
 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet – MIÉRT   

Alapszabályzata 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. szakasz 

(1) A Magyar Ifjúsági Értekezlet, a továbbiakban MIÉRT, a romániai magyar ifjúsági közösség 

szervezeteinek és helyi képviseleti testületeinek önálló és független érdekvédelmi, közképviseleti és 

érdekegyeztető társulása. 

(2) A MIÉRT alapdokumentumaként tekinti a 2001. december 9-én elfogadott Szovátai Ajánlást. 

 

2. szakasz 

(1) A MIÉRT az Alkotmány által szentesített társulási jog értelmében szerveződik és működik, céljai 

megvalósítása érdekében fenntartja jogát a jogi személyiség kérésére. 

(2) A MIÉRT jogi hátterét a „MIÉRT" Egyesület biztosítja. 

 

3. szakasz 

A MIÉRT székhelye Kolozsvár. 

 

II. fejezet 

A MIÉRT célja 

 

4. szakasz  

(1) A MIÉRT a nemzeti identitás védelme és megőrzése érdekében elősegíti a romániai magyar ifjúsági 

közösség önszerveződését. 

(2) Célja és értelme azon feltételek megteremtése, amelyek mellett ifjúságunk társadalmi jelentőségének 

megfelelően, részt vehet magyar nemzeti közösségünk, valamint az ország társadalmi, politikai, 

gazdasági és kulturális életében. 

 

 

III. fejezet 

A MIÉRT működési alapelvei 

 

5. szakasz 

(1) A MIÉRT a belső önrendelkezés elve alapján szerveződik. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(2) Érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető tevékenységét a MIÉRT oly módon gyakorolja, hogy 

a demokrácia és a pluralizmus jegyében a MIÉRT tagjai szabadon érvényesíthessék akaratukat. 

 

6. szakasz 

A MIÉRT működése és céljainak megvalósítása érdekében hozott döntéseiben a konszenzus elvének 

érvényesítésére törekszik minden szinten. 

 

7. szakasz 

(1) A Szovátai Ajánlásban és a 2012-es évi Romániai Magyar Demokrata Szövetség (a továbbiakban 

RMDSZ) és MIÉRT Együttműködési Megállapodásban megfogalmazott 15%-os, az RMDSZ 

döntéshozatali fórumain való részvételi elv, a MIÉRT-et illeti. 

(2) Ezen elv a területi szervezetekre is vonatkozik. 

 

8. szakasz 

(1) A MIÉRT a romániai magyar nemzeti közösség nemzeti identitásának védelme, megőrzése, 

kinyilvánítása és fejlesztése érdekében vállalja és szorgalmazza a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetséggel való együttműködést és közös fellépést. 

(2) A MIÉRT országos és területi tagszervezetei partnerek mind az RMDSZ tevékenységében, mind 

döntéseiben, és a Szövetség Alapszabályzatának értelmében minden szinten részt vesznek az RMDSZ 

vezető testületeiben. 

 

9. szakasz 

A MIÉRT állandó kapcsolatot kíván fenntartani a történelmi egyházainkkal és a hozzájuk közel álló 

egyházi ifjúsági szervezetekkel. 

 

10. szakasz 

A MIÉRT állandó kapcsolatot kíván fenntartani a különböző hazai és nemzetközi ifjúsági 

szerveződésekkel, különösen a Kárpát-medencében tevékenykedőkkel. 

 

11. szakasz 

A MIÉRT partneri viszonyaiban védi tagjainak azon jogát, hogy az ifjúság saját céljait a saját maga által 

megválasztott úton és saját eszközökkel érvényesítse. 

 

12. szakasz 

(1) A MIÉRT szorgalmazza és támogatja a különböző jellegű ifjúsági szervezetek megalakítását, segíti 

munkájukat, hogy minél sokszínűbbé váljon a fiatalok szervezeti élete. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(2) Ugyanakkor folyamatosan felülvizsgálja szervezeti működését abból a célból, hogy idővel más 

létrejött ifjúsági szervezeteknek is képviseletet biztosítson, és ezáltal megelőzze és elkerülje egy zárt 

ifjúsági képviselet kialakulását. 

