
HATÁROZAT 

az RMDSZ Arad megyei szervezetének a 2020-as helyhatósági választásokon 

alkalmazandó előválasztási szabályzatáról 

 

 Alapelvek  

 

 A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) döntő jelentőséget tulajdonít a 2020-as 

helyhatósági választások előkészítésének, a demokrácia és a helyi autonómia megvalósításának és a magyar 

érdekképviselet hatékonyságának növelése érdekében.  

 

 A 2020-as választásokon a Romániai Magyar Demokrata Szövetség feladata az erdélyi magyar közösség 

képviseletének megerősítése az önkormányzatokban.  

 

 A jelöltállítást megelőző kampány a választásokra való felkészülés része. A megfelelő jelöltek 

kiválasztása a sikeres választási szereplés előfeltétele. A Szövetség kiemelt hangsúlyt fektet az elmúlt négy év 

önkormányzati munkájának bemutatására, illetve az elkövetkező négy évre vonatkozó cselekvési tervek 

elkészítésére. A tevékenységi kiértékeléseknek és a tervezésének tükrözniük kell a helyi közösségek megítélését, 

szükségleteit és elvárásait. Ennek érdekében kiemelten fontos a helyi közösségek széleskörű bevonása a 

jelöltállítási folyamatba.  

 

 A jelöltek kiválasztásában és rangsorolásában, a választások előkészítésében, a Szövetség a következő 

alapelveket tartja irányadónak:  

 (1) közösségi támogatottság,  

 (2) vállalt kötelezettségek teljesítése,  

 (3) szakmai felkészültség,  

 (4) esélyegyenlőség,  

 (5) fiatalítás,  

 (6) szervezeti elkötelezettség és szerepvállalás,  

 (7) politikai érdekegyeztetés és érdekérvényesítés.  

 

 A 2020-as helyhatósági választások jelöltállítási szakaszában, a Szövetség, a Nőszervezettel és a MIÉRT-

tel közösen, ösztönzi és biztosítja a 35 évnél fiatalabbak és a nők szerepvállalását az önkormányzatokban.  

 

I. Fejezet - A jelöltállítás módozatai és ütemterve  

1. cikkely -  

1. Jelen határozat végrehajtása a Megyei Elnökség (ME), a Megyei Állandó Tanács (MÁT), az Ügyvezető 

Elnökség, a kerületi és a helyi szervezetek feladata.  

 



2. A Szövetségi Alapszabályzat 17. cikkelyének h., i. és j. pontjai értelmében:  

 „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 előválasztás során kialakult listákat;”  

 „i) a községi, illetve a városi tanácsosi listát a községi, illetve a városi RMDSZ szervezetének elnöke 

vezeti, amennyiben vállalja a jelölést. Ha mandátumot szerez, az elnök a frakcióvezetői tisztséget is ellátja;  

 j) amennyiben a községi, illetve a városi szervezet elnöke nem indul az önkormányzati választásokon 

vagy egyéb okból kifolyólag nem vállalja a tisztséget, a frakcióvezető-jelölt személyéről a községi, illetve a 

városi szervezet dönt;”  

 

3. A Szövetségi Alapszabályzat 22. cikkelyének (6) bekezdése értelmében:  

 „Azokban a megyékben, amelyek területén több területi szervezet működik, a megyei szervezetre 

értelemszerűen a VI. fejezet előírásait a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:  

 a) A megyei tanácsosi listára […] vonatkozó ajánlást a MET fogadja el. Amennyiben ezen listákról a 

MET-ben nem sikerül megállapodni, a listák összeállításának joga az egyes területi szervezetek által 

előterjesztett jelölti listák alapján a SZÁT-ra száll át.”  

