
 

 

 

 

 

1-es számú HATÁROZATTERVEZET: 

#respekt MIÉRT 

Előterjesztő: Oltean Csongor 

 

Bemutatva a MIÉRT Közgyűlésén, Zilahon, 2019.09.21. 

 

Tényállás 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

között megkötött megállapodások és az RMDSZ Alapszabályzatának értelmében a Szövetség 

minden döntéshozó testületének 15%-át a megyei/területi ifjúsági egyeztető tanácsok tagjai 

alkotját. 

Sok esetben problémát jelent az, hogy a területi szervezetek ezt nem veszik komolyan és/vagy 

nem teljesítik helyi szinten a megállapodást, vagy pedig megkerülve az ifjúsági szervezetet, 

párhuzamos rendszereket kiépítve akarnak eleget tenni ennek a megállapodásnak.  

Figyelembe kell azt is venni, hogy bármelyik választás, vagy aláírásgyűjtés esetében a különböző 

területeken a “fizikai” munkának nem csak 15%-át végzik el a fiatalok. Főleg a városok esetén az 

ifjúsági szervezet önkéntesei gyűjtik az aláírást, mennek házról házra és állnak szóba az 

emberekkel. 

Az RMDSZ Alapszabályzata értelmében az SZKT, az RMDSZ belső kohéziójának erősítése és a 

Székelyföld-szórvány szolidaritás elmélyítése érdekében, a székelyföldi megyék egyikének 

(Hargita, Kovászna, Maros) a képviselőházi listáján befutó helyet biztosít a szórvány egy 

képviselőjének. Ugyanakkor, jelen pillanatban a Magyar Polgári Pártnak két bejutott parlamenti 

képviselője is van.  

És tudván azt, hogy 2020-ban parlamenti és önkormányzati választások is lesznek: 

 

HATÁROZAT 

 

Fontosnak tartjuk, hogy ott lehessünk a döntéshozatalban, viszont nem minden áron kérjük 

ezeket a lehetőségeket, hanem csak azokban a testületekben, ahol a MIÉRT-nek érdemi javaslata, 

szervezeteinek tenni akaró fiataljai vannak, akikért garanciát és felelősséget is vállalunk. 

 



 

 

 

 

 

Határozottan kérjük az RMDSZ minden megyei, területi szervezetétől, hogy a területi vagy 

megyei választmányokban, a megyei küldöttgyűlésekben, ott ahol van ifjúsági szervezet, ott ahol 

van tenni akaró fiatal, a fent említett partnerség értelmében legyen lehetősége az ifjúsági 

szervezetnek, hogy ő maga döntse el, kit delegál az adott testületbe. 

Az RMDSZ országos döntéshozó testületeit pedig arra kérjük, hogy ebben a kérdésben legyenek 

a MIÉRT segítségére: ahol visszaélések vannak, tegyék lehetővé a fent említett 

dokumentumoknak a tiszteletben tartását. 

Minden területi RMDSZ elnök a helyi és megyei önkormányzati listák összeállítása előtt 

konzultáljon a megyei/területi ifjúsági szervezet elnökével. Továbbá, minden olyan 

önkormányzatban, ahol RMDSZ-es többség van és ahol a MIÉRT és annak tagszervezete tenni 

akaró fiatalokért felelősséget vállalnak, ezen fiatalok kapjanak bejutó helyeket. 

Végezetül, fontosnak tartjuk a “Magyar Összefogás” értelmében biztosított két parlamenti 

mandátumot a Magyar Polgári Párt számára és szintén fontosnak tartjuk, hogy a szórvány 

közösségnek legyen képviseletük a román parlamentben, és arra kérjük a Szövetséget, hogy 

biztosítson három parlamenti mandátumot a Magyar Ifjúsági Értekezlet számára is. 


