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A BENCÉS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 

 

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

Hatályos: 2022. október 19. napjától 

 

Preambulum 

A magyar bencés iskolák hajdani diákjai elhatározták, hogy felújítva az 1923-ban alapított 

korábbi egyesületük tevékenységét, 1989-ben civil szervezetet hoznak létre. 

Jelen Alapszabály a Bencés Diákszövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabálya. 

1. § 

A civil szervezet neve, székhelye, első vezető tisztségviselője és működési köre  

1. A civil szervezet neve: Bencés Diákszövetség (továbbiakban: BDSZ vagy Diákszövetség), 

rövidített elnevezése: BDSZ. 

2. A Diákszövetség székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. 

3. Működési területe: politikai pártoktól független, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező 

országos egyesület. 

A Diákszövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a civil szervezetek 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 

CLXXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

alapján „közhasznú” jogállású civil szervezetként működik. 

3/A. A Diákszövetség első vezető tisztségviselője: Fáber Miklós elnök. 

4. A Diákszövetség honlapjának címe: www.bencesdiak.hu 

5. A Diákszövetség elektronikus levelezési címe: akta@bdsz.hu 

6. A Bencés Diákszövetség határozatlan időre jött létre. 

2. § 

A Diákszövetség célja és tevékenysége 

1. A Diákszövetség célja: 

a) a jelenlegi és egykori bencés diákok egymás közötti, valamint a bencés diákok, 

tanárok és a bencés iskolák közötti kapcsolatok ápolására szolgáló szervezett keretek 

és közösségi fórumok létesítése és fenntartása; 
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b) a bencés lelkiség és szellemiség, a bencés hagyományok ápolása és fenntartása, a 

keresztény és bencés értékek, Szent Benedek, „Európa védőszentje” örökségének 

védelme és közvetítése a társadalom minél szélesebb körében; 

c) szellemi, szakmai és kulturális közösségek létrehozása, nemzetközi kapcsolatok 

kialakítása; 

d) a Magyar Bencés Kongregáció (a továbbiakban: Bencés Rend) oktató-nevelő 

tevékenységének és iskoláinak segítése, anyagi és szellemi támogatása; 

e) a bencés iskolák jelenlegi diákjaival és a diákok szervezeteivel aktív kapcsolat 

kialakítása és fenntartása, továbbá kapcsolattartás más egyházi iskolák 

diákszervezeteivel; 

f) a bencés iskolákban tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának 

elősegítése; 

g) a közreműködés a bencés oktatás, nevelés hagyományainak, eredményeinek 

feltárásában és népszerűsítésében, a hajdani tanárok és diákok életútjának, 

életművének bemutatásában; 

h) a bencés iskolák iránt érdeklődő fiatalok felkutatása, továbbtanulási döntésének 

segítése; 

i) a bencés, keresztény és magyar nemzeti kulturális értékek megőrzése és terjesztése, a 

nemzettudat fejlesztése és ápolása, hozzájárulás a magyar társadalom erkölcsi 

felemelkedéséhez; 

j) a szociálisan rászoruló, nehéz helyzetben lévő társaink anyagi és lelki támogatása, 

segítése. 

2. A Diákszövetség tevékenysége: 

A Diákszövetség céljai elérése érdekében közvetlenül és közvetett módon elsősorban az alábbi 

cél szerinti tevékenységeket végzi, illetve végezheti: 

a) a jelenlegi és egykori bencés diákok egymás közötti, valamint a bencés diákok, 

tanárok és a bencés iskolák közötti kapcsolatok ápolására szolgáló közösségépítő 

események, rendezvények, rendszeres közösségi alkalmak, találkozók, diáktalálkozók, 

diáknapok szervezése, illetve támogatása; 

b) hírlevél, naptár, évkönyvek, ismertető és egyéb kiadványok szerkesztése, készítése és 

készíttetése; 

c) online közösségi felületek, kommunikációs csatornák, telefonflotta, önálló honlap 

létrehozása, üzemeltetése és fejlesztése; 

d) a külföldön élő diáktársaink részére kapcsolatteremtés elősegítése a közös bencés 

hagyományok alapján; 

e) a bencés hagyományokhoz kapcsolódó emlékek felkutatása, fenntartásuk, 

karbantartásuk támogatása, kegyeleti helyek ápolása, emléktáblák, szobrok, egyéb 

emlékművek készítése és készíttetése, felújítása, a volt és meglévő hazai bencés 



 

3 / 27 
 

monostorok és rendházak történeti kutatásainak szellemi és anyagi támogatása, a 

meglévő bencés intézmények és tárgyi emlékek megismertetése kiadványok és 

tanulmányok anyagi támogatásával; 

f) kirándulások, zarándok- és turistautak szervezése, támogatása; 

g) sportesemények, sportnapok szervezése; 

h) kulturális rendezvények, ünnepségek, megemlékezések, különböző szakmai 

programok, konferenciák, ismeretterjesztő előadás sorozatok szervezése, támogatása; 

i) a bencés iskolákban tanuló fiatalok fejlődésének, pályaválasztásának és 

továbbtanulásának elősegítése érdekében előadások tartása, szervezése, tanácsadás; 

j) irodalmi és művészeti témájú, illetve egyéb tanulmányi versenyek, pályázatok, 

tanulmányi ösztöndíjak meghirdetése, szervezése; 

k) díjak és kitüntetések alapítása és adományozása; 

l) adománygyűjtés szervezése, anyagi támogatási lehetőségek felkutatása, jótékonysági 

események, bálok szervezése, támogatása. 

3. A Diákszövetség kulturális tevékenysége keretében végzi, illetve végezheti az alábbiakat: 

a) a nemzettudat fejlesztése és ápolása – honismereti vetélkedő és ifjúsági tábor 

szervezésével és anyagi-, erkölcsi támogatásával; 

b) kapcsolatok kiépítése, részvétel a szellemi és egyházi életben – az egyházak irodalmi, 

zenei és művészeti szerepének bemutatása előadások, kiállítások és koncertek 

szervezésével; fiatalok művészeti produkcióinak anyagi támogatásával; 

c) a nemzedékek közötti szellemi-érzelmi kapcsolatok ápolása – szabadegyetemszerű 

előadás sorozatok tartásával, szervezésével több generáció számára közösségi fórumok 

teremtése az ország több pontján; 

A Diákszövetség kulturális örökség megóvása tevékenység keretében végzi, illetve 

végezheti az alábbiakat: 

d) közreműködés a Magyar Örökség címet elnyert, 1000 éves magyarországi bencés 

nevelés hagyományainak, eredményeinek feltárásában és népszerűsítésében, a hajdani 

tanárok és diákok életútjának, életművének bemutatásában – e körben előadások, 

rendezvények, emlékülések szervezése; kutatások és publikációk anyagi ösztönzése; 

e) a bencés hagyományokhoz kapcsolódó emlékek felkutatása; fenntartásuk, 

karbantartásuk támogatása, kegyeleti helyek ápolása – a volt és meglévő magyarországi 

bencés monostorok és rendházak történeti kutatásainak szellemi és anyagi támogatása; 

a meglévő bencés intézmények és tárgyi emlékek megismertetése kiadványok és 

tanulmányok anyagi támogatásával, kutatási pályázatok kiírásával. 
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3/A. 