 

4. A Szövetségi Alapszabályzat 23. cikkelye 1.-5. bekezdései értelmében:  

 „(1) Polgármesterjelölt, megyei tanácselnök-jelölt azon helyben lakó RMDSZ-tag lehet, aki eleget tesz a 

választást szabályozó SZKT-határozatnak. Az MKT/TKT, amennyiben az nem veszélyezteti a törvényi előírás 

feltételének teljesítését, dönthet úgy, hogy a polgármesterjelölt, megyei tanács elnökjelölt csak az a személy 

lehet, aki megszerzi az adott településen/megyében élő magyar lakosság 3%-ával egyező számú, a 

helységben/megyében állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező személy ajánlását.  

 (2) Megyei tanácselnök-jelöltnél feltétel az adott megye helyi szervezeteinek 15%-a által választmányi 

döntéssel nyújtott támogatás is. Több területi szervezetből álló megyei szervezet esetén jelölési feltétel, hogy a 

jelölt minden érintett területi szervezeten belül rendelkezzen a helyi szervezetek 15%-ának, illetve az adott 

megyében élő magyar lakosság 3%-ával egyező számú, a megyében állandó lakhellyel és szavazati joggal 

rendelkező személy ajánlásával.  

 (3) A polgármester-jelöltre, illetve községi/városi tanácsosi listára vonatkozó végső döntést a Területi 

Állandó Tanács hozza meg, amely a községi/városi szervezetek döntését kétharmados többséggel módosíthatja.  

 (4) A muncípiumi polgármester-jelölt, illetve a megyei tanácselnök-jelölt személyét a Területi Állandó 

Tanács/Megyei Egyeztető Tanács előterjesztése alapján a SZÁT hagyja jóvá. A SZÁT a városi/megyei 

szervezetek döntését kétharmados többséggel módosíthatja.  

 (5) Egy állampolgár több polgármesterjelöltnek, illetve több megyei tanácselnök-jelöltnek nyújthat 

támogatást a jelöltséghez. A 3%-os arányt az adott településen, megyéhez, területi szervezethez tartozó 

településeken belül élő, a legutóbbi népszámlálás során magukat magyarnak valló román állampolgárok száma 

alapján kell megállapítani.”  

 

 



5. A Szövetségi Alapszabályzat 28. cikkelye l., m. n., o., r. és s. pontjai értelmében az MKT/TKT hatásköre:  

 „l) a (…) megyei önkormányzati tisztségviselők jelölése, az SZKT által elfogadott szabályzat keretei 

között;  

 m) dönt a megyei tanácselnök- és alelnökjelölt személyéről, az SZKT által elfogadott szabályzat keretei 

között;  

 n) A megyei tanácsosi listát az RMDSZ megyei szervezetének elnöke vezeti, amennyiben vállalja a 

jelölést. Ha mandátumot szerez, az elnök a frakcióvezetői tisztséget is ellátja.  

 o) Amennyiben a megyei szervezet elnöke nem indul az önkormányzati választásokon vagy nem vállalja 

a frakcióvezető tisztséget, a frakcióvezetőjelölt személyéről a TKT dönt.  

 r) Azokban az esetekben, amikor egy megyében több megyei/területi szervezet működik, a megyei 

önkormányzat tisztségviselőinek megválasztására és visszahívására vonatkozó döntés a Megyei Egyeztető 

Tanács hatáskörébe tartozik.  

 s) Beszámoltatja az általa választott személyeket és testületeket, valamint az RMDSZ megyei/ területi 

szintű kormányzati tisztségviselőit, meghallgatja és elfogadja azok jelentéseit, vagy visszautasítja és dönt a 

szankciókról.”  

