
 

  

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG  

NŐSZERVEZETÉNEK  

MŰKÖDÉSI ÉS SZERVEZÉSI SZABÁLYZATA 

 

I. Általános rendelkezések  

1. cikkely 

A Nőszervezet az RMDSZ Országos Alapszabályzatának 38. cikkelye alapján létrejövő nyitott női 

érdekképviseleti szerveződés, amely jelen működési és szervezési szabályzat szerint fejti ki 

tevékenységét. 

2. cikkely  

A Nőszervezet főbb céljai a nők aktív közéleti szerepvállalásának megerősítése és bátorítása, a 

nők számára fontos problémák előterjesztése és megoldása, a nők érdekeinek érvényesítése, a 

család egységének és összetartó erejének védelme, szociális támogatási hálózat kiépítése, a nők 

társadalomépítő törekvéseinek felkarolása.  

3. cikkely 

Célkitűzéseinek tekintetében a Nőszervezet kiemelten támogatja a nők széleskörű 

véleménynyilvánítását, a nők szakmai és politikai továbbképzésének biztosítását, a nők arányos 

képviseletét minden szinten a döntéshozó testületekben, a nők és férfiak között együttműködés 

megerősítését. 

4. cikkely 

Az RMDSZ Nőszervezete, az RMDSZ Alapszabályzatának megfelelően, Kongresszusi, SZÁT, SZKT, 

MKT/TKT és HKT/Választmányi képviseletre és tagságra jogosult. A Nőszervezet mindenkori 

stratégiai partnerei az RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági szervezetek. A Nőszervezet 

testületeiben ezen ifjúsági szervezetek 15%-os arányban képviseltethetik magukat. 

5. cikkely 

A Nőszervezet székhelye az RMDSZ központi székhelye. A Nőszervezet munkáját az RMDSZ 

Ügyvezető elnöksége segíti és anyagilag támogatja. 

II. Tagság 

6. cikkely 

A Nőszervezet egyéni és társult tagokból áll. 



 

  

7. cikkely  

A Nőszervezet egyéni tagja lehet bármely romániai állampolgár, aki kifejezi belépési szándékát, 

valamint a Szövetség és a Nőszervezet Programjával és Alapszabályzatával való egyetértését, 

illetve amennyiben nem tagja egyetlen olyan más romániai szervezetnek sem, amely jelölteket 

indít a helyhatósági, parlamenti vagy európai parlamenti választásokon. Az egyéni tag szavazati 

joggal rendelkezik és megválasztható a Nőszervezet különböző testületeibe. 

8. cikkely 

Társult tag lehet bármely fizikai vagy jogi személy, aki nem RMDSZ tag vagy nem az RMDSZ 

társult szervezete, azonban egyetért a Nőszervezet Működési és Szervezési Szabályzatával, 

valamint célkitűzéseivel.  A társult tag nem rendelkezik szavazati joggal és nem választható meg 

a szervezet testületeibe. 

9. cikkely 

A jogi személyek társult tagságáról, valamint a velük való együttműködésről a Nőszervezet 

Országos Elnöksége dönt, a megyei/területi Nőszervezetek javaslatára, figyelembe véve az 

RMDSZ Alapszabályzatának 39. cikkelyébe foglalt előzetes eljárást. 

10. cikkely 

A Nőszervezet tagjainak nyilvántartása a helyi szervezetek, valamint az Országos Elnökség 

hatáskörébe tartozik. 

11. cikkely 

A Nőszervezet tagja: 

a) segíti a Nőszervezet tevékenységét, részt vehet a szervezet szakmai csoportjainak 

munkájában; 

b) lehetőségei szerint részt a Nőszervezet rendezvényein; 

c) javaslatokat tehet a Nőszervezet tevékenységét illetően; 

d) küldöttként részt vehet a Nőszervezet Küldöttgyűlésén; 

e) megválasztható jelen szabályzat szerint előírt tisztségekbe (helyi, megyei/területi 

elnökség, országos elnökség stb.). 