 

 

IV. fejezet 

Tagság 

 

13. szakasz 

(1) A MIÉRT tagja lehet bármely romániai magyar ifjúsági szervezet és területi ifjúsági képviselő testület, 

amennyiben egyetért a Szovátai Ajánlásban foglaltakkal, az RMDSZ és MIÉRT közti együttműködési 

megállapodásokkal, valamint a MIÉRT programjával és Alapszabályzatával,  

(2) Társulási szándékát írásban benyújtja a MIÉRT Szabályzatfelügyelő Bizottságához (a továbbiakban 

SZFB), és eleget tesz a tagsági feltételeknek és eljárásnak. 

(3) Országos ifjúsági szervezetek esetében tag lehet bármely jogi személyiséggel rendelkező ifjúsági 

szervezet, amely legalább három megyében működő szervezettel, illetve fiókszervezettel rendelkezik, és 

eleget tesz a jelen fejezetben előírt felvételi előírásoknak. Jelen tagsági státus társult tagsági minőséget 

jelent. 

(4) Területi ifjúsági egyeztető testületek esetében tag lehet bármilyen helyi ifjúsági képviseleti 

szerveződés, amely legalább 2 ifjúsági szervezetet foglal magába és eleget tesz a jelen fejezetben előírt 

felvételi előírásoknak. Egy területről csak egy területi ifjúsági egyeztető testület lehet tagja a MIÉRT-nek. 

(5) A MIÉRT tagja lehet bármely egyetemista diákszervezet, amely eleget tesz a jelen fejezetben előírt 

feltételeknek. 

(6) A MIÉRT egyéni tagja lehet bármely román állampolgársággal rendelkező, 35 évet be nem töltött 

személy, aki a Szovátai Ajánlással, az RMDSZ és MIÉRT közti együttműködési megállapodásokkal és a 

MIÉRT Alapszabályzatával való egyetértését írásban benyújtja a MIÉRT egy területi egyeztető 

tanácsához. 

 

14. szakasz  

(1) Az új tagok felvételi kérelmét az SZFB véleményezése alapján a MIÉRT Küldöttgyűlése bírálja el. 

(2) Az új egyéni tagok felvételi kérelmét a területi szervezetek vezetősége bírálja el.  

 

15. szakasz  

(1) A MIÉRT tagjai minden szinten képviselethez jogosultak a szervezeti testületekben. 

(2) A MIÉRT tagjai kötelesek:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

a). tiszteletben tartani a MIÉRT Alapszabályzatát;  

b). tiszteletben tartani és végrehajtani a MIÉRT Küldöttgyűlése rendes vagy rendkívüli üléseinek, 

Vezetőtanácsának és testületeinek határozatait;  

c). hozzájárulni a MIÉRT fenntartásához. 

 

16. szakasz 

(1) A kötelezettségeit megszegő MIÉRT tag az SZFB jelentése alapján írásban figyelmeztethető, 

felfüggeszthető vagy kizárható. 

(2) Ezen szankciókról a MIÉRT Küldöttgyűlése dönt a tag meghallgatása után. 

 

23. szakasz 

(1) A MIÉRT külügyi tevékenységét elősegítendő, minden területi szervezet, tagszervezetenként évi 10 

eurós díjjal  járul hozzá a MIÉRT költségvetéséhez, melyet a MIÉRT kimondottan nemzetközi 

szervezetek (Európai Néppárt Ifjúsági Szervezete - YEPP - és az Európai Nemzetiségek Ifjúsága - YEN) 

tagságdíjára fordít. 

(2) A kifizetés elmulasztása a tagszervezetet és annak képviselőit megvonja a soron következő 

Küldöttgyűléseken és a Vezetőtanácsüléseken való szavazati jogtól. 

(3) A tagszervezet indokolt esetben a Vezetőnácstól felmentést kaphat az (1). bekezdésben meghatárzott 

tagsági díj befizetése alól. 

(4) A 17. szakasz (1). bekezdésében feltűntetett fizetési kötelezettség alól kivételt képeznek a társult 

szervezetek. 

