SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA
2016. július 16.

HATÁROZAT
a 2016-os parlamenti választások
előkészítéséről és a jelöltállítás lebonyolításáról

A Szövetségi Képviselők Tanácsa, az RMDSZ Alapszabályzat 50. cikkely l) pontja,
illetve a 100. cikkely alapján a következő HATÁROZATOT fogadja el:

HATÁROZAT
a 2016-os parlamenti választások előkészítéséről és a jelöltállítás lebonyolításáról
I. fejezet: Általános rendelkezések
1. cikk – A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (továbbiakban RMDSZ)
a parlamenti választások előkészítését és a jelöltállítás lebonyolítását a következő
alapelvek szerint szervezi meg: nyitottság, esélyegyenlőség, felkészültség és
átláthatóság.
2. cikk – (1) A parlamenti választások előkészítésének és a jelöltállításnak a
célja, hogy az RMDSZ sikeresen szerepeljen a parlamenti választásokon és így a
romániai magyarságnak erős, hatékony parlamenti képviselete jöjjön létre.
(2) Jelen határozat végrehajtása a Szövetségi Választási Bizottság (a
továbbiakban SZVB), a Megyei Állandó Tanácsok vagy Megyei Választási
Bizottságok (a továbbiakban MÁT/MVB), a Területi Állandó Tanácsok vagy Területi
Választási Bizottságok (a továbbiakban TÁT/TVB), az Ügyvezető Elnökség, az
Országos Kampánystáb, a területi és a helyi szervezetek, a Szövetségi Elnökség és a
Szövetségi Állandó Tanács (a továbbiakban SZÁT) feladata.
(3) a Megyei Állandó Tanács, illetve Területi Állandó Tanács eldönti, hogy
saját hatáskörben tartja a jelen szabályzat által számára előírt feladatok végrehajtását,
vagy átruházza a Megyei, valamint Területi Választási Bizottságra, megjelölve ennek
összetételét is
3. cikk – A jelöltállítás ütemterve a következő:
a) a Szövetségi Választási Bizottság és (ahol szükséges) a Megyei Választási
Bizottságok kinevezése: legkésőbb július 31-ig;
b) a Megyei Állandó Tanácsok július 31-ig meghatározzák, hogy augusztus
26. – szeptember 25. időszakban mikor szervezik meg a rangsoroló gyűlést, vagy
előválasztást. Azokban a megyékben, ahol több területi szervezet működik a
ransgoroló gyűlés, illetve az előválasztás opciójának kiválasztása a Területi Állandó
Tanácsban történik, a döntés határideje július 31.
c) a MÁT/MVB, illetve TÁT/TVB legkésőbb augusztus 16-ig a sajtóban, vagy
a szervezet honlapján nyilvánosságra hozza a jelölési felhívásokat.
d) jelölési dossziék iktatása: legkésőbb a jelölő gyűlés előtt 7 nappal, vagy az
előválasztási kampány előtt 7 nappal.
4. cikk – (1) Azokban a megyékben, ahol több területi szervezet működik a
rangsorolás jelen Határozat 10. cikkelyének 3. pontja figyelembe vételével történik.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt megyékben a Megyei Egyeztető Tanács (a
továbbiakban MET) gyakorolja a MÁT/MVB hatáskörét a jelöltállítással
kapcsolatban.
5. cikk – (1) Képviselőjelölt vagy szenátorjelölt lehet az a személy, aki tagja az
RMDSZ-nek, és a tisztségre az illető megye területén működő valamely helyi
szervezet, a platformok, a Magyar Ifjúsági Értekezlet megyei szervezete, az RMDSZ
Nőszervezetének megyei testülete, vagy valamely társult szervezet jelöli. Egyéni
jelentkezés is lehetséges, amennyiben a jelölt a MÁT/MVB, valamint TÁT/TVB által
meghatározott támogató aláírást tartalmazó jegyzéket mellékel a pályázatához. Ebben
az esetben, a támogató aláírások száma nem lehet nagyobb, mint a
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megyében/területen élő szavazati joggal rendelkező magyarok 1%-a. A közvetlen,
titkos, állóurnás előválasztás esetén a jelölti státusz elnyeréséhez támogató aláírások
benyújtása kötelező.
(2) Nem lehet jelölt az a személy, aki a 2016-os helyhatósági választásokon
vagy annak eredményeként polgármesteri, alpolgármesteri, megyei tanácselnöki vagy
alelnöki mandátumot szerzett. Indokolt esetben, a területi szervezet megkeresésére, a
Szövetségi Elnökség felmentést adhat ezen előírás alól.
(3) A TKT vagy a választmány nem térhet el a jelen határozatban
meghatározott jelölési feltételektől és nem szabhat meg újabb feltételeket, kivéve a
szervezettel való együttműködésre vonatkozó előírásokat.
6. cikk – (1) A jelölési határidő leteltéig, a jelöltek benyújtják pályázatukat a
MÁT/MVB, valamint a TÁT/TVB-hoz. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt szakmai és politikai önéletrajzát;
b) a jelölt nyilatkozatát (1-es számú melléklet), amelyben elfogadja a
következőket:
- vállalja az RMDSZ politikai programját;
- vállalja az RMDSZ választási programját;
- 1989 előtt és után nem működött együtt a hírszerző szolgálatokkal;
- a jelölt vállalása, hogy megválasztása esetén az RMDSZ-mandátumából
eredő, SZKT és a megyei szervezet által meghatározott pénzügyi kötelezettségeinek
eleget tesz;
- a jelölt vállalása, hogy függetlenül a rangsoroláson elért eredménytől, nem
indul más párt színeiben vagy függetlenként a 2016-es parlamenti választásokon;
c) az RMDSZ tagsági igazolvány másolatát;