A Diákszövetség céljának megfelelően az alábbi közhasznú tevékenységet fejti ki: 

 
Közhasznú 

tevékenység 
Közfeladat Jogszabályhely 

1. 
Kulturális 

tevékenység 

a közösségi kulturális hagyományok és 

értékek ápolásának, a művelődésre, 

társaséletre szerveződő közösségek 

tevékenységének, a lakosság életmódja 

javítását szolgáló kulturális célok 

megvalósításának támogatása; 

1991. évi XX. törvény 121. 

§ a) pont 

kulturális szolgáltatás, a kulturális 

örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása 

2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) 7. pont 

2. 
Kulturális örökség 

megóvása 
kulturális örökség védelme 

2001. évi LXIV. törvény 5. 

§ (1) bek. 

3. Műemlékvédelem 
az épített környezet alakításával és 

védelmével kapcsolatos feladatok 

1997. évi LXXVIII. törvény 

57/A. § (2) bek. 

4. 

Nevelés és oktatás, 

képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés 

köznevelési feladat 
2011. évi CXC. törvény 4 § 

1. pont 

5. Sport 

sport, ifjúsági ügyek 
2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) 15. pont 

az egészséges életmód és a 

szabadidősport gyakorlása feltételeinek 

megteremtése 

2004. évi I. törvény 49. § c) 

pont 

6. 

Szociális 

tevékenység, 

családsegítés, 

időskorúak 

gondozása 

szociális ellátások biztosítása 
2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (4) 4. pont 

szociális ellátás feltételeinek biztosítása 1993. évi III. törvény 2. § 

7. 

A magyarországi 

nemzeti és etnikai 

kisebbségekkel, 

valamint a határon 

túli magyarsággal 

kapcsolatos 

tevékenység 

nemzetiségi feladatokat ellátó/más 

szervtől átvett intézmény fenntartása, 

érdekképviselet/esélyegyenlőség, 

kulturális autonómia megerősítésére 

önszerveződés 

szervezésének/működtetésének 

támogatása, nemzetiségi 

közösséghez kötődő kulturális javak 

megőrzése 

2011. évi CLXXIX. törvény 

115. § a)-i) pontok 
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4. Az előzőek megvalósítására a területi szervezetek, az egyetemi-főiskolai tagozat és a szakmai 

körök önálló munkaprogram kidolgozására jogosultak. 

5. A Diákszövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból. A Diákszövetség az általa e téren nyújtott szolgáltatásairól és azok 

igénybevételének módjáról szóló tájékoztatásokat, valamint a működésével kapcsolatos 

beszámolókat a www.bencesdiak.hu internetes honlapon hozza nyilvánosságra. 

6. A Diákszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

7. A Diákszövetség közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény 

alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját 

költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket 

írásban, a Diákszövetség elnökéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnök, vagy 

akadályoztatása esetén a személyes megbízottja, az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását 

a Diákszövetség székhelyén vagy a kérelmezővel előzetesen egyeztetett egyéb helyen, az igény 

bejelentésétől számított 45 munkanapon belül köteles biztosítani a kérelmező számára. Az 

iratbetekintésnek úgy és olyan időben kell történnie, hogy az a Diákszövetség rendes 

működését ne akadályozza. Az iratbetekintés során a betekintő az eredeti iratoknak a 

betekintés helyéről történő elvitélére nem jogosult, továbbá felelős azért, hogy az eredeti 

iratokat a betekintést követően sérülésmentes állapotban visszaszolgáltassa a Diákszövetség 

képviselője részére. 

3. § 

1. A Diákszövetség tagjai: 

a) rendes tagok, 

b) tiszteletbeli tagok vagy 

c) pártoló tagok lehetnek. 

d) (Törölve) 

2. A Diákszövetség rendes tagja lehet az a büntetlen előéletű természetes személy, aki a 

Diákszövetség célkitűzésével egyetért, továbbá az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket 

magára nézve kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal a célok megvalósítása érdekében 

történő közreműködésre, az előírt tagdíj határidőben történő megfizetésére és 

a) bencés iskolában végezte tanulmányait, bencés iskolában érettségizett, vagy legalább 

egy éven át bencés intézményben tanult, vagy  

b) bencés iskolák egykori vagy jelenlegi tanára, egyéb oktató-nevelő tevékenységet végző 

alkalmazottja, vagy 

c) szerzetesrend tagja, vagy pap, illetve egyházi személy. 

3. Tiszteletbeli tag az a személy lehet, aki életvitelével és a Diákszövetség céljainak valóra 

váltását elősegítő tevékenységével kimagasló érdemeket szerzett. 
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4. A Diákszövetség pártoló tagja lehet az a büntetlen előéletű természetes személy, aki csak 

vagyoni hozzájárulásával segíti a Diákszövetség működését, a célok elérése érdekében 

szükséges feladatai megvalósítását és az Alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit magára 

nézve kötelezőnek elfogadja. 

5. A Diákszövetség tagjairól nyilvántartást vezet. A tagok személyére vonatkozó adatok nem 

nyilvánosak. 

4. § 

A tagok felvétele 

1. A rendes tagok tagsági viszonya a belépési kérelemnek is minősülő belépési nyilatkozat 

aláírásával és a Diákszövetséghez történő benyújtásával kezdeményezhető. A belépési kérelem 

benyújtható írásban, postai vagy elektronikus úton (levélben, elektronikus üzenetben (e-

mailben), illetve elektronikus űrlap kitöltésével). 

A belépési kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a kérelem beérkezésétől számított 45 

naptári napon belül az elnök és a főtitkár egyhangúlag határoz. A belépési kérelemben a 

jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel a rendes tagság feltételeinek, továbbá 

elfogadja a Diákszövetség célkitűzéseit és az Alapszabályban foglaltakat, illetve vállalja a 

tagdíj befizetését. A rendes tagok tagsági viszonya a belépési kérelem elfogadásával 

keletkezik. 

Az elnök és a főtitkár egyszerre több belépési kérelem elfogadásáról is dönthet. A döntést 

annak meghozatalát követő 15 naptári napon belül postai vagy elektronikus levél formájában 

kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára és ezzel egyidejűleg a döntésről az 

Elnökséget is tájékoztatni kell. 

A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a felvételt kérő a döntés kézhezvételét követő 15 

naptári napon belül felülvizsgálati kérelemmel fordulhat az Elnökséghez. E benyújtási 

határidő elmulasztása jogvesztő. Az Elnökség a soron következő rendes ülésén, egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a belépési kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. 

Határozatát annak meghozatalát követő 8 naptári napon belül írásba foglaltan, igazolt 

módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem Elnökség 

általi elutasítása esetén további jogorvoslatnak helye nincs. 

2. Tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség javaslatára a Küldöttgyűlés határozattal dönt. 

3. A pártoló tagsági jogviszony a belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával 

keletkezik. A belépési kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a soron következő 

ülésén, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a pártoló tag felvételéről. 

Határozatát annak meghozatalát követő 15 naptári napon belül írásba foglaltan, igazolt 

módon, elektronikus levél formájában vagy postai úton kell megküldeni a tagfelvételt 

kérelmező számára. A pártoló tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye 

nincs. 
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A belépési kérelemnek is minősülő belépési nyilatkozat kitöltésével és az Elnökség belépési 

kérelméről döntő határozatával válik a Diákszövetség pártoló tagjává, akinek egyenes ági 

felmenője, vagy leszármazója; illetve testvére vagy házastársa (– beleértve az elhaltat is –, 

függetlenül attól, hogy a Diákszövetségnek ténylegesen tagja-e), megfelel a rendes tagság 

feltételeinek. 

