stb. 

 

63. Az RMDSZ révén tisztséget nyert tagok tagdíját a SZÁT szabályozza. Ezen hozzájárulás 

elmulasztása vagy elutasítása a Szövetségi Alapszabályzatban rögzített szankciókhoz vezet. 

 

64. A helyi szervezetek tagdíjból származó jövedelmük 40%-át kötelesek átutalni a nagybányai 

szervezetnek, amiből az annak felét (20%) átutalja az országos szervezetnek, másik felét a Nagybányán 

közös érdekeltségű ügyintézésre fordítja. 

A helyi szervezetek részéről átutalt pénzek kezelésének felülvizsgálását bármely szervezet bármikor 

kérheti. Az ellenőrzést az illető helyi szervezet küldöttének jelenlétében a Területi Ellenőrző Bizottság 

végzi el. 

Az ellenőrzés jelentésével kapcsolatban a kifogásoló helyi szervezet fellebbezhet a SZEB-hez. 

 

 

XIII. A SZERVEZET KÉPVISELETE 

 

65. Mind a helyi, mind a területi szervezetet a megválasztott elnök képviseli. Esetenként a képviseleti 

jogot az elnök átruházhatja az ügyvezető elnökre és alelnökökre is. 

A fentebb megnevezett személyeken kívül mind bel- mind külföldi kapcsolataiban a Szervezetet csak 

az illetékes elnök, az ügyvezető elnök, illetve alelnök aláírásával ellátott megbízólevéllel rendelkező 

személy képviselheti. 



A hivatali vagy megbízás alapján az eljáró képviselőnek be- és elszámolási kötelezettsége van. 

 

XIV. A MEGVÁLASZTOTT SZEMÉLYEK VÉDELME 

 

66. A szervezet megválasztott tisztségviselői valamint minden vezető – és képviseleti tisztségre 

javasolt személy köteles nyilatkozatot előterjeszteni, amelyben a volt politikai rendőrséghez 

(securitate) fűződő viszonyát és politikai tevékenységet részletesen ismerteti. A nyilatkozat tartalmát a 

területi szervezet elnökéből, politikai alelnökéből és ügyvezető alelnökéből álló háromtagú testület 

ellenőrzi az illető személy jelenlétében és meghozza döntését, a Szövetség átvilágítási szabályzásának 

értelmében. A nyilatkozat borítékba zárva a szervezet levéltárába kerül megőrzésre. 

 

67. Az átvilágítási nyilatkozat szigorúan titkos, nyilvánosságra hozatala kizárólag az illető személy 

írásbeli jóváhagyásával történhet meg. 

68. Az a személy, aki az átvilágítási nyilatkozat letevési kötelezettségeit nem teljesíti határidőn belül, 

nem töltheti be a tisztséget. 

 

 

XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

69. Jelen szabályzat esetleges hézagai az RMDSZ Alapszabályzata szerint kiegészítendők. 

Egyéni tagok, társult szervezetek és helyi szervezetek elleni szankciók alkalmazásánál a Szövetségi 

alapszabályzat megfelelő előírásai alkalmazandók. 

 

 

Elfogadta a Nagybánya Központú Területi Szervezet Küldöttgyűlése 2017. november 14.-én  
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