 

6. A Szövetségi Alapszabályzat 29. cikkelyének (4) bekezdése, d) pontja értelmében, a MÁT/TÁT:  

 „d) jóváhagyja a 17. cikkely h) pontja alapján a hozzá benyújtott jelöltlistákat. A községi, városi 

szervezetek döntését 2/3-os szavazattöbbséggel módosíthatja. A döntés elleni óvást az SZE-hez kell benyújtani a 

döntés nyilvánosságra hozatalától számított 48 órán belül”;  

 

7. A Szövetségi Alapszabályzat 79. cikkely f) pontja értelmében, a Szövetségi Állandó Tanács hatásköre:  

 „f) [...] A megyei szervezetek döntését kétharmados többséggel módosíthatja. Azon megyék esetében, 

ahol több területi szervezet működik és nem sikerült egyezségre jutni, dönt a megyei tanácselnök-jelölt 

személyére és a megyei tanácsosi jelöltlisták összetételére vonatkozóan;”  

 

2. cikkely -  

1. A polgármester-, megyei tanácselnök-, megyei és helyi tanácsosjelöltek kiválasztásának módozatairól és az 

annak megfelelő eljárási rendről minden egyes esetben, a helyi szervezet javaslata alapján a Megyei/Területi 

Állandó Tanács dönt, jelen határozat előírásainak betartásával. Döntését legkésőbb 2020. január 31-ig írásban 

közli az Ügyvezető Elnökséggel. A jelöltek kiválasztási módozata a következő lehet:  

 a. állóurnás vagy mozgóurnás (vagy a kettő kombinált alkalmazása) előválasztás;  

 b. elektoros jelölés: jelölő küldöttgyűlés a városok esetében, illetve jelölő közgyűlés a falvak és 

községek esetében;  

 c. a helyi szervezet választmányának és a Megyei/Területi Állandó Tanácsnak közös döntése.  

 

2. A több helyi RMDSZ szervezettel rendelkező településből álló községek esetében a községi vezető testület, 

amelyben minden település képviselteti magát, a MÁT/TÁT-tal közösen, kidolgozza a tanácsosi helyek 



településekre való leosztásának algoritmusát. Azokban a megyékben, ahol több területi szervezet működik, a 

Megyei Egyeztető Tanács dönt a mandátumok számának leosztásáról a területek között.  

3. A jelöltek kiválasztásának módozata különböző lehet a település polgármesterének, illetve helyi tanácsosainak 

kijelölése esetében.  

4. A MÁT/TÁT, az 1. pontban meghozott döntésével egyidejűleg, a megyei elnök javaslata alapján, elfogadja az 

egyes kiválasztási módozatok eljárási rendjét és a hozzárendelt határidőket, az MKT jelen határozatának 

betartásával.  

 

3. cikkely -  

1. A helyi és megyei RMDSZ szervezetek kötelesek a helyi és megyei tanács összlétszámával megegyező 

személyt, valamint a törvényesen előírt számú póttagokat tartalmazó végső listát bejegyeztetni minden olyan 

közigazgatási egységben, ahol esély van a magyar képviselet biztosítására. A listák kiegészítése a jelöltek 

rangsorolása után történik.  

 

2. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség azokban a közigazgatási egységekben indít kötelező módon 

polgármesterjelöltet, ahol a magyar lakosság számaránya meghaladja a 15%-ot. Ettől az előírástól, csakis 

indokolt esetben, a MÁT/TÁT (községi és városi polgármesteri jelöltállítás kérdésében), illetve a SZE 

(municípiumi polgármesteri jelöltállítás esetében) előzetes jóváhagyásával lehet eltekinteni. A községi és városi 

polgármesteri jelöltállításra vonatkozó MÁT/TÁT ülésén tanácskozási joggal részt vesz az Ügyvezető Elnökség 

képviselője.  

 

3. Azokban a közigazgatási egységekben, ahol a magyarság számaránya nem éri el a 15%-ot, javasolt a 

polgármesterjelölt indítása. Ebben a kérdésben, a helyi szervezet javaslatát figyelembe véve, a MÁT/TÁT 

(községi és városi polgármesteri jelöltállítás kérdésében), illetve a MÁT/TÁT javaslatát figyelembe véve, a SZE 

(municípiumi polgármesteri jelöltállítás esetében) dönt.  

 

4. A Kárpátokon kívüli megyékben az önkormányzati jelöltlisták véglegesítése a SZE előzetes jóváhagyása 

alapján történik. A Kárpátokon kívüli szervezetek kizárólag a saját megyéjükben jogosultak listát állítani.  