 

V. fejezet 

A MIÉRT szerkezeti felépítése 

 

A MIÉRT Országos Küldöttgyűlése 

 

18. szakasz  

(1) A MIÉRT Országos Küldöttgyűlése (a továbbiakban Küldöttgyűlés) a társulás legfelsőbb döntéshozó 

testülete, amely évente ülésezik. 

(2) A Küldöttgyűlést a MIÉRT elnöke hívja össze. 

(3) A Vezetőtanács tagjai egyszerű többségének kérésére a MIÉRT elnöke rendkívüli Küldöttgyűlést hív 

össze. 

 

19. szakasz  

(1) A Küldöttgyűlésen résztvevő küldöttek létszámát a Vezetőtanács határozza meg, figyelembe véve a 

területi képviselet elvét. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(2) A Küldöttgyűlésen való részvétellel megbízott küldöttek személyéről a tagszervezetek értesítik a 

MIÉRT-et. 

 

20. szakasz  

(1) A Küldöttgyűlést Ülésvezető Elnökség vezeti.  

(2) A Küldöttgyűlés által javasolt Ülésvezető Elnökség összetétele: ülésvezető elnök, ülésvezető társelnök 

és két tag. 

 

21. szakasz  

A MIÉRT Küldöttgyűlés hatásköre: 

a). elfogadja és módosítja a MIÉRT Alapszabályzatát és programját; 

b). megválasztja a MIÉRT Elnökét; 

c). az Elnök javaslatára megerősíti az Elnökhelyettest; 

d). elfogadja az Elnök mandátumára kijelölt prioritások programcsomagját; 

e). meghallgatja, kiértékeli és elfogadja az Elnök beszámolóját;  

f). meghallgatja és elfogadja a Vezetőtanács, és a többi testület beszámolóját; 

g). megerősíti a tagszervezetek egyharmadának kérésére a Vezetőtanács döntéseit; 

h). a Vezetőtanács javaslatára visszahívhatja az Elnököt; 

i). a 28. szakasz (1). bekezdése alapján megerősíti a Vezetőtanácsot; 

j). a MIÉRT Küldöttgyűlése létrehozza a MIÉRT Díjat és megbízza a Vezetőtanácsot ennek a 

módszertanának kidolgozására. A Vezetőtanács egyszerű többséggel dönt a díjazottakról. 

 

22. szakasz  

(1) A MIÉRT Küldöttgyűlése a mandátummal rendelkező küldöttek egyszerű többségének jelenlétében 

határozatképes. 

(2) A MIÉRT Küldöttgyűlése határozatait a jelenlévő küldöttek egyszerű többségével hozza.  

(3) Az Alapszabályzat, a program- prioritások elfogadása és a tagok kizárása a jelenlévők kétharmados 

többségi szavazatával történik. 

(4) Tisztújító küldöttgyűlést megelőző 6 hónapban az Alapszabályzat módosítására nincs lehetőség. 

 

23. szakasz 

A mandátumátvétellel járó adminisztratív és technikai ügyek egy legfeljebb 3 hetet felölelő eljárást 

jelenthetnek. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A MIÉRT Elnöke 

 

24. szakasz  

(1) A MIÉRT Elnökét a 21. szakasz b). pontjának értelmében a Küldöttgyűlés választja meg. 

(2) Az Elnök mandátuma 2 év. 

(3) Az Elnök megválasztásának folyamata: 

a). az Elnök megválasztása demokratikus, általános, személyre szóló és titkos szavazás alapján történik; 

b). három hónappal a tisztújító Küldöttgyűlés előtt a Vezetőtanács létrehozza a tisztújítást előkészítő 

testületet és meghatározza ezen testület feladatköreit és a tisztújítás ütemtervét; 

c). a tisztújító Küldöttgyűlés a mandátummal rendelkező küldöttek kétharmadának jelenlétében 

határozatképes; 

d). az elnökjelöltek nem tagjai az előkészítő bizottságnak; 

e). A MIÉRT elnöke lehet az, aki a Küldöttgyűlés összlétszámának fele plusz egy szavazatát megkapja. 