d) bizonylatot, amellyel igazolja, hogy előző mandátuma alatt (amennyiben
volt ilyen) eleget tett a szervezettel szembeni pénzügyi kötelezettségeinek.
(2) Ugyanaz a személy nem indulhat képviselő- és szenátorjelöltként is.
(3) Azok a személyek, akik más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen
indultak a helyhatósági, parlamenti, illetve európai parlamenti választásokon, 4 évig
nem jelölhetők és nem választhatók. Indokolt esetben, a romániai magyar közösség
érdekeit figyelembe véve a SZE felmentést adhat ezen bekezdés előírása alól.
(4) A hiányos, illetve a 7. cikkben megállapított kizáró jellegű feltételeknek
ellentmondó pályázatot a MÁT/MVB, illetve TÁT/TVB nem fogadhatja el.
(5) A román nyelv megfelelő szintű ismerete kötelező.
(6) Ajánlott, hogy a jelöltek felsőfokú végzettséggel rendelkezzenek, és
megfelelő szinten beszéljenek legalább egy nemzetközileg használt idegen nyelvet.
7. cikk – (1) A jelölteknek teljesíteniük kell az Alkotmány 37. cikke által
megállapított megválaszthatósági feltételeket.
(2) Nem lehet jelölt az a személy, aki:
a) nem tagja az RMDSZ-nek;
b) a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan nincs feddhetetlen múltja;
c) a parlamenti, európai parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon más
párt, illetve szervezet színeiben indult. Kivételt képez a 6. cikk (3) bekezdésben
megjelölt személy.
(3) A jelentkezési kritériumok teljesítésének, illetve a kizáró jellegű feltételek
meglétének ellenőrzése a MÁT/MVB, valamint a TÁT/TVB feladata.
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8. cikk – (1) A jelölési határidőt követő 24 órán belül a MÁT/MVB, valamint
TÁT/TVB nyilvánosságra hozza a teljes pályázatot benyújtott jelöltek névsorát.
(2) A jelöltekkel kapcsolatosan a nyilvánosságra hozataltól számított 2 napon
belül óvást lehet benyújtani a MÁT/MVB, illetve a TÁT/TVB-hoz.
(3) Óvni azokban az esetekben lehet, ha:
a) a MÁT/MVB vagy TÁT/TVB olyan pályázatot fogadott el, amely nem felel
meg az 5, 6. és 7. cikk előírásainak;
b) a MÁT/MVB, illetve TÁT/TVB a jelölt pályázatát nem fogadta el.
(4) A MÁT/MVB, valamint TÁT/TVB 24 órán belül dönt az óvás
elfogadásáról vagy visszautasításáról. Az óvás megvitatására kötelező meghívni az
óvást benyújtó személyt illetve az érdekelt jelöltet.
(5) A MÁT/MVB, illetve TÁT/TVB döntése ellen, 24 órán belül fellebbezést
lehet benyújtani a Szövetségi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban SZVB). A
SZVB 2 napon belül dönt. A SZVB döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak.
9. cikk – A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a 2016-os parlamenti
választásokon az ország minden megyéjében, Bukarestben, illetve a határon túl indít
képviselőjelölteket és szenátorjelölteket. A Kárpátokon túli megyékben a jelen
szabályzat záró rendelkezései által előírt eljárást kell alkalmazni.
II. fejezet: A jelöltek kiválasztása
10. cikk – (1) A képviselőjelölteket és a szenátorjelölteket az erre a célra
összehívott megyei/területi jelölő gyűlésen választják, az országos Alapszabályzat 28.
cikkely l) pontja, illetve a 22. cikkely, 6. bekezdés, a) pontja szerint.
(2) A MÁT/Területi Állandó Tanács dönthet úgy is, hogy a jelölteket
közvetlen, titkos, állóurnás előválasztáson rangsorolja. A képviselőjelölteket és a
szenátorjelölteket megválasztó jelölő gyűlés, illetve előválasztás időpontját,
napirendjét és helyét a MÁT/TÁT határozza meg, a 3. cikkben előírt ütemtervnek
megfelelően.
(3) Azokban a megyékben, ahol több területi szervezet működik, a MET
meghatározza, hogy a területi szervezetek képviselői a választási lista hányadik
helyén szerepelnek, figyelembe véve a legutóbbi parlamenti választásokon az
RMDSZ képviselőházi és szenátusi listáira leadott szavazatszám számtani
középarányosát is. A jelöltek rangsorolása a területi szervezetek szintjén történik.
11. cikk – (1) A jelölő gyűlés a küldöttek egyszerű többségének jelenlétében
határozatképes.
(2) Amennyiben a meghirdetett kezdési időponttól számított két órán belül
nincs meg a határozatképességhez szükséges jelenlét, vagy az ülés a jelenlét
hiányában megszakad, legkésőbb két napon belül rendkívüli jelölő gyűlésre kerül sor.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerint meghirdetett gyűlésen sincs meg a
határozatképességhez szükséges jelenlét, a jelöltek kiválasztását a SZÁT végzi.
12. cikk – (1) A jelölő gyűlés a jelenlevő küldöttek mandátumának
igazolásával kezdődik.
(2) A jelölő gyűlést az illető testület elnöke vezeti.
(3) A jelöltek bemutatkozása után kerül sor a szavazásra. A szavazás külön
képviselőjelöltekre és szenátorjelöltekre történik. A szavazáshoz külön
szavazólapokat kell készíteni a képviselőjelöltekre és külön a szenátorjelöltekre.
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(4) A jelöltek sorrendjét betűrend szerint állítják össze (2. számú melléklet).
(5) A szavazólapon, a néven kívül, a jelöltekkel kapcsolatos más adat nem
szerepelhet.