 

5. A nők és 35 éve alatti fiatalok képviselete biztosításának érdekében, az önkormányzati jelöltlistákat úgy kell 

összeállítani, hogy a bejutó helyeken legyen legalább egy 35 év alatti fiatal és egy nő. Amennyiben ez nem 

teljesíthető, a MÁT/TÁT változtathat ezen az előíráson. 

 

6. Amennyiben az 5. pont előírásai nem alkalmazhatók, ugyanis az előválasztásokra csak az egyik nem 

képviselői jelentkeztek, a helyi választmány, valamint a TÁT/MÁT ezt jegyzőkönyvben rögzíti.  

 

4. cikkely -  

 1.Az önkormányzati választásokat megelőző, más politikai erőkkel megkötött, helyi/megyei 

jelölési/választási egyezségek kizárólag a SZE előzetes jóváhagyásával jöhetnek létre.  



 2. Más politikai erőkkel megkötött választási együttműködés esetén a SZE döntése a mérvadó. A SZE 

döntése esetenként felülírhatja jelen szabályozás egyes kitételeit.  

 

5. cikkely -  

 1. A helyi RMDSZ szervezetek kötelesek szavazóbiztosokat állítani saját közigazgatási egységeik 

minden egyes szavazókörzetében. Amennyiben valamely helyi szervezetnek nem áll módjában az egyes 

szavazókörzetekbe szavazóbiztosokat küldeni, erről kötelezően értesíti a megyei szervezetet legkésőbb a 

választásokat megelőző 30. napig.  

 2. A megyei választási bizottságba kijelölt személyek esetében javasolt a jogi vagy közigazgatási 

végzettség vagy tapasztalat.  

 3. A helyi szavazókörzetekbe kijelölt szavazóbiztosok mobil és email elérhetőségeit tartalmazó összesítő 

listákat, valamint azon települések listáját, ahová sem a helyi, sem a megyei szervezetnek nem áll módjában 

szavazóbiztost küldeni, a megyei szervezetek kötelezően eljuttatják az Ügyvezető Elnökséghez, legkésőbb 15 

nappal a választások előtt.  

 4. Szavazóbiztosi megbízatással csak az a személy ruházható fel, aki írásban vállalja a szavazókörzetében 

kiállított és aláírt szavazatszámlálási jegyzőkönyv eredményeinek a megyei RMDSZ szervezethez való azonnali 

eljuttatását, de legkésőbb a választásokat követő nap reggel 8 óráig.  

 5. A Kárpátokon kívüli megyékben a szavazóbiztosok megbízatása az Ügyvezető Elnökség 

koordinációjában és jóváhagyásával történik.  

 

II. Fejezet - A rangsoroláson résztvevő jelöltek jelölési feltételei, dokumentumai és eljárása  

 

6. cikkely – Tevékenységi kiértékelések  

 1. Azokat tisztségben lévő minden választott képviselő esetében meg kell tartani eddigi tevékenységük 

kiértékelését, függetlenül attól, hogy jelöltetik magukat vagy sem a 2020-as helyhatósági választásokon.  

 2. A kiértékelés vonatkozik azokra az önkormányzati képviselőkre is, akik előző mandátumukat 

függetlenként szerezték, de az RMDSZ jelöltjeként szeretnének indulni, vagy meg szeretnék szerezni az RMDSZ 

támogatását. 

 3. Azok a képviselők, akik megtagadják a kiértékelésben való részvételt, nem jelölhetők az RMDSZ 

választási listáin.  

 4. A helyi önkormányzati képviselők tevékenysége kiértékelésének módozatáról a MÁT/TÁT dönt. A 

kiértékelésen részt vesz a megyei/területi szervezet képviselője.  

 5. A megyei önkormányzati tisztségviselők tevékenységének kiértékelése az MKT/TKT hatáskörébe 

tartozik. A kiértékelő és rangsoroló MKT ülés időponja 2020 március 7, 10 óra az RMDSZ Arad Megyei 

szervezetének székháza. 