Amennyiben senki nem kapja meg a Küldöttgyűlés fele plusz egy szavazatát, a két legtöbb szavazatot 

kapott személy között második fordulóban, az érvényesen leadott szavazatok fele plusz egy arányában 

dől el a választás. 

(4) Az Elnök hatáskörei: 

a). ellátja a MIÉRT minden szintű képviseletét; 

b). javaslatot tesz az Elnökhelyettes személyére; 

c). egyeztet a MIÉRT tagszervezetei között; 

d). a Vezetőtanáccsal közösen előkészíti a MIÉRT Küldöttgyűlését; 

e). előterjeszti mandátumának prioritási programját; 

f). megszervezi, átfogja és koordinálja a MIÉRT gazdasági tevékenységeit;  

g). végrehajtja a MIÉRT Küldöttgyűlése és a Vezetőtanács által ráruházott feladatokat; 

h). építi és fejleszti a MIÉRT-et; 

i). felülvigyázza a MIÉRT Iroda működését; 

j). a MIÉRT Elnöke jogosult a Communitas Alapítvány ifjúsági szaktestületének elnöki tisztségére, 

valamint a Communitas Alapítvány kuratóriumi tagságára, amely tisztségekben a Communitas 

Alapítvány Kuratóriuma kell megerősítse; 

k). létrehozhat a Vezetőtanács mellett operatív testületeket is. 

 

 

A MIÉRT Elnökhelyettese 

 

25. szakasz  

(1) A MIÉRT Elnökhelyettesét a 20. szakasz c). pontjának értelmében a Küldöttgyűlés erősíti meg.  

(2) Az Elnökhelyettes mandátuma kötődik az Elnök mandátumához. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Az Elnökhelyettes az Elnök által átruházott feladatokat látja el. 

 

 

A MIÉRT Vezetőtanácsa 

 

26. szakasz  

A Vezetőtanács a két Küldöttgyűlés között a MIÉRT döntéshozó testülete. 

 

27. szakasz  

(1) A Vezetőtanács indokolt esetekben ülésezik, legalább háromhavonta. Az ülést az Elnök hívja össze, az 

ülést megelőző legkevesebb 7 napon belül. 

(2) A Vezetőtanács összehívása kötelező, ha azt a Vezetőtanács tagjainak legalább egyharmada 

kezdeményezi. 

(3) A Vezetőtanács akkor döntőképes ha tagjainak több mint fele részt vesz a Vezetőtanács ülésén. A 

Vezetőtanács a döntéseit a jelenlevő Vezetőtanács tagok egyszerű többségével hozza. 

(4) Amennyiben a Vezetőtanács nincs összehívva két egymás után követő negyedévi soros ülésre, 30 

napon belül rendkívüli tisztújító Küldöttgyűlés összehívására kerül sor. 

(5) Rendkívüli esetekben határozatokat lehet hozni levélszavazás útján (e-mail, sms), az elnök által 

megjelölt feltételek mellett, illetve az erre a célra megjelölt határidő betartásával. 

 

28. szakasz 

(1) A MIÉRT vezetését egy 26 tagú bővített Vezetőtanács látja el, melyben a területi vagy megyei 

szervezetek és a társult szervezetek az arányosság jegyében nevesítenek Vezetőtanács tagokat az alábbi 

algoritmus szerint: 

a). Elnök és Elnökhelyettes; 

b). Csíkszék, Gyergyószék, Háromszék, Udvarhelyszék, Bihar -, Szatmár - és Szilágy -, Maros megye és 

Kolozs: összesen 18 tag, (2-2 tag területenként); 

c). Arad -, Beszterce-Naszód -, Brassó -, Fehér -, Hunyad -, Krassó-Szörény -, Máramaros -, Szeben - és 

Temes megye: összesen 5 tag; 

d). MAKOSZ által delegált 1 tag. 