4. Belépési kérelemben csak rendes tagsági vagy pártoló tagsági jogviszony kérelmezhető, az 

ettől eltérő belépési kérelmet semmisnek kell tekinteni. 

5. A Bencés Diákszövetségnek összeférhetetlenségi okból nem lehet tagja, aki a Diákszövetség 

céljaival és tevékenységével ellentétes, vagy össze nem egyeztethető tevékenységet kifejtő 

szervezet tisztségviselője; illetve a bencés rend, vagy a Diákszövetség ellen munkálkodó 

szervezet tagja. 

5. § 

A tagok jogai és kötelezettségei 

1. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. A Diákszövetség 

tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve a jelen 

Alapszabályban meghatározott különleges jogállású tagokat. A tag tagsági jogait személyesen 

gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok – a tagdíj 

megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

1/A. A rendes tag jogai: 

a) jogosultak részt venni a Diákszövetség tevékenységében, rendezvényein, valamint 

szolgáltatásait, kedvezményeit igénybe venni; 

b) javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Diákszövetség vagy annak szervei 

működését érintő kérdésben; 

c) részt vehetnek tanácskozási joggal a Küldöttgyűlésen; 

d) szavazati és tanácskozási joggal vesznek részt azon területi szervezetek, valamint 

egyetemi-főiskolai tagozat, szakmai körök munkájában, amelyek tagként nyilvántartják 

őket; 

e) a tag egyidejűleg csak egy területi szervezet tagja lehet; 

f) területi szervezetükben küldöttet választhatnak és küldöttként választhatók; 

g) tisztséget viselhetnek a Diákszövetségben és területi szervezetükben; 

h) javaslatot tehetnek a Diákszövetség tisztségviselőire; 

i) önálló területi szervezet, egyetemi-főiskolai tagozat és szakmai kör létrehozását 

kezdeményezhetik és megvalósítását szervezhetik. 

j) anyagi támogatást igényelhet az erre a célra létesült alapból, továbbá ilyen támogatás 

odaítélésére javaslatot tehet az Elnökségnek; 
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k) jogosultak a Diákszövetség tagsági kártyájának használatára, amennyiben az 

bevezetésre került. 

2. A pártoló és tiszteletbeli tagok jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival, azzal, hogy a 

Diákszövetség valamennyi szervének ülésén és a területi szervezetek, valamint egyetemi-

főiskolai tagozatok, szakmai körök munkájában kizárólag tanácskozási joggal vehetnek részt 

és tisztségviselővé nem választhatók. 

3. A tagok kötelezettségei: 

a) támogatni a Diákszövetséget céljai megvalósításában; 

b) közéleti tevékenységük során a Diákszövetség szellemiségével összeegyeztethető 

magatartást tanúsítani; 

c) magánéletükben a bencés nevelés szellemét képviselni; 

d) a tagdíjat – a 4. pontban foglalt kivétellel – évente, annak esedékességéig megfizetni; 

e) nem veszélyeztetheti a Diákszövetség céljának megvalósítását és a Diákszövetség 

tevékenységét; 

f) köteles a Diákszövetség Alapszabályának, az Alapszabály alapján elfogadott más 

szabályzatának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 

rendelkezéseit betartani; 

g) köteles a Diákszövetség tevékenységével kapcsolatos, önként vállalt kötelezettségeit 

teljesíteni; 

h) köteles a Diákszövetség tekintélyét romboló tevékenységektől, vagy ilyen 

kijelentésektől tartózkodni; 

i) köteles a kapcsolattartási adatait (különösen levelezési cím, e-mail cím) a 

Diákszövetségnek megadni és azok megváltozását követő 8 napon belül a 

Diákszövetségnek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő bármely 

következményért a tag felel. 

4. A tiszteletbeli és a pártoló tagok mentesek a tagdíjfizetési kötelezettség alól. 

5. A tiszteletbeli tag köteles szakmai, közéleti tekintélyével és a rendelkezésre álló eszközökkel 

segíteni a Diákszövetség céljainak megvalósítását. 

6. § 

A tagság megszűnése 

1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) a tag halála, 

b) kilépése, 

c) (Törölve) 
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d) a tagsági jogviszony Diákszövetség általi felmondása, 

e) a tag kizárása esetén. 

2. A tag tagsági jogviszonyát a Diákszövetség Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti (kilépés). A kilépéshez a Diákszövetség bármely 

tagjának joga van. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő 

megérkezése napján szűnik meg. 

3. Ha a jelen Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a 

feltételeknek, vagy a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére – amely 

felszólítás a nemfizetés jogkövetkezményeit is tartalmazza – sem tesz eleget, a Diákszövetség 

a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a 

Diákszövetség elnöksége dönt. 

A tagsági jogviszony felmondását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással 

kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a felmondás alapjául szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a 

felmondásról szóló határozatot 8 naptári napon belül igazolható módon közli az érintett 

taggal. 

Az érintett tag a felmondást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 

számított 15 naptári napon belül a Diákszövetség Küldöttgyűléséhez fellebbezéssel élhet. E 

határidő elmulasztása jogvesztő hatállyal bír. A Küldöttgyűlés a fellebbezés tárgyában a 

soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Küldöttgyűlés 

döntéséig az illető tag tagsági jogai szünetelnek. A Küldöttgyűlés határozatát annak 

meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 naptári napon belül írásban, igazolható módon is közli 

az érintett taggal. 

4. A tag halála esetén a tagsági jogviszony az elhalálozás napján megszűnik. Törölni kell az 

elhalálozott tagot. 

5. Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Diákszövetség tagjai 

közül azt a tagot, aki jelen Alapszabály rendelkezéseit vagy a Küldöttgyűlés határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít, illetve a Diákszövetség alapértékeit, 

érdekeit és célkitűzéseit súlyosan vagy ismételten sérti. Kizárható a tag, ha a Diákszövetség 

céljainak elérését akadályozó vagy a Diákszövetség tekintélyét romboló tevékenységet folytat, 

vagy ilyen kijelentéseket tesz. Ki kell zárni azt a tagot, aki a tagsággal összeférhetetlen okot az 

Elnökség írásbeli felhívásától számított 30 napon belül nem szünteti meg. 

6. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség 

folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés 

megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a 

védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását 

kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak 

tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 
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jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a 

tagkizárási eljárás megindulásától számított 45 naptári napon belül meghozza és 8 naptári 

napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

7. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú Elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 

számított 15 naptári napon belül a Diákszövetség Küldöttgyűléséhez fellebbezéssel élhet. E 

határidő elmulasztása jogvesztő hatállyal bír. A Küldöttgyűlés a fellebbezés tárgyában a 

soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Küldöttgyűlés 

döntéséig az illető tag tagsági jogai szünetelnek. A Küldöttgyűlés határozatát annak 

meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 naptári napon belül írásban, igazolható módon is közli 

az érintett taggal.  

8. A tagság megszűnésének időpontja felmondás, illetve kizárás esetén a határozat jogerőre 

emelkedésének napja. Az a tag, akinek jogerős határozattal felmondtak vagy kizárták a 

Diákszövetségből, a jogerőre emelkedéstől számított 5 (öt) évig nem lehet újból a 

Diákszövetség tagja. 

