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Az RMDSZ III. Kongresszusán jóváhagyott 
Alapszabályzat-határozat*

1993. január 15-17.

Alapszabályzat

Határozat szervezetünk önkormányzati 
modelljének alapelveirôl

A romániai magyarság megmaradásának és fejlôdésének biztosítéka a belsô önrendelkezés elvén alapuló közösségi
önkormányzat intézményeinek kiépítése. Ezek megvalósítása érdekében az RMDSZ III. Kongresszusa az alábbiakat
határozza el:

1. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a szervezeti önkormányzat elve alapján mûködik.

Az országos és területi vezetô testületek kialakításánál, hatáskörük megállapításánál ezt az elvet tiszteletben kell
tartani akkor is, ha az RMDSZ Alapszabályzata minden esetben a megoldásról nem rendelkezik.

Az önkormányzati elv tiszteletben tartásával kell egybehangolni a Szövetség egészének irányítását felvállaló
testületek, a parlamenti csoport, a területi szervezetek, valamint a társult tagság vezetôségeinek tevékenységét,
továbbá el kell különíteni és jól körülhatárolni a döntéshozó, a végrehajtó, illetôleg ellenôrzô hatáskört.

2. A szövetségi tisztújításra általános és titkos, lehetôleg közvetlen választással kerül sor, amelyen az általános
tagnyilvántartásban szereplô tagok vesznek részt.

Ennek érdekében a majdan összeálló Ügyvezetô Elnökség két hónapon belül kidolgozza és a Szövetségi Képviselôk
Tanácsa elé terjeszti a tagnyilvántartás egységesítésének módszerét.

A szövetségi tisztújítást e Határozat megszavazásának idôpontjától számított két éven belül kell megszervezni.

3. A belsô önrendelkezés gyakorlati megvalósítására, társadalomtudományi kutatási céllal, létre kell hozni egy
alapítványt.

Az elôzô bekezdés végrehajtásáról az Ügyvezetô Elnökség gondoskodik.

4. A Kongresszus az Alapszabályzat, illetôleg a Program módosításának és kiegészítésének hatáskörét átruházza a
Szövetségi Képviselôk Tanácsára.

Kivétel a jelen Határozatba foglalt minden rendelkezés, amelyet a Szövetségi Képviselôk Tanácsa nem módosíthat.

A Szövetségi Képviselôk Tanácsa ugyancsak nem módosíthatja a saját szerkezetére és hatáskörére vonatkozó
kongresszusi határozatokat, kivéve, ha azok szûkítésérôl vagy átruházásáról van szó. Nem módosíthatja a Program
Alapelveit sem, a Programot azonban szükség szerint kiegészítheti.

5. A szövetségi tisztújító választások elôtt össze kell hívni a Romániai Magyar Demokrata Szövetség következô
kongresszusát.

------------------------------------

* Forrás: RMDSZ Közlöny, 4. sz. 1993.
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András Péter: Hosszú távú szempontok a belsõ választásokról való gondolkodáshoz
Bakk Miklós: Modellviták - rejtett stratégiák
Borbély Zsolt Attila: A belsõ választások és a belsõ parlamentarizmus viszonyrendszere
Fórika Éva: Amire felesküdtünk Isten és ember elõtt
Ráduly Róbert: A politikai önrendelkezésünk alapjairól, avagy a belsõ választásoktól az erdélyi magyar
önkormányzatig
Reiter József: Belsõ választások a felvidéki magyarság körében (dilemmák és perspektívák)
Somai József: A demokrácia nem játékszer
Székely István: A belsõ választások és az RMDSZ hatalmi szerkezetének összefüggései
Az RMDSZ III. Kongresszusán jóváhagyott Alapszabályzat-határozat
A belsõ választások alapelvei
Határozat az RMDSZ Szövetségi Képviselõk Tanácsa megválasztásáról
Tonk Sándor: Romániai magyar magánegyetem
Hódi Sándor: Tíz év után
Mirnics Károly: A balkáni Janus-arc
Gyõri Szabó Róbert: A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei Ausztriában
Közvéleménykutatás a romániai magyarok körében
Egyed Ákos: A román történetírás az 1848-as magyar forradalomról és a magyar-román nemzetiségi kérdésrõl
Egyed Péter: Az autonómia, az egyetem és a család kérdése az RMDSZ-programokban
Grúber Károly: Macbethtõl Sean Conneryig. A skót nacionalizmus politikatörténeti vázlata
Kovács Péter: A rodopi mufti esete a nemzetközi joggal: Kisebbségi autonómiabarát ítélet az Emberi Jogok
Európai Bíróságán: magányos fecske vagy új tendencia?
Salat Levente: Szempontok a multikulturalizmus fogalmának romániai értelmezéséhez
Vass Csaba: Identitásválasztás és xenológia. A magyarországi Román Kisebbségi Önkormányzat választási
kudarcának tanulságai
Veress Emõd: A román parlament szerkezete
Zsigmond Csilla: A NATO-terjeszkedés és a koszovói háború a román sajtóban (1999. március 1. - április 30.)
A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája
A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája
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