(6) A szavazólapon fel kell tüntetni az érvényességhez szükséges számot, a 13.
cikk (2), (3), (4), (5) bekezdései szerint.
(7) A szavazólapon a jelöltek neve előtt egy-egy kör található.
13. cikk – (1) A szavazás golyóstollal történik, úgy, hogy a küldött az általa
választott jelölt neve előtt található körbe egy keresztet ír.
(2) Azokban a megyékben, amelyekben jelenleg nincs RMDSZ-es képviselő,
vagy szenátor, illetve azokban, ahol csak egy van az a szavazat érvényes, ahol csak
egy jelölt neve van megjelölve.
(3) Azokban a megyékben, ahol több RMDSZ-es kéviselői, vagy szenátori
mandátumot sikerült szerezni az a szavazat érvényes, amelyen a megszerzett
mandátumok számával megegyező név van megjelölve.
(4) Azokban a megyékben, ahol területi szervezetek működnek a megjelölhető
jelöltek száma egyenlő kell legyen az illető területi szervezet számára a MET által
meghatározott mandátumszámmal.
(5) Indokolt esetben a MÁT/TÁT határozhat úgy is, hogy a (2), (3), (4)
pontokban meghatározottakból származó szám egyel nagyobb lehet.
(6) Amennyiben két vagy több személy ugyanannyi szavazatot kap, az illető
jelöltek között második fordulóra kerül sor, amikor csak egy jelöltre lehet szavazni.
Amennyiben a közvetlen, titkos, állóurnás előválasztás során áll fent ez az eset, a
MÁT/TÁT előterjesztése alapján a SZÁT dönt.
14. cikk – (1) A közvetlen, titkos, állóurnás előválasztás esetén minden 18.
életévét betöltött polgárnak szavazati joga van.
(2) A MÁT, illetve a Területi Állandó Tanács előválasztásra vonatkozó
döntése a megye, vagy terület minden településére vonatkozóan kötelező érvényű.
(3) Előválasztás esetén nincs a választási részvételhez köthető érvényességi
küszöb.
(4) Az előválasztási kampány két hét. Nincs kampánycsend, viszont tilos a
szavazókörzeten belül bármilyen jellegű kampánytevékenységet folytatni.
(5) Ajánlott minden településen legalább egy szavazókörzetet létrehozni, ez
kötelező azokon a településeken, ahol a magyarság számaránya eléri a 10 százalékot.
(6) A jelölteknek lehetőségük van minden szavazókörzetbe megfigyelőt
állítani.
(7) Az előválasztás megszervezésének és lebonyolításának további részleteiről
a MÁT/Területi Állandó Tanács rendelkezik. Döntése nem mondhat ellent jelen
szabályzat előírásainak.
III. fejezet: A választási eredmények megállapítása
15. cikk – (1) A jelölteket a kapott érvényes szavazatok száma alapján
rangsorolják. Az Alapszabályzat 79. cikkelyének f) pontja értelmében a
jelölteket/jelöltlistákat a SZÁT hagyja jóvá.
(2) Amennyiben a rangsoroláson nem volt annyi jelölt, amennyi mandátum
létezik az illető megyében, a jelölés joga a SZÁT-ot illeti meg, amely ez irányban
előzetesen konzultál a Megyei/Területi Állandó Tanáccsal.
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(3) Amennyiben egy képviselőjelölt vagy egy szenátorjelölt a jelöltség
benyújtása előtt visszalép vagy más indok miatt nem jelölhető, a helyét az a személy
foglalja el, aki a rangsoroláson a jelöléshez nem jutottak közül a legtöbb szavazatot
kapta.
(4) Amennyiben a rangsoroláson nem volt annyi jelölt, hogy a (3) bekezdés
szerint más személy foglalhassa el a megüresedett helyet, a jelölés joga a SZÁT-ot
illeti meg, amely ezirányban előzetesen konzultál a Megyei/Területi Állandó
Tanáccsal.
16. cikk – (1) A SZÁT döntésének időpontjától számított 48 órán belül a
képviselőjelöltek és szenátorjelöltek nevét nyilvánosságra kell hozni. Az érdekeltek, a
nyilvánosságra hozataltól számított 48 órán belül, óvással fordulhatnak a Szövetségi
Választási Bizottsághoz.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül beérkezett óvásokat az
óvást emelő, illetve az érdekelt képviselőjelölt vagy szenátorjelölt meghívásával, a
SZVB három napon belül köteles megtárgyalni.
(3) Amennyiben az óvásban foglaltak szükségessé teszik, a SZVB teljesen
vagy részlegesen érvényteleníti a rangsorolás eredményét. A SZVB döntése ellen
nincs helye jogorvoslatnak. Ebben az esetben a rangsorolást a SZÁT végzi.
(4) Amennyiben a vizsgálat során az írott dokumentumokból az eredmény
megállapításakor elkövetett számítási hiba derül ki, a SZVB köteles kijavítani a
sorrendet és a SZÁT-hoz jóváhagyásra elküldeni a módosított eredményt.
(5) Az óvások határidejének lejártával, illetve a rendkívüli jelölő gyűlések után
a SZÁT jelöltek nevét és rangsorát tartalmazó Határozatát az Ügyvezető Elnökséghez
nyújtja be.
(6) Az Ügyvezető Elnökség a formailag előkészített, a jelölt nevét tartalmazó
dokumentumokat a Szövetségi Elnök elé terjeszti aláírás végett.
17. cikk – (1) A Szövetségi Választási Bizottság tagjai:
a) a Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság elnöke, a Szövetségi
Választási Bizottság elnöke;
b) a Szövetségi Elnök által kijelölt két személy;
c) a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke által kijelölt egy személy;
d) az RMDSZ ügyvezető elnöke.
(2) A Szövetségi Választási Bizottság székhelye: Kolozsvár, Republicii u. 60.