12. cikkely 

Az egyéni tagság megszűnik: 

a) a tag kilépésével; 

b) a tag kizárásával; 

c) az RMDSZ-tagság megszűnésével, a szövetségi alapszabályzat előírásai értelmében. 

 



 

  

13. cikkely  

A társult tagság megszűnik: 

a) a tag kilépésével; 

b) a tag kizárásával. 

 

III. Szervezeti felépítés 

14. cikkely  

A Nőszervezet a következő szinteken szerveződhet: 

(1) A helyi/községi/városi Nőszervezet, a szövetségi alapszabályzat értelmében létrehozott 

helyi/községi/városi RMDSZ szervezetek szintjén jön létre. 

(2) A Megyei/Területi Nőszervezet, a szövetségi alapszabályzat értelmében létrehozott 

megyei/területi RMDSZ szervezetek szintjén jön létre. 

(3) Országos testületek 

A helyi/községi/városi Nőszervezet 

15. cikkely 

(1) A helyi/községi/városi szervezet minimális taglétszáma 5 fő. 

(2) Tevékenységét egy választott elnök koordinálja, akit a helyi/községi/városi Nőszervezet 

közgyűlése, a tagok egyszerű többségével választ. 

(3) Az elnököt munkájában 2 alelnök segítheti, amelyekből egyik ügyvezetői hatásköröket 

lát el. 

(4) Az elnökség mandátuma 3 év. 

16. cikkely  

A helyi/községi/városi szervezet döntéshozó testülete a közgyűlés. A közgyűlés rendes 

ülésére évente kerül sor, az elnök összehívására. 

17. cikkely 

A helyi/községi/városi közgyűlés hatásköre: 

a) megválasztja az elnökség tagjait; 

b) tagjai egyharmadának javaslatára időközi tisztújítást írhat ki; 

c) meghallgatja az elnökség tevékenységi beszámolóját és ennek elfogadásáról dönt; 

d) megválasztja a helyi szervezet küldötteit a megyei küldöttgyűlésbe; 

e) saját programokat, ütemterveket, feladatokat és működési és szervezési szabályzatot 

dolgoz ki és fogad el; 

f) a saját szabályzatban megállapított egyéb hatáskörök. 



 

  

18. cikkely 

A helyi/községi/városi elnök hatásköre: 

a) végrehajtja a helyi/megyei/országos küldöttgyűlés határozatait; 

b) a tagsággal közösen előkészíti és lebonyolítja a helyi rendezvényeket; 

c) képviseli a helyi szervezetet, irányítja annak munkáját; 

d) évente beszámol a tevékenységéről a közgyűlés előtt; 

e) javaslatot tesz az ügyvezető alelnök személyére vonatkozóan, melyet a közgyűlés 

szavazata alá bocsájt; 

f) a saját szabályzatban megállapított egyéb hatáskörök. 

Megyei/Területi Nőszervezet 

19. cikkely 

(1) A megyei/területi szervezet minimális taglétszáma 15 fő, kivételt képeznek a 

Kárpátokon kívüli megyei szervezetek. 

(2) Tevékenységét egy választott elnökség koordinálja, akit a megyei/területi Nőszervezet 

küldöttgyűlése, a tagok egyszerű többségével választ. 

(3) Az elnökség egy elnökből és minimum 3 alelnökből áll, akik különböző helyi szervezet 

tagjai. Az elnökség mandátuma 3 év. 

20. cikkely 

A megyei/területi szervezet döntéshozó testülete a megyei Küldöttgyűlés. A megyei 

Küldöttgyűlés rendes ülésére évente kétszer kerül sor, az elnök összehívására. 

21. cikkely 

A megyei/területi szervezet önállóan állapítja meg a Küldöttgyűlés összetételét, valamint 

saját működési szabályait, jelen szabályzat tiszteletben tartásával. 