(2) A Szórvány Egyeztető Fórum titkos szavazással rangsorolja az (1)-es bekezdés c). pontjában szereplő 

5 Vezetőtanács tagot 

(3) Az RMDSZ ifjúságért felelős ügyvezető alelnöke, a MIÉRT SZKT frakció-vezetője, a MIÉRT 

parlamenti képviselői és szenátorai, a társult országos szervezetek elnökei és azon területi szervezetek 

képviselői, amelyek nincsenek kepviselve a Vezetőtanácsban, meghívót kapnak és konzultatív joggal 

részt vehetnek a Vezetőtanács ülésein. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. szakasz 

(1) Az RMDSZ ifjúságért felelős ügyvezető alelnökét a MIÉRT Vezetőtanácsa javasolja az RMDSZ 

Szövetségi Képviselők Tanácsának (a továbbiakban SZKT). 

(2) A Vezetőtanács az SZKT tagokat az alábbi elv szerint delegálja: 

a). Elnök és Elnökhelyettes: 1-1 tag 

b). Székelyföld: 3 tag 

c). Partium: 3 tag 

d). Szórvány: 2 tag 

e). Kolozs: 1 tag 

(3) A tagokra a javaslatokat a 2. szakasz b).-e). pontjaiban szereplő régiók teszik. A MIÉRT Vezetőtanácsa 

megerősíti a tagok delegálását. 

 

30. szakasz 

(1) Az a Vezetőtanács tag, Elnök vagy Elnökhelyettes aki két egymást követő rendes ülésről igazolatlanul 

távol marad, mandátumát automatikusan elveszíti.  

(2) Az (1)-es bekezdés előírásai alól kivételt képeznek a rendkívüli ülések, amelyeket nem 7 nappal az 

ülés időpontja előtt hív össze az elnök. 

(3) A mandátumelvesztés tényét az SZFB állapítja meg a Vezetőtanács indokolt javaslatára.  

(4) Az ilyen módon üresedett helyre a Vezetőtanács tagokat delegáló szervezet új Vezetőtanács tagot 

nevesít. Az újonnan nevesített személy nem lehet azonos a (3). bekezdés által előírt módon mandátumát 

vesztett személlyel. 

 

31. szakasz 

(1) A Vezetőtanács kidolgozza és kétharmados többséggel elfogadja a Vezetőtanács Működési 

Szabályzatát. 

(2) A Vezetőtanács hatásköre: 

a). a szakmai döntések, javaslatok előkészítése; 

b). önkormányzati, kormányzati, civil és szakmai érdekképviseleti szervezetekkel való egyeztetés, 

konzultáció; 

c). a szakmai döntések érvényesülésének követése a regionális, területi és helyi szervezetek munkájában; 

d). a MIÉRT képviselete szakmai kérdésekben a nyilvánosság előtt; 

e). a MIÉRT szakmai háttérbázisának szervezése, illetve minden olyan operatív döntés, amely a MIÉRT 

működéséhez szükséges; 

f). a költségvetési tervezet elfogadása és a gazdasági beszámoló elfogadása; 

g). A tagszervezetek monitoring rendszerének kidolgozása; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

h). kormányzati tisztségekre való javaslattétel; 

i). véleményezi a szervezet kiadványait. 

 

A MIÉRT Ügyvezető Elnöksége (Ügyvezető Elnökség) 

 

32. szakasz 

(1) A MIÉRT Ügyvezető Elnöksége két Vezetőtanácsülés között a MIÉRT operatív és végrehajtó 

testülete. 

(2) Az Ügyvezető Elnökség feladata a Küldöttgyűlés és a Vezetőtanács által meghozott döntések 

gyakorlatba ültetése.  

(3) Az Ügyvezető Elnökség összetétele:  

a). A MIÉRT Elnöke; 

b). A MIÉRT Elnökhelyettese; 

c). A MAKOSZ által delegált, 26. szakasz d). pont szerinti tag; 

d). A MIÉRT Alelnökei. 

 

33. szakasz 

(1) A MIÉRT Alelnökei a szakmaiság elve szerint szerveződő munkacsoportokat vezetnek. 

(2) A MIÉRT Alelnökeit a Vezetőtánacs választja a 28. szakasz (1). bekezdésében meghatározott teljes 

jogú tagjai közül. A MIÉRT Alelnökei a Vezetőtanács szavazatainak egyszerű többségével válthatók le.  