 6. Az Alapszabályzat 115. cikke szerint illetékes, kiértékelést végző testület megvitatja a beszámolókat és 

a saját működési szabályzatának megfelelően, egyenként szavazat alá bocsátja elfogadásukat. A beszámoló 

elutasítása esetén az előterjesztő nem jelölhető az RMDSZ választási listáin.  

 



7. cikkely -  

 1. Polgármesterjelölt lehet minden olyan személy, aki eleget tesz a választási törvény előírásainak, a 

Szövetségi Alapszabályzat 23. cikkelyébe és a jelen SZKT határozatba foglalt feltételeknek, illetve a MÁT/TÁT, 

MKT/TKT által meghatározott további kritériumoknak, valamint rendelkezik az adott közigazgatási egységben 

élő magyar lakosság 3%-ával egyező számú, helyi állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező személy 

támogató aláírásával.  

 2. Helyi tanácsosjelölt lehet minden olyan személy, aki eleget tesz a választási törvény előírásainak, a 

Szövetségi Alapszabályzat 23. cikkelyébe és a jelen SZKT határozatba foglalt feltételeknek, illetve a MÁT/TÁT, 

MKT/TKT által meghatározott további kritériumoknak, valamint rendelkezik az adott közigazgatási egységben 

élő magyar lakosság 1%-ával egyező számú, helyi állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező személy 

támogató aláírásával.  

 3. Megyei tanácselnök-jelölt lehet minden olyan személy, aki eleget tesz a választási törvény 

előírásainak, a Szövetségi Alapszabályzat 23. cikkelyébe és a jelen SZKT határozatba foglalt feltételeknek, 

illetve a MÁT/TÁT, MKT/TKT által meghatározott további kritériumoknak, valamint rendelkezik az adott 

megyében élő magyar lakosság 3%-ával egyező számú, megyei állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező 

személy támogató aláírásával.  

 4. Megyei tanácsos-jelölt lehet minden olyan személy, aki eleget tesz a választási törvény előírásainak, a 

Szövetségi Alapszabályzat 23. cikkelyébe és a jelen SZKT határozatba foglalt feltételeknek, illetve a MÁT/TÁT, 

MKT/TKT által meghatározott további kritériumoknak, valamint rendelkezik az adott megyében élő magyar 

lakosság 1%-ával egyező számú, megyei állandó lakhellyel és szavazati joggal rendelkező személy támogató 

aláírásával.  

 5. Egy állampolgár több helyi és megyei tanácselnök-jelöltnek nyújthat támogatást a jelöltséghez. A 1%-

os arányt az adott településen, megyéhez, területi szervezethez tartozó településeken belül élő, a legutóbbi 

népszámlálás során magukat magyarnak valló román állampolgárok száma alapján kell megállapítani 7  

 6. Az RMDSZ-jelölt írásos nyilatkozatban vállalja, hogy függetlenül a jelölési eljárás eredményétől, nem 

indul sem más párt színeiben, sem függetlenként a 2020-as választásokon, és nem folytat RMDSZ-ellenes 

tevékenységet.  

 7. A Szövetségi Alapszabályzat 115. cikkelye (2) és (3) bekezdése szerint:  

 „(2) Azok a személyek, akik más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen indulnak a helyhatósági-, 

parlamenti-, illetve európai parlamenti választásokon, 4 évig nem jelölhetőek, nem választhatóak és nem 

nevezhetőek ki sem az RMDSZ-en belüli, sem az RMDSZ által jelölt tisztségekbe.  

 (3) A SZÁT esetenkénti felmentést adhat az előbbi bekezdés előírása alól.”  

 8. A jelöltek végzettsége: a községi polgármester- és tanácsosjelöltek esetén javasolt legalább a 

középiskolai vagy szakiskolai végzettség, városi polgármesterjelöltek, városi és megyei tanácsosjelöltek esetén 

ajánlott a felsőfokú végzettség.  