7. § 

A Diákszövetség szervezeti felépítése 

1. A Diákszövetség területi szervezetekből épül fel. 

2. Területi szervezetek – csoportok – egy településen vagy tájegységen (város, megye, 

országrész) élő diákszövetségi tagok összefogására hozhatók létre legalább 5 fővel ott, ahol 

önálló területi szervezet még nem működik. Az alakuló ülésen a területi szervezet létrehozását 

ki kell mondani és a vezetőségét, valamint küldötteit 4 évre meg kell választani. 

3. Területi szervezet létrejöhet már meglévő és nagyobb területi egységet összefogó szervezet 

földrajzi vagy egyéb szempontból indokolt szétválásával is. A szétválást a Diákszövetség 

Elnökségének határozatban jóvá kell hagynia. 

4. A területi szervezetek tagjaik közül 4 évre 3 tagú vezetőséget, küldötteket és pótküldötteket 

választanak az általuk meghatározott demokratikus eljárás szerint. A választás eredményét meg 

kell küldeni a Diákszövetség Elnökségének a főtitkár útján, aki gondoskodik annak 

nyilvántartásba vételéről. A vezetőség mandátumának lejárta után ügyvivőként marad 

hivatalban mindaddig, amíg a területi szervezetnél a tisztújítás meg nem történik. 

5. A területi szervezeteken belül, vagy több területi szervezetet is átfogóan létrehozható: 

a) egyetemi-főiskolai tagozat, 

b) szakmai kör 

c) (törölve) 

6. Az egyetemi-főiskolai tagozat az egy városban lévő, egy vagy több felsőoktatási 

intézményben, illetve az ország több azonos /pl.: orvosi egyetem/ felsőoktatási intézményében 

tanuló, előfelvételis vagy oktató diákszövetségi tagok összefogására hozható létre. 
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7. A szakmai kör a Diákszövetség azonos vagy hasonló foglakozást űző, illetve területen 

dolgozó tagjainak területi szervezeti tagságuktól független, klubszerű összefogására és 

együttműködésére hozható létre. A Diákszövetség tagjai egyszerre több szakmai kör tagjai is 

lehetnek. 

8. A területi szervezet, egyetemi-főiskolai tagozat és szakmai körök alakuló ülésére a 

Diákszövetség Elnökségét írásban meg kell hívni. 

Az Elnökséget az ülésen az elnök vagy az általa felkért Elnökségi tag/ok képviseli/k. 

9. A területi szervezet, az egyetemi-főiskolai tagozat és a szakmai kör vezetőjét és vezetőségét 

maga választja meg demokratikus úton, 4 éves időtartamra. 

10. A területi szervezet, az egyetemi-főiskolai tagozat és a szakmai kör megalakulását az 

alakuló ülés jegyzőkönyvének, vagy emlékeztetőjének megküldésével a főtitkáron keresztül a 

Diákszövetség Elnökségének írásban be kell jelenteni. Az Elnökség megvizsgálja a területi 

szervezet, az egyetemi-főiskolai tagozat és a szakmai kör megalakításának feltételeit és 

körülményeit, majd határozattal dönt annak jóváhagyásáról, vagy elutasításáról. Elutasítás 

esetén az érdekeltek a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül felülvizsgálati kérelemmel a 

Küldöttgyűléshez fordulhatnak, amely a soron következő ülésén határoz a kérdésről. E 

benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. 

A Diákszövetség Elnöksége határozatával megszűntnek nyilváníthatja vagy más területi 

szervezethez csatolhatja azt a területi szervezetet, illetve megszűntnek nyilváníthatja azt az 

egyetemi-főiskolai tagozatot vagy szakmai kört, amelyik 3 (három) egymást követő évben nem 

vesz részt a Küldöttgyűlés munkájában, továbbá ezen idő alatt a működés egyéb jelét (saját 

rendezvény, BDSZ rendezvényen részvétel stb.) sem adja. Megszűntnek nyilvánítható a 

területi szervezet, az egyetemi-főiskolai tagozat és a szakmai kör akkor is, ha vezetőségének 

és küldötteinek mandátuma lejárt és ezt követő 2 (két) éven belül nem történik meg a 

tisztújítás. Az Elnökség határozatával szemben a területi szervezet, az egyetemi-főiskolai 

tagozat vagy a szakmai kör vezetője, vagy együttesen ezek öt tagja a döntés kézhezvételét 

követő 8 napon belül felülvizsgálati kérelemmel a Küldöttgyűléshez fordulhat, amely a soron 

következő ülésén dönt a kérdésben. E benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. 

11. A Diákszövetség irányítását  

a) a Küldöttgyűlés, 

b) az Elnökség, 

c) a területi szervezetek vezetőségei végzik. 

12. A Diákszövetség vezető tisztségviselői: az elnök, az alelnök és a főtitkár. A vezető 

tisztségviselők mandátumuk lejárta után is saját hatáskörükben ügyvivőként a következő 

eredményes tisztújításig – amelyen legalább egy képviseletre jogosult vezető tisztségviselőt 

érvényesen megválasztanak – az Elnökség tagjaiként, képviseleti joggal eljárnak. 



 

12 / 27 
 

8. § 

A Küldöttgyűlés 

1. A Küldöttgyűlés a Diákszövetség legfelső döntéshozó szerve, mely évente legalább egy 

alkalommal ülésezik; ügyrendi szabályait maga alkotja meg. A Küldöttgyűlés ülései 

nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 

1/A. A Küldöttgyűlés ülése személyes részvétellel, vagy elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével tartható meg. Ilyen eszköznek minősül – ideértve a szoftveres megoldásokat 

is –, amellyel a távollevők az ülésen részt tudnak venni: pl.: hálózati, illetve internetes 

elektronikai eszköz: mobiltelefon, laptop, asztali számítógép, tablet, amelyekhez tartozik 

mikrofon és webkamera, és online videohívás lebonyolítását lehetővé tevő informatikai 

megoldások: Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet, Jitsi stb. 

Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott ülés esetén a Diákszövetség az ülések 

nyilvánossága, bárki általi élő követése érdekében az ülés meghirdetett helyszínén biztosít 

lehetőséget a személyes részvételre. 

A Küldöttgyűlés elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével megtartott ülése esetében is 

biztosítani kell a szavazattal rendelkezők azonosítását és közöttük a kölcsönös és 

korlátozásmentes kommunikációt. Amennyiben az adott szavazattal rendelkező személy ilyen 

eszközzel nem rendelkezik, akkor az ő jelenlétét kérésére a Küldöttgyűlés ülése alatt 

biztosítani kell. Olyan kérdésben, amelyről az Alapszabály szerint titkos szavazást kell tartani, 

elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével csak abban az esetben hozható határozat, 

amennyiben annak során a szavazás titkossága is biztosítható. Személyi kérdésben a 

titkosságot az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott testületi ülésen is 

biztosítani kell. 

Elektronikus hírközlő eszköz útján tartandó Küldöttgyűlés esetén a meghívóban az általános 

tartalmi elemeken túl meg kell jelölni az alkalmazott elektronikai hírközlő eszközt és 

informatikai alkalmazást, minden, részvételhez szükséges információt, valamint a 

személyazonosság igazolásának módját. 