IV. fejezet: Záró rendelkezések
18. cikk – A jelöltállítási folyamatot az Ügyvezető Elnökség felügyeli.
Megbízottja kötelezően részt vesz minden jelölő gyűlésen vagy közvetlen, titkos,
állóurnás előválasztáson, a választási jegyzőkönyvet ellenjegyzi.
19. cikk – (1) A Kárpátokon túli megyékben, ahol nincs RMDSZ szervezet,
illetve külföldön a jelöltállítás a SZÁT hatásköre. Az 5. cikkben előírt támogató
aláírás számot ezekben az esetekben nem szükséges bemutatni.
(2) A Kárpátokon túli megyékben, ahol nincs RMDSZ szervezet, illetve
külföldön a jelöltállítás a következőképpen történik:
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a) a Képviselőházi listákra a javaslatot a Magyar Ifjúsági Értekezlet, a
Nőszervezet és az Ügyvezető Elnökség terjeszti elő a SZÁT-nak jóváhagyásra
szeptember 25-ig. A jelölés szabályosságát a SZVB felügyeli.
b) a Szenátusi jelöltlistákra az Ügyvezető Elnökség előterjesztése alapján a
SZÁT nevesít jelölteket.
(3) A (2) bekezdés szerinti jelölési eljárásban a jelölési feltételek ugyanazok,
mint az erdélyi megyékben indulók esetén.
(5) A fenti esetekben a jelölési feltételek teljesítését az SZVB hivatalból
ellenőrzi.
20. cikk – A szövetségi elnököt hivatalból biztos bejutó helyen jelölik a
Szövetségi Elnökség által kijelölt választókörzetben. Az Alapszabályzat 64. cikkelye
értelmében a legalább két szövetségi elnöki mandátumot betöltött személyeknek, a
Szövetségi Elnökség bejutó helyet biztosít, amennyiben jelöltetik magukat a
választásokon.
21. cikk – Magyar politikai szervezetekkel megkötött együttműködés
végrehajtásával kapcsolatos döntések a SZÁT hatáskörébe tartoznak, amelynek
döntése ellen nem lehet fellebbezni.
22. cikk – Jelen határozat két mellékletet tartalmaz, amelyek a határozat részét
képezik.
23. cikk – Amennyiben az RMDSZ-en kívüli tényezők miatt jelen Határozat
valamely előírása nem alkalmazható, a korrekciós döntéseket a SZE hozza meg.