(3) A Tisztújító Küldöttgyűlést követő 1 hónapon belül a Vezetőtanács köteles ülésezni és létrehozni az 

Ügyvezető Elnökséget, meghatározván a MIÉRT Alelnökök által vezetett munkacsoportokat. 

(4) A MIÉRT Ügyvezető Elnökségének legfeljebb 10 munkacsoportja lehet. 

(5) Az Alelnöki tisztség elnyerése érdekében a jelölt személyek az Alelnöki tisztségre és a 

munkacsoportra vonatkozó 2 éves programot mutatnak be. 

(6) A bemutatott programok alapján a MIÉRT Alelnökök személyéről a Vezetőtanács  titkos szavazás 

alapján dönt egyszerű többséggel.  

(7) Minden éves rendes Küldöttgyűlést követő első Vezetőtanácsülés során lehetséges a MIÉRT 

Alelnökök által vezetett munkacsoportok módosítása, létrehozása vagy megszüntetése. 

 

 

A MIÉRT Szabályzatelügyelő Bizottsága (SZFB) 

 

34. szakasz 

(1) A MIÉRT Küldöttgyűlése a paritás elvét követve 3 tagú Szabályzatelügyelő Bizottságot választ. 

(2) Az SZFB legalább egy tagja jogász végzettségű, további kettő lehetőség szerint joghallgató.  

(3) Az SZFB saját sorából elnököt választ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Az üléseket az SZFB elnöke hívja össze legalább 5 nappal az ülésezés előtt. 

(5) A döntés alternatív kommunikációs eszközökön keresztül is meghozható. 

(6) Az SZFB tagjai részt vesznek a MIÉRT Küldöttgyűlésén. 

 

35. szakasz 

Az SZFB hatásköre: 

a). a MIÉRT Alapszabályzata és programja, a Szovátai Ajánlás felügyelete, illetve az RMDSZ-MIÉRT 

együttműködési megállapodásokban foglaltak felügyelete; 

b). véleményezések és értelmezések kidolgozása; 

c). alapelvek érvényesítése; 

d). a Vezetőtanács konzultációja konfliktusok jogorvoslása esetén 

e). amennyiben az SZFB alapszabályzati kihágást állapít meg, felkéri a Vezetőtanácsot, hogy megfelelően 

szankcionálja azt a személyt, tagszervezetet vagy társult szervezetet, aki nem tartja be az Alapszabályzat, 

illetve a Vezetőtanács döntéseinek rendelkezéseit. 

 

 

A MIÉRT Ellenőrző Bizottsága (EB) 

 

36. szakasz 

(1). A MIÉRT EB egy háromtagú testület, tagjait a Küldöttgyűles választja 

(2). Az EB saját sorából elnököt választ. 

(3). Az üléseket az EB elnöke hívja össze legalább 5 nappal az ülésezés előtt. 

(4) Az EB tagjai részt vesznek a MIÉRT Küldöttgyűlésén. 

 

37. szakasz  

A MIÉRT EB hatásköre: 

a). felügyeli a MIÉRT pénzügyi gazdálkodását és ezekről jelentést készít; 

b). visszaélések esetén tájékoztatja az illetékes testületeket, és javaslatokat fogalmaz meg a hiány 

pótlására, kiküszöbölésére vagy az okozott kár megtérítésére;  

c). hatásköre kiterjed a MIÉRT választott testületei, a munkacsoportok, a MIÉRT Egyesület és a Területi 

Ifjúsági Tanácsok gazdálkodására; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A MIÉRT Védnöki Testülete 

 

38. szakasz 

(1) Tagjai azok a személyek, akik nem ifjúsági vezetők, segítik a MIÉRT tevékenységét. 

(2) A tagokat a MIÉRT Küldöttgyűlése választja.  

(3) A Védnöki Testület tagjainak száma nem meghatározott. 

 

VI. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

39. szakasz 

A MIÉRT megszűnik, ha a Küldöttgyűlés kétharmados többséggel, név szerinti szavazás során a 

megszűnésről vagy egy másik szervezettel való egyesülésről dönt. 

 

40. szakasz 

Jelen Alapszabályzat 2017. június 17-től lép hatályba. 

 

 

 