2. A Küldöttgyűlést a területi szervezetek, egyetemi, főiskolai tagozatok és szakmai körök által 

demokratikus úton 4 évre megválasztott, legfeljebb 100 küldött alkotja. Nem lehet küldött, aki 

a Felügyelőbizottság tagja, továbbá akivel szemben bármely vonatkozó jogszabályban 

meghatározott összeférhetetlenségi ok valamelyike fennáll. Minden területi szervezet, az 

egyetemi-, főiskolai tagozat és a szakmai körök legalább 1 fő küldött küldésére jogosultak. Az 

50 fő feletti taglétszámmal rendelkező szervezetek 2 fő küldöttet küldenek. A küldöttet választó 

szervezetek minden év január 31-ig kötelesek az Elnökséggel közölni az általuk megválasztott 

küldöttek és pótküldöttek nevét és címét.  

3. A küldötteket és a velük azonos számú pótküldöttet az őket megválasztani jogosult 

szervezetek a BDSZ tagjai közül demokratikus módon, az általuk meghatározott rend szerint 

választják. 
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4. A Küldöttgyűlés rendes ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vagy a főtitkár; 

rendkívüli ülését az Elnökség határozata alapján az elnök vagy az alelnök, akadályoztatásuk 

esetén a főtitkár hívja össze. A küldöttek legalább 1/3-át írásos megbízás alapján képviselő 

megbízott a napirend megjelölésével rendkívüli Küldöttgyűlést hívhat össze. A megbízottnak 

írásos meghatalmazása egy másolati példányát a meghívóhoz mellékelnie kell. 

Az elnöknek, akadályoztatása esetén az alelnöknek, vagy a főtitkárnak rendkívüli 

Küldöttgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt a Diákszövetség tagjainak legalább 1/10 részét 

kitevő össztagsággal rendelkező öt vagy annál több területi szervezet a Küldöttgyűlés 

hatáskörébe tartozó ügyben, a javasolt napirend megjelölésével írásban kéri. 

A területi szervezetek kezdeményezésére a Küldöttgyűlést a kérelem benyújtásától számított 

50 napon belül össze kell hívni, melynek napirendjére a kérelmezők által megjelölteket fel kell 

venni; azonban más pont is napirendre tűzhető. 

4/A. Az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vagy a főtitkár köteles a Küldöttgyűlést 

összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a Diákszövetség vagyona az 

esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy ha a Diákszövetség előreláthatólag nem lesz képes a 

tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy ha a Diákszövetség céljainak elérése veszélybe 

került. Az így összehívott Küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Diákszövetség megszüntetéséről 

dönteni. 

5. A Küldöttgyűlés helyszínét, időpontját, javasolt napirendi pontjait legalább 15 nappal az 

ülés időpontja előtt kiküldött meghívóban közölni kell a küldöttekkel; továbbá az Elnökség, a 

küldöttek vagy a területi szervezetek kérésére összehívott rendkívüli Küldöttgyűlés esetén a 

kérelmezők által a kérelemben megjelölt megbízottakkal, írásban, igazolható módon. Írásbeli 

igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a küldöttnek, megbízottnak az elektronikus levelezési címére történő 

kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). A 

napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a 

szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A Küldöttgyűlési meghívót a 

Diákszövetség honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

Ha a Küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul 

az ülés megtartásához. 

5/A. A Küldöttgyűlési meghívó közzétételétől számított 3 (három) napon belül a tagok és a 

Diákszövetség szervei a Küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend 

kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a 

Küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy 2 (két) napon belül dönt. Ha a napirend 

kiegészítése iránti kérelemről a Küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy 

azt elutasítja, a Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen 

nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre 
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jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

6. A Küldöttgyűlés – mind a személyes részvétellel megtartott, mind az elektronikus hírközlő 

eszköz igénybevételével megtartott Küldöttgyűlés ülés esetében – akkor határozatképes, ha az 

érvényes mandátummal (területi szervezet által megválasztott és az Elnökségnek írásban 

bejelentett) rendelkező küldöttek több, mint 50 százaléka megjelent. A területi szervezet, ha 

valamely küldöttje akadályoztatása miatt nem tud megjelenni a Küldöttgyűlésen, jogosult 

megválasztott és bejelentett pótküldöttei közül a kieső küldött helyén mást küldeni. A küldött 

helyén megjelenő pótküldöttet a Küldöttgyűlésen a küldöttekével azonos jogok illetik meg. 

Határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel 35 napon belüli időre ki kell tűzni a 

megismételt Küldöttgyűlést, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.  

Az eredeti Küldöttgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenség esetére szóló 

megismételt Küldöttgyűlés időpontját, valamint a határozatképességre vonatkozó – ideértve a 

megismételt Küldöttgyűlés határozatképességét is – szabályokat. 

7. A Küldöttgyűlésen minden küldött egy-egy szavazattal rendelkezik. A küldöttek szavazati 

jogukat semmilyen formában másra át nem ruházhatják. 

A Küldöttgyűlésen a határozatok meghozatalakor nem szavazhat az,  

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Diákszövetség 

terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Diákszövetségnek nem tagja 

vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

f) aki egyébként érdekelt a döntésben, kivéve a valamely tisztségre történő megválasztásra 

vonatkozó szavazásokat, amely esetben az érintett küldött is az általános szabályok 

szerint szavazhat. 

7/A. A Küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Diákszövetség által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 
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8. A Küldöttgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 

határozatképességet. A Küldöttgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a 

jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős 

Szavazatszámláló Bizottságot. 

A Küldöttgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazás keretében 

hozza. Titkos szavazással dönt személyi kérdésekben, kivéve a Szavazatszámláló Bizottság és 

a Jelölő Bizottság megválasztását. A határozatképességet minden határozathozatalnál 

vizsgálni kell. 

9. A Küldöttgyűlés a jelenlévő küldöttek 2/3-a által támogatott ügyrendi határozatával 

tetszőleges napirendi pontokban titkos vagy név szerinti szavazást rendelhet el. 

10. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

b) a Diákszövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a Diákszövetség céljainak meghatározása és módosítása; 

d) az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek a Diákszövetség vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének – és a közhasznúsági melléklet elfogadása; 

e) az éves költségvetés meghatározása és elfogadása; 

f) a Diákszövetség más szervezetekkel való olyan hivatalos együttműködése, amely a 

Diákszövetség szuverenitását érinti; 

g) a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak megválasztása, visszahívása, valamint 

díjazásának megállapítása; 

h) a vezető tisztségviselők (elnök, alelnök és főtitkár) megválasztása, visszahívása, 

valamint díjazásának megállapítása; 

i) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Diákszövetséggel munkaviszonyban áll; 

j) a Jelölő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása; 

k) az Elnökség éves beszámolójáról való döntés; 

l) a tagdíj megállapítása vagy módosítása; 

m) tagok felmondási és kizárási ügyeiben jogorvoslati döntés; 

n) területi szervezet, egyetemi-főiskolai tagozat és szakmai kör ügyében hozott Elnökségi 

döntés felülvizsgálata; 

o)  Elnökségi tagok és tisztségviselők megválasztása, visszahívása és felmentése, valamint 

díjazásának megállapítása; 
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p) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Diákszövetség saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 

köt; 

q) a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy 

más szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

r) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

s) a végelszámoló kijelölése; 

t) a Befektetési Szabályzat elfogadása, módosítása; 

u) a tiszteletbeli tagok megválasztása; 

v) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe 

utal. 

