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magyar kisebbség 
összes lapszám» 

A belsô választások alapelvei*

1. A szövetségi tisztújításra általános, titkos és közvetlen választással kerül sor.

A magyar nemzeti közösséghez tartozó személyek belsô nyilvántartásának - kataszterének - elkészítéséig, a területi
szervezetek küldöttgyûlései a képviseleti választás alkalmazása mellett is dönthetnek.

2. Közvetlen választás esetén a választói névjegyzékeket az általános tagnyilvántartásban szereplôkbôl (beleértve a
társ- és tagszervezetek, pártok, platformok tagnyilvántartásait is) és az RMDSZ székházakban a választást megelôzô
idôszakban önként jelentkezôk névsorából kell összeállítani.

A választási névjegyzékre önként feliratkozók (a tagnyilvántartás véglegesítéséig) tagjaivá válnak az RMDSZ-nek,
illetve valamelyik politikai vagy civil társadalmi társszervezetének, esetleg az RMDSZ pártoló tagjai lesznek.

A választási névjegyzékre feliratkozók választási igazolványt kapnak, amelyet a választás alkalmával felmutatnak.

A választói névjegyzékek a választás lezárásáig nyitottak.

3. A jelöltállítás joga a társult tagságot illeti (területi szervezetek, pártok, platformok).

A jelöltállítás területi listákon történik, azokra a mandátumokra, amelyeknek számát választókerületenként
(megyénként) az 1992-es parlamenti választásokon az RMDSZ-re leadott szavazatok arányában állapítják meg. Mind
a mandátumok leosztását, mind a jelölô listák összeállításának módját a belsô választásokat szabályozó Választási
Határozat rögzíti.

4. A választási rendszer körzetcentrikus. A választási kerületek a földrajzilag behatárolt megyéknek felelnek meg.

A választókerületeken belüli szavazókörzeteket a helyi feltételek figyelembevételével a területi RMDSZ-szervezetek
alakítják ki.

5. Közvetlen választás esetén a szavazatok érvényessége nem függ a részvételi aránytól.

6. A szövetségi elnök a kongresszustól számított egy éven belül írja ki a választásokat.

Rendkívüli körülmények esetén a szövetségi elnök kéri az SZKT-t, hogy vizsgálja felül a választások kiírásának
lehetôségét.

A Szövetségi Képviselôk Tanácsa

Csíkszereda, 1995. április 8.

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

* Forrás: RMDSZ Közlöny, 15. sz. 1995.

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
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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

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
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