 

8. cikkely -  

 1. A jelölési pályázatoknak kötelező módon tartalmaznia kell:  

 (a) a jelen határozat 1. sz. mellékletében szereplő dokumentumok kitöltött, aláírt példányát;  



 (b) a jelölt egyéni fejlesztési elképzeléseit a következő négyéves időszakra;  

 (c) a jelen határozat 7. cikkelye 1.- 4. pontjában előírt vonatkozó támogatói aláírásokat;  

 (d) a SZÁT Szövetségi Alapszabályzat 115. cikkelye (2) és (3) bekezdése szerinti SZÁT felmentési 

határozatát.  

 2. Az RMDSZ jelöltjei kötelezően bemutatják azt a bizonylatot, amely igazolja, 2020 júniusáig 

bezárólag eleget tettek a szervezettel szembeni pénzügyi kötelezettségeinek. A pénzügyi kötelezettségek hiányos 

teljesítése, mint jelölési feltétel, kizáró jellegű.  

 3. A helyi önkormányzati jelöltek a jelöltséghez szükséges dokumentumokat a helyi (települési, községi 

vagy városi) szervezethez, a megyei tanácsosok a megyei szervezethez nyújtják be. A területi szervezetek 

összesítik az egyéni dokumentációkat, a benne szereplő adatokat tartalmazó egységes táblázatokat eljuttatják az 

RMDSZ Ügyvezető Elnökségére.  

 

9. cikkely – Jelölési eljárás  

 1. A széleskörű közösségi részvétel biztosítása érdekében, a megyei/helyi szervezet vezetősége a jelölési 

határidő lejárta előtt legalább 10 nappal, felhívást tesz közzé a jelöltállítás lehetőségéről, gondoskodik a jelölési 

kritériumrendszer és a jelölési határidő, illetve a választás módozatának és időpontjának nyilvánosságra 

hozataláról.  

 2. A jelöltséghez szükséges űrlapokat a jelölt a megyei/helyi szervezet vezetőségétől igényelheti, majd 

azokat, kitöltés után, a megyei/helyi szervezet megbízottjának adja át, aki helyben ellenőrzi a dokumentumok, 

illetve az adatok teljességét. Teljes dokumentáció esetén iktatószámmal ellátott átvételi elismervényt nyújt át a 

jelöltnek a formai követelmények teljesítéséről.  

 3. Álló- vagy mozgóurnás előválasztások (vagy a kettő kombinált alkalmazása) esetén, a jelölési 

dokumentáció leadásának határideje legkevesebb 21 nappal, más esetekben legkevesebb 10 nappal előzi meg a 

jelölési döntés időpontját. A határidő betartásával letett teljes dokumentációt a megyei/helyi szervezetvezető 

testülete ellenőrzi, és a feltételeknek eleget tevő jelöléseket elfogadja. A dosszié elfogadásáról vagy elutasításáról 

szóló határozatát 48 órán belül bizonyítható módon közli a jelöltekkel.  

 4. Elutasítás esetén a helyi önkormányzati jelöltségre pályázó személy 24 órán belül fellebbezhet a 

MÁT/TÁT-nál, amely a döntését újabb 48 órán belül hozza meg, konzultálva a SZE-el. A TÁT/MÁT, az így 

elfogadott döntését, a döntéstől számított 24 órán belül bizonyíthatóan közli a jelölttel, valamint a helyi 

szervezettel. A MÁT/TÁT döntése végleges, további fellebbezésre nincs lehetőség. A megyei tanács elnök-jelölt, 

megyei tanácsosok, illetve municípiumi polgármesterjelöltek jelölését elutasító határozat elleni fellebbezés 24 

órán belül a SZE-hez nyújtható be, melynek döntése végleges. A SZE az így elfogadott döntését, a döntéstől 

számított 24 órán belül bizonyítható módon közli a jelölttel.  