22. cikkely  

A megyei/területi küldöttgyűlés hatásköre: 

a) megválasztja az elnökség tagjait; 

b) tagjai egyharmadának javaslatára időközi tisztújítást írhat ki; 

c) évente meghallgatja az elnökség tevékenységi beszámolóját és ennek elfogadásáról 

dönt; 

d) feladatokat, ütemterveket, programokat, cselekvési terveket, működési és szervezési 

szabályzatot dolgoz ki és fogad el; 

e) a saját szabályzatában megállapított egyéb hatáskörök. 

 



 

  

23. cikkely  

A megyei/területi elnökség hatásköre:  

a) végrehajtja a megyei/országos küldöttgyűlés határozatait; 

b) előkészíti és lebonyolítja a tagsággal közösen a helyi rendezvényeket;  

c) képviseli a megyei/területi szervezetet, irányítja annak munkáját; 

d) beszámol a tevékenységéről a küldöttgyűlés előtt; 

e) javaslatokat tesz az önkormányzati és parlamenti választásokon induló nők 

tekintetében a megyei/területi RMDSZ-nek; 

f) a saját szabályzatban megállapított egyéb hatáskörök. 

24. cikkely 

Az elnök hatásköre: 

a) képviseli a megyei/területi szervezetet, irányítja annak munkáját; 

b) irányítja, felügyeli a megyei/területi szervezet keretén belül létrehozott testületek 

munkáját; 

c) ellenőrzi a megyei/területi, illetve a szövetségi szintű határozatok végrehajtását; 

d) összehívja az elnökséget havi rendszerességgel; 

e) biztosítja a kapcsolattartást a Területi/Megyei RMDSZ szervezettel és a Nők Szervezete 

Országos elnökségével; 

f) egyéb feladat- és hatáskörök, amelyekkel a küldöttgyűlés megbízza. 

25. cikkely 

Az alelnökök hatáskörei: 

a) ellátják a Szervezet adminisztratív feladatköreit; 

b) megszervezik a megyei programokat; 

c) javaslatokat tesznek a Szervezet tevékenységét illetően; 

d) nyilvántartják a tagokat, biztosítva a folytonos kapcsolattartást a tagokkal; 

e)  a megyei elnök távolmaradása esetében helyettesítik őt; 

f) képviselik a helyi szervezeteket a Megyei elnökségben, annak saját szabályzata szerint. 

 

 

 

 

 



 

  

Országos testületek  

Országos Küldöttgyűlés 

26. cikkely 

(1) A Nőszervezet legfelsőbb döntéshozó testülete az Országos Küldöttgyűlés, amely 

hatáskörét jelen szabályzat szerint gyakorolja. 

(2) Az Országos Küldöttgyűlés évente ülésezik az elnök összehívására. Rendkívüli esetben az 

Országos Elnökség egyharmada is kezdeményezheti a Küldöttgyűlés összehívását. 

(3) Két Országos Küldöttgyűlés között a döntéshozó testület az Országos Elnökség, amely 

végrehajtói hatáskörökkel is rendelkezik. Az Országos Elnökség hatásköreit jelen szabályzat 

szerint gyakorolja. 

 

27. cikkely 

(1) Az Országos Küldöttgyűlést a megyei/területi szervezetek elnökei, a területi/megyei 

szervezetek küldöttei, valamint az Országos Elnökség tagjai alkotják. 

(2) A küldöttek számát az Országos Elnökség határozza meg, a megyei/területi 

Nőszervezetek tagjai létszámának és tevékenységének függvényében, valamennyi 

megyei/területi szervezet számára biztosítva legkevesebb 1 küldött jelölését.  

(3) A megyei/területi küldöttek listáját a megyei/területi szervezetek írásban közlik az 

Országos Elnökséggel mandátumigazolás céljából.  

(4)  

(5) A Küldöttgyűlés az érvényes mandátummal rendelkező küldöttek kétharmadának 

jelenlétében határozatképes, határozatait a jelenlevők egyszerű többségével hozza. 

Üléseit a Nőszervezet Elnöke vezeti, akit az ülésvezető elnökség segít. 