Szövetségi Képviselők Tanácsa
Marosvásárhely, 2016. július 16.
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1. számú MELLÉKLET

POLITIKAI NYILATKOZAT
Alulírott ......................................................................., román állampolgár,
születés helye és időpontja .............................................., személyi igazolvány száma
..................., lakcíme …………………………………………………………………
teljes felelősségem tudatában nyilatkozom a következőket:






vállalom az RMDSZ politikai programját;
vállalom az RMDSZ választási programját;
1989 előtt és után nem működötem együtt a hírszerző szolgálatokkal;
megválasztásom esetén az RMDSZ-mandátumból eredő, SZKT és a megyei
szervezet által meghatározott pénzügyi kötelezettségeknek eleget teszek;
függetlenül a rangsoroláson elért eredménytől, nem indulok más párt színeiben
vagy függetlenként a 2016-es parlamenti választásokon.

Aláírás
......................................
Dátum:
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2. számú MELLÉKLET
A szavazólapok mintája
RMDSZ rangsorolás
dátum
PARLAMENTI
KÉPVISELŐ
JELÖLTEK

O
O
O
O
O
O

név
név
név
név
név
név

…
jelöltre
szavazni!

kell

RMDSZ rangsorolás
dátum
SZENÁTOR
JELÖLTEK

O
O
O
O
O
O

név
név
név
név
név
név

…
jelöltre
szavazni!

kell

9