 5. A fellebbezési határidő lejárta, illetve a fellebbezésekre vonatkozó határozatok meghozatala után a 

megyei/helyi szervezet vezető testülete véglegesíti és nyilvánosságra hozza a helyi és megyei tanácsosok, megyei 

tanácselnök-jelöltek és polgármesterjelöltek listáját.  

 6. A jelöltek állóurnás vagy mozgóurnás előválasztásokkal (vagy a kettő kombinált alkalmazásával) 

történő kiválasztásának eljárását jelen határozat 2. sz. melléklete tartalmazza. Az eljárást a megyei szervezetek 

kiegészíthetik, az RMDSZ Alapszabályzata és a jelen határozat előírásainak tiszteletben tartásával.  



 7. A jelöltek elektoros kiválasztásának eljárását jelen határozat 3. sz. melléklete tartalmazza. Az eljárást a 

megyei/területi szervezetek kiegészíthetik, az RMDSZ Alapszabályzata és a jelen határozat előírásainak 

tiszteletben tartásával.  

 8. Az önkormányzati jelöltlisták véglegesítésének határideje, a kiválasztás módozatától függetlenül, 

2020. március 8.  

 9. A helyi jelöltek rangsorolására vonatkozó óvásokat a megyei/területi szervezet vezetőségénél lehet 

írásban előterjeszteni, a rangsorolás nyilvánosságra hozatalát követő 24 órán belül.  

 10. A megyei/területi szervezet vezető testülete az óvás iktatásától számított 48 órán belül dönt, 

konzultálva a SZE-el, mely döntését, annak meghozatalától számított 24 órán belül bizonyítható módon közli az 

óvást előterjesztő féllel. A területi szervezet vezető testülete által hozott döntés végleges, további fellebbezésre 

nincs lehetőség.  

 11. A megyei tanácsosok, megyei tanácselnök-jelölt, valamint municípiumi polgármesterjelöltek 

rangsorolására vonatkozó óvásokat a SZE-nél lehet írásban előterjeszteni, a rangsorolás nyilvánosságra hozatalát 

követő 24 órán belül. 

 12. A SZE ezirányú határozatát az óvás iktatásától számított újabb 48 órán belül hozza meg, és további 

24 órán belül bizonyíthatóan közli az óvást előterjesztő féllel. A SZE által hozott döntés végleges, további 

fellebbezésre nincs lehetőség.  

 13. A megyei szervezet, a kiválasztást követően, a SZÁT-hoz továbbítja jóváhagyásra a megyei 

tanácsosok, municípiumi polgármesterjelöltek és megyei tanácselnök-jelölt nevesítéséről szóló megyei 

határozatot.  

 

III. Fejezet – Zárórendelkezések  

 

10. cikkely -  

 1. A jelen határozatba foglalt jelölési eljárások végső határidejével kapcsolatos döntések meghozatalát a 

Szövetségi Képviselők Tanácsa a Szövetségi Elnökségre ruházza át.  

 2. A helyi, illetve megyei szervezetek által jelen határozat elfogadása előtt meghozott jelölési-döntések a 

SZE utólagos jóváhagyásával érvényesnek minősülnek.  

 3. Amennyiben a választási törvény másként nem rendelkezik, a helyi szervezet hatáskörébe tartozó 

választási listákat a megyei szervezet elnöke, míg a megyei szervezet hatáskörébe tartozó listákat a Szövetség 

elnöke írja alá.  

 4. Amennyiben valamely közigazgatási egységben nem sikerül a jelöltállítást a jelen határozatnak 

megfelelően lebonyolítani, vagy a jelen határozatnak megfelelően megszervezett jelöltállítás érvénytelen, a 

TÁT/MÁT a SZE-el közösen dönt a jelöltek listájáról.  

 5. Amennyiben az RMDSZ-en kívüli tényezők miatt a jelen Határozat valamely előírása nem 

alkalmazható, a korrekciós döntéseket a SZE hozza meg.  

 

11. cikkely -  

Jelen határozat értelmezése a Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik.  