28. cikkely 

A Küldöttgyűlés feladatköre: 

a) évente kiértékeli az Elnökség tevékenységét; 

b) jóváhagyja a Nőszervezet Működési és Szervezési szabályzatát; 

c) a tisztújító küldöttgyűlésen megválasztja az elnököt és az elnökség tagjait; 

d) megvitatja és elfogadja a Nőszervezet programját; 

e) elfogadja a stratégiai partnerségre vonatkozó kéréseket. 

 

 



 

  

Országos Elnökség 

29. cikkely 

Az Országos Elnökség a Nőszervezet legfőbb végrehajtó testülete, amely két Küldöttgyűlés 

között a szervezet döntéshozó testületeként is tevékenykedik. 

30. cikkely 

Az Országos Elnökség összetétele: 

a) Elnök 

b) Ügyvezető elnök 

c) alelnökök. 

31. cikkely  

Az Elnökség mandátuma 3 év, tagjait az Országos Küldöttgyűlés választja. 

32. cikkely 

Az Országos Elnökség hatásköre: 

a) határozatokat hoz a Nőszervezet hatékony működése érdekében; 

b) összehangolja és segíti a megyei szervezetek tevékenységét; 

c) megszervezi a Nőszervezet országos rendezvényeit; 

d) támogatja az önkormányzati, parlamenti és európai parlamenti választásokon induló 

nők jelölését, javaslatokat tesz kormányzati tisztségek betöltésére; 

e) stratégiákat, programokat és cselekvési terveket dolgoz ki a szervezet céljainak 

megvalósítása érdekében; 

f) céljainak megfelelően szakmai csoportokat, egyesületeket hoz létre; 

g) megjelöli az RMDSZ alapszabályzata értelmében SZKT és SZÁT tagságra jogosult 

személyeket; 

h) meghatározza az Ügyvezető elnök hatásköreit. 

33. cikkely 

Az Elnök hatásköre: 

a) legmagasabb szinten képviseli a Nőszervezetet; 

b) megbízza a Nőszervezet más képviselőit, hogy adott kérdésekben képviseljék a 

Szervezetet; 

c) határozati javaslatokat terjeszt az Országos Elnökség és az Országos Küldöttgyűlés elé; 

d) összehívja az Országos Elnökséget és az Országos Küldöttgyűlést; 

e) állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, közleményeket bocsát ki; 

f)  tájékoztatja a Küldöttgyűlést a Nőszervezet tevékenységéről; 



 

  

g) az ügyvezető elnök személyére vonatkozó javaslatot tesz az Országos 

Küldöttgyűlésnek. 

34. cikkely 

Az Alelnökök hatáskörei: 

a) képviselik az Országos Elnökségben és segítik a megyei/területi szervezetek munkáját, 

jelen szabályzat szerint; 

b) megbízás alapján helyettesítik az Elnököt; 

c)  megbízás alapján koordinálják az Országos Elnökség által elfogadott  programokat; 

d) javaslatokat tesznek a Nőszervezet tevékenységére vonatkozóan. 

 

IV. Záró rendelkezések 

35. cikkely  

Az RMDSZ Nőszervezete Programját és Működési szabályzatát az RMDSZ stratégiai 

célkitűzéseivel és programjával, valamint Alapszabályzatával összhangban határozza meg. 

36. cikkely 

A Nőszervezet nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, de helyi és országos 

programjainak, célkitűzéseinek érvényesítésére létrehozhat civil szervezeteket. 

37. cikkely 

Tevékenységei lebonyolításában a Nőszervezet együttműködik az RMDSZ Ügyvezető 

elnökségével, annak megyei/területi szervezeteivel, központi és helyi intézményekkel, a 

történelmi magyar egyházakkal, a civil szféra képviselőivel, az Európai Néppárt és más pártok 

Nőszervezeteivel, valamint mindazokkal, akik hozzásegítik célkitűzései megvalósításához. 

38. cikkely 

Jelen szabályzat és annak egyes módosításai, az Országos Küldöttgyűlés általi elfogadásuk 

időpontjától lépnek érvénybe. 

 

Elfogadta, az RMDSZ Nőszervezetének Országos Küldöttgyűlése 

Marosvásárhely, 2019. november 30. 