11. A Küldöttgyűlés minősített többséggel (a jelen lévő küldöttek háromnegyedének egyetértő 

szavazatával) hozza határozatait az alábbi kérdésben: 

a) az Alapszabály módosítása 

b) a Diákszövetség egyesülése és szétválása; 

A Diákszövetség működésének felfüggesztéséhez, a Diákszövetség céljának módosításához és 

a Diákszövetség megszűnéséről szóló Küldöttgyűlési döntéshez, vezető tisztségviselő, a 

felügyelőbizottság elnökének és tagjának visszahívásához az összes szavazati joggal 

rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

12. Az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Küldöttgyűlés a Felügyelőbizottság e 

témákhoz kapcsolódó jelentésének ismeretében tárgyalja meg. A Küldöttgyűlés az éves 

beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt. 

13. A Küldöttgyűlés közvetlen irányítása alatt álló állandó bizottságként a Felügyelőbizottság 

és a Jelölő Bizottság működik. 

14. A Küldöttgyűlés bármely feladat ellátására tagjai sorából, vagy külső szakértők – lehetőleg 

a Diákszövetség tagjai – bevonásával bizottságot hozhat létre, melyeknek elnöki tisztét a 

Küldöttgyűlés vagy az Elnökség tagjának kell betölteni. 

15. (Törölve) 

16. A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 

a) a Diákszövetség nevét és székhelyét; 

b) a Küldöttgyűlés helyét és idejét; 

c) a Küldöttgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv 

hitelesítőjének a nevét; 

d) a Küldöttgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 
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e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a 

szavazástól tartózkodók számát. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntésre jogosult szerv döntésének tartalmát, 

időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges 

személyét. 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Küldöttgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre 

megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 

A Küldöttgyűlési határozatokat a levezető elnök a Küldöttgyűlésen szóban kihirdeti és az 

érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon 

is közli a határozatnak a Diákszövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

17. A Küldöttgyűlés határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntés 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (esetleg 

személye is) megállapítható. 

18. A Küldöttgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben ülés tartása nélkül, írásbeli 

döntéshozatallal is határozatot hozhat. Az ilyen határozathozatalt az Elnökség a 

döntéshozatalra való írásbeli felhívással és tájékoztatóval egyidejűleg, a határozat 

tervezetének megküldésével kezdeményezi. A szavazásra jogosultak számára a határozat-

tervezet kézhezvételétől számított legalább 8 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy 

szavazatukat megküldjék az Elnökség részére. 

A szavazásra jogosult szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag 

személye (név, lakóhely), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több 

határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat. 

A szavazásra jogosult a szavazatát az Elnökségnek a döntéshozatalra való írásbeli 

felhívásában és tájékoztatójában meghatározott módon (ajánlott levélben, elektronikus 

levélben (e-mailben), illetve elektronikus űrlap kitöltésével) küldheti meg. Szavazásra 

jogosult e-mailben, illetve elektronikus űrlapon megküldött szavazatának elektronikus 

aláírására nem köteles, azonban a szavazatnak a szavazásra jogosult azonosíthatóságához 

szükséges adatokat tartalmaznia kell. 

Amennyiben a szavazásra jogosult szavazatát megküldi, de egyik választási lehetőséget sem 

jelöli meg, az esetben azt tartózkodásnak kell minősíteni. 

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi 

szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő személy 

jelenléte lenne szükséges a határozatképességéhez ülés tartása esetén. Ha bármely tag az ülés 

megtartását kívánja, a Küldöttgyűlés ülését az Elnökségnek össze kell hívnia. 

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követően – ha valamennyi szavazásra 

jogosult szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követően 

3 (három) napon belül – az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét. A határozathozatal 

napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor 
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az utolsó szavazat beérkezésének napja. Ezt követően további 3 (három) napon belül 

intézkedik a döntés közzétételéről (amennyiben szükséges) és annak az érintettekkel való 

közléséről. 

9. § 

Az Elnökség 

1. Az Elnökség a Diákszövetség ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet 

jogszabály vagy a jelen Alapszabály nem utal a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve 

két Küldöttgyűlés közötti időszakban irányítja és reprezentálja a Diákszövetséget. 

2. Az Elnökség tagjait a Küldöttgyűlés választja meg. Az Elnökségi tagok legfeljebb 

egyharmada választható a Diákszövetség tagjain kívüli személyekből, egyébként az Elnökség 

tagjait a Diákszövetség tagjai közül kell megválasztani.  

Nem lehet az Elnökség tagja: 

a) a Felügyelőbizottság tagja; 

b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; 

c) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói 

ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató 

jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet; 

d) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az Elnökség tagja 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az az Elnökségi tag, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen 

más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

Nem lehet a Diákszövetség tisztségviselője az érintett közhasznú szervezet megszűnését követő 

három évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt 

– annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
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3. A Diákszövetség Elnöksége 9 főből áll. 

4. (Törölve) 

5. Az Elnökség tagjai: 

a) az elnök; 

b) az alelnök; 

c) a főtitkár; 

d) a Bencés Renddel való kapcsolattartásért felelős Elnökségi tag; 

e) és további 5 (öt) Elnökségi tag 

6. Az Elnökségi tagokat a funkcióra történő jelöléssel a Küldöttgyűlés titkos szavazás keretében 

4 évre választja meg. E funkciókban jelölt állításra a területi szervezetek jogosultak a Jelölő 

Bizottságon keresztül, vagy küldötteik útján a választást napirendjére tűző Küldöttgyűlésen, a 

jelöltek személyének ismertetésekor.  

7. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) a Küldöttgyűlési határozatokat végrehajtja, és dönt a végrehajtás módozatait illetően; 

b) a Diákszövetség napi ügyeinek vitele, a Küldöttgyűlési, illetve területi szervezeti 

hatáskörbe nem tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

c) a beszámolók előkészítése és azoknak a Küldöttgyűlés elé terjesztése; 

d) az éves költségvetés elkészítése és annak a Küldöttgyűlés elé terjesztése; 

e) a Diákszövetség vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a Küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 

végrehajtása; 

f) a Diákszövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

g) a Küldöttgyűlés összehívása adminisztratív teendőinek ellátása, a tagság, a küldöttek és 

a Diákszövetség szerveinek értesítése; 

h) a Küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, a megbízott általi összehívás 

esetét kivéve; 

i) részvétel a Küldöttgyűlésen és válaszadás a Diákszövetséggel kapcsolatos kérdésekre; 

j) a tagság nyilvántartása; 

k) a Diákszövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

l) a Diákszövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

m) a Diákszövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a Civil Tv.-ben előírt intézkedések megtétele; 

n) a tag felvételi ügyekben jogorvoslati döntés; 
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o) más szervezetekben a BDSZ-t képviselő küldöttek megválasztása, visszahívása; 

p) döntés díjak és kitüntetések alapításáról és adományozásáról; 

q) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály a 

hatáskörébe utal. 

10. § 

Az Elnökség működése 

1. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az Elnökség 

ülése személyes részvétellel, vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartható meg. 

Ilyen eszköznek minősül – ideértve a szoftveres megoldásokat is –, amellyel a távollevők az 

ülésen részt tudnak venni: pl.: hálózati, illetve internetes elektronikai eszköz: mobiltelefon, 

laptop, asztali számítógép, tablet, amelyekhez tartozik mikrofon és webkamera, és online 

videohívás lebonyolítását lehetővé tevő informatikai megoldások: Microsoft Teams, Zoom, 

Skype, Google Meet, Jitsi stb. 

Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott ülés esetén a Diákszövetség az ülések 

nyilvánossága, bárki általi élő követése érdekében az ülés meghirdetett helyszínén biztosít 

lehetőséget a személyes részvételre. 

Az Elnökség elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével megtartott ülése esetében is 

biztosítani kell a szavazattal rendelkezők azonosítását és közöttük a kölcsönös és 

korlátozásmentes kommunikációt. Amennyiben az adott szavazattal rendelkező személy ilyen 

eszközzel nem rendelkezik, akkor az ő jelenlétét kérésére az Elnökség ülése alatt biztosítani 

kell. Olyan kérdésben, amelyről az alapszabály szerint titkos szavazást kell tartani, 

elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével csak abban az esetben hozható határozat, 

amennyiben annak során a szavazás titkossága is biztosítható. Személyi kérdésben a 

titkosságot az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott testületi ülésen is 

biztosítani kell. 

Összehívásáról az elnök, akadályoztatása esetén a főtitkár az ülés időpontját megelőzően az 

Elnökség tagjainak legalább 5 (öt) nappal korábban írásban, igazolható módon megküldött 

meghívó útján gondoskodik. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. 

ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési 

címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 

tértivevény). 

Az Elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a Diákszövetség nevét, székhelyét, az 

Elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a 

meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az Elnökségi tagok 

álláspontjukat kialakíthassák. A meghívót a Diákszövetség honlapján az ülést megelőzően 

legalább 5 (öt) nappal közzé kell tenni. 

Elektronikus hírközlő eszköz útján tartandó Elnökségi ülés esetén a meghívóban az általános 

tartalmi elemeken túl meg kell jelölni az alkalmazott elektronikai hírközlő eszközt és 
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informatikai alkalmazást, minden, részvételhez szükséges információt, valamint a 

személyazonosság igazolásának módját. 

2. Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott 

esetekben korlátozható, azon tanácskozási joggal részt vehetnek a területi szervezetek 

választott elnökei, a küldöttek, az egyetemi-, főiskolai tagozatok és szakmai körök vezetői, a 

Felügyelőbizottság tagjai és az Elnökség által meghívott bizottsági tagok, vagy témafelelősök. 

3. Az Elnökség – mind a személyes részvétellel megtartott, mind az elektronikus hírközlő 

eszköz igénybevételével megtartott Elnökségi ülés esetében – akkor határozatképes, ha 

tagjainak több, mint 50 %-a, ezen belül az elnök vagy a főtitkár a határozathozatalnál jelen van 

és az adott kérdésben szavazati joggal rendelkezik. 

3/A. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, 

a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

4. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, általában nyílt szavazás keretében hozza. 

Az Elnökség kivételes esetben, egyedi témában ülésen kívül, írásbeli szavazás útján is dönthet. 

5. Az üléseket az elnök vagy az alelnök vezeti. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet 

a jegyzőkönyvvezető az ülést vezetővel és egy hitelesítővel ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza 

a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 

6. Az Elnökség határozatait a Diákszövetség www.bencesdiak.hu internetes honlapján közzé 

kell tenni, továbbá az érintettekkel kihirdetés esetén szóban, elektronikus vagy postai úton is 

közölni kell. 
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7. Az Elnökség határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntés tartalma, 

időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (név szerinti- és ülésen 

kívüli írásos szavazás esetén személye is) megállapítható. 

11. § - 12. § (Törölve) 

13. § 

A Diákszövetség gazdálkodása 

1. A Diákszövetség vagyonát a tagdíjakból befolyt összeg, a pártoló és tiszteletbeli tagok 

hozzájárulásai, adományok, alapítványoktól kapott támogatások és egyéb bevételek képezik. 

A rendes tagok vagyoni hozzájárulásként évente tagdíjat fizetnek a Diákszövetségnek. Az éves 

tagdíj összege 1.000,- Ft (egyezer forint), amelyet legkésőbb minden év május 30-ig kell egy 

összegben a Diákszövetség bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

2. A Diákszövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

3. A Diákszövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen 

Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 

végez. 

4-5. (Törölve) 

6. A Diákszövetség anyagi ügyeinek kezeléséért a Diákszövetség elnöke a felelős: gondoskodik 

a tagdíjak és egyéb forrásból származó befizetések nyilvántartásáról, valamint a kötelezettségek 

teljesítéséről; egyúttal arról is, hogy a Diákszövetség gazdálkodása összhangban legyen az 

érvényes jogszabályokkal. 

7-11. (Törölve) 

14. § 

A működés és a gazdálkodás ellenőrzése 

1. A Diákszövetség Küldöttgyűlése a Diákszövetség tagjai közül 5 évre elnökből és két tagból 

álló Felügyelőbizottságot választ, mely közvetlenül a Küldöttgyűlésnek felelős. A 

Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

2. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, aki 

a) az Elnökség tagja, 

b) a küldött, 
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c) aki a Diákszövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

d) a Diákszövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Diákszövetség által a tagnak a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, 

illetve 

e) az előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója, 

f) a döntéshozó szerv, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja, illetve e személyek közeli 

hozzátartozója; 

g) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn; 

h) aki, vagy akinek a hozzátartozója a Diákszövetség vezető tisztségviselője. 

3. A bizottsági tagság választási cikluson belüli megszűnése esetén a következő 

Küldöttgyűlésen új tagot kell választani. 

4. A bizottság tagjai megválasztásukkor kötelesek nyilatkozatot tenni, miszerint a megbízatást 

elfogadják, a jogszabályokban, valamint ezen Alapszabályban meghatározott feladatkörükkel 

tisztában vannak és a megbízatás elfogadását sem összeférhetetlenségi ok, sem más kizáró 

körülmény nem akadályozza. A bizottság mandátuma lejárta után ügyvivőként jár el saját 

feladatkörében mindaddig, amíg a Küldöttgyűlés az új bizottságot meg nem választja. 

5. A Felügyelőbizottság feladata a Diákszövetség jogszabály- és alapszabályszerű 

működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. Ennek során a Felügyelőbizottság 

ellenőrzi: 

a) A Küldöttgyűlés, az Elnökség határozatainak végrehajtását, és általában a 

Diákszövetség alapszabályszerű működését. 

b) A költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a 

gazdálkodást. 

c) Véleményt nyilvánít az éves beszámolóról. 

6. A Felügyelőbizottság jogosult a Diákszövetség működésével és gazdálkodásával kapcsolatos 

bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor 

jelentést tesz a Küldöttgyűlésnek. 

7. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vesznek részt. 

8. A Felügyelőbizottság hiányosság megállapítása esetén – annak jellegétől függően – az alábbi 

intézkedéseket teszi: 

a) Csekélyebb súlyú hiányosságokra felhívja a vizsgálati szerv, illetve tisztségviselő 

figyelmét és egyben rámutat a helyes eljárásra. 

b) Jogszabályt, Alapszabályt, illetőleg a Diákszövetség érdekeit sértő magatartás észlelése 

esetén írásban tájékoztatja a Diákszövetség elnökét. 
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Amennyiben a tájékoztatása nem vezet eredményre, a Küldöttgyűlés összehívására tesz 

előterjesztést. Ilyenkor a Küldöttgyűlést az elnöknek, vagy az alelnöknek, akadályoztatásuk 

esetén a főtitkárnak 30 (harminc) napon belül össze kell hívni. 

A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 

Küldöttgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha 

arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

9. A Küldöttgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelőbizottság indítványára – annak 

megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén a Küldöttgyűlés és az Elnökség összehívására a 

Felügyelőbizottság is jogosult. 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Ha a szervezet működése felett az ügyészség vagy más 

szerv törvényességi ellenőrzést nem gyakorol, a Felügyelőbizottság a szervezetet nyilvántartó 

bíróság előtt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez. 

10. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülés akkor 

határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait 

szótöbbséggel hozza meg, amennyiben pedig két tag van jelen, úgy a határozat érvényességéhez 

mindkét tag egybehangzó szavazata szükséges.  

11. A Felügyelőbizottság üléseit annak elnöke legalább 5 (öt) nappal az ülés időpontja előtt 

kiküldött írásbeli meghívóval, igazolható módon, a napirend közlésével hívja össze, döntéseit 

nyílt szavazással hozza, határozatképtelenség esetén pedig a Felügyelőbizottságot 15 napon 

belül ismételten össze kell hívni. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: 

pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési 

címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 

tértivevény). 

12. A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben fel kell tüntetni az ülés helyét 

és idejét, a jelenlévő személyeket, a határozati javaslatokat és a szavazás eredményét. A 

jegyzőkönyv egy eredeti példányát – annak megőrzése végett – az Elnökségnek is át kell adni. 

15. § 

I. (Törölve) 
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II. Jelölő Bizottság 

1. A Küldöttgyűlés a Diákszövetség tagjai közül legalább két tagból és elnökből álló, három 

tagú Jelölő Bizottságot választ nyílt szavazással, mely közvetlenül a Küldöttgyűlésnek felelős. 

2. A bizottság tagjainak mandátuma a következő eredményes tisztújító Küldöttgyűlés 

berekesztéséig tart. 

16. § 

A tisztségek megszűnése 

1. Az Elnökségi tisztségekre és a Jelölő Bizottság tagjának történt megválasztás 4 évre szól, 

míg a Felügyelőbizottság tagjait 5 évre választják. 

2. Az Elnökség idő előtt felmentheti a tisztségviselőt, illetve a Küldöttgyűlés a 

Felügyelőbizottság és a Jelölő Bizottság tagját tisztsége alól, ha az 

a) vállalt tisztségét súlyosan elhanyagolja; 

b) a Diákszövetség alapértékeivel, céljaival vagy programjával össze nem egyeztethető 

nyilatkozatot tesz vagy ilyen tevékenységet folytat; 

c) erkölcsileg érdemtelenné válik a tisztség viselésére és nem mond le. 

3. A tisztségviselés a mandátum lejárta előtt is megszűnik a tisztségviselő halálával vagy 

lemondásával, illetve, ha a tisztségviselő BDSZ tagsági viszonya bármely okból megszűnik. 

Megszűnik annak az Elnökségi tagnak a megbízatása, aki legalább 4 (négy) egymást követő, 

szabályosan összehívott Elnökségi ülésen bármely okból nem vesz részt, amennyiben az első 

és a negyedik Elnökségi ülés között legalább 12 (tizenkét) hónap eltelt. Ezekben az esetekben 

a tisztség a megszüntető ok bekövetkezése napján szűnik meg. 

17. § 

A Diákszövetség képviselete 

1. A Diákszövetség általános képviseletét az elnök és a főtitkár önállóan látja el. Az elnök és 

főtitkár képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános, módja: önálló. 

A Diákszövetség bankszámlája, értékpapírszámlája felett az elnök és a főtitkár önállóan, 

teljeskörűen jogosult rendelkezni. 

2. A területi szervezetet, egyetemi-főiskolai tagozatot, szakmai kört annak vezetője képviseli 

külső viszonyaikban, de ez a joga semmiképpen nem terjed ki az ugyan helyi szintű, de az egész 

Diákszövetséget, vagy több szervezeti egységet érintő ügyekre. 

3. A pénzügyi intézkedésekhez vagy kötelezettség-vállaláshoz az elnök, a főtitkár, vagy az 

általuk meghatalmazott Elnökségi tag egy személyben ír alá. 
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18. § 

Kapcsolat a Renddel 

1. A Diákszövetség fővédnöke a mindenkori pannonhalmi főapát. 

1/A. A Diákszövetség szoros kapcsolatot ápol és tart fenn a Magyar Bencés Kongregációhoz 

tartozó bencés közösségekkel és a Magyarországon működő bencés iskolákkal. 

2. A Diákszövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyont a Pannonhalmi Főapátság Alapítvány közhasznú szervezetnek kell 

átadni. 

19. § (Törölve) 

20. § 

Záró és átmeneti rendelkezések 

1. Jelen Alapszabályt a Diákszövetség céljainak figyelembevételével kell értelmezni. 

1/A. A Diákszövetség működésére nézve a jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezései, 

gazdálkodására a mindenkori pénzügyi és számviteli szabályok az irányadók. 

2. A Diákszövetséget a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 1989. augusztus 10-én 

nyilvántartásba vette. 

3. A Diákszövetség közgyűlése által 1991. május 25-én elfogadott Alapszabályt az 1993. május 

29-i közgyűlés felhatalmazása alapján megválasztott és a Diákszövetség Elnöksége által 1993. 

november 27-re összehívott és erre közgyűlési határozattal feljogosított Küldöttgyűlése, majd 

az 1994. november 26-i, az 1997. november 29-i, az 1998. november 28-i, az 1999. november 

27-i, 2001. november 24-i, a 2004. május 29-i, a 2005. február 4-i, a 2009. november 28-i, a 

2013. május 31-i, a 2014. szeptember 21-i és a 2022. május 21-i Küldöttgyűlése módosította; 

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a fenti szöveget állapította meg. 

4. (Törölve) 

5. A jelen Alapszabály módosítására az 1. § 1-6., 2. § 1-3/A., 5-7., 3. § 1-5., 4. § 1-5., 5. § 1-3., 

5., 6. § 1-8., 7. § 1-12., 8. § 1-2., 4- 8., 10-16., 18., 9. § 1-5., 7., 10. § 1-3/A., 5-6., 11. §, 12. §, 

13. § 1-11., 14. § 1-2., 5-6., 8-9., 11., 15. § I., II. 1., 16. § 1-3., 17. § 1-3., 18. § 1-2., 19. §, 20. 
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§ 1-6. pontjainak változása adott okot. Az Alapszabály 2022. május 21-én elfogadott 16/2022. 

(V. 21.) Küldöttgyűlési határozaton alapuló módosításait vastagon szedett és dőlt betű jelzi. 

6. Jelen Alapszabálynak a Küldöttgyűlés 2022. május 21-i ülésén elfogadott módosításai és 

kiegészítései a Győri Törvényszék tudomásulvétele napján lépnek hatályba. 

Kelt: Budapest, 2022. év május hó 21. napján 

 

 

Nógrádi László Hornyák Levente 

elnök főtitkár 

 

Záradék 

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe 

foglalt szövege megfelel a 2022. május 21-i Küldöttgyűlésen a 16/2022. (V. 21.) 

Küldöttgyűlési határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak. 

Kelt: Budapest, 2022. év május hó 21. napján 

 

 

Nógrádi László Hornyák Levente 

elnök főtitkár 
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Lakcím:……………………………. Lakcím:……………………………. 

 

Aláírás:…………………………….  Aláírás:…………………………….. 

 


