A BENCÉS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
(2017.05.27.)
A magyar bencés iskolák hajdani diákjai elhatározták, hogy felújítva az 1923-ban alapított
korábbi egyesületük tevékenységét, az 1989. évi II. törvény alapján civil szervezetet hoznak
létre.

1. §
A civil szervezet neve, székhelye, első vezető tisztségviselője és működési köre

1. A civil szervezet neve: Bencés Diákszövetség (továbbiakban: Szövetség), rövidítése:
BDSZ.
2. A Szövetség székhelye: 9090 PANNONHALMA, Vár 1.
3. Működési területe: politikai pártoktól független, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező
országos egyesület.
A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 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 alapján „közhasznú”
jogállású civil szervezetként működik.
3/A. A Szövetség első vezető tisztségviselője: Fáber Miklós elnök.
4. Hivatalos lapja:
www.bencesdiak.hu
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5. A Szövetség jelvénye: Hegyes végű ezüst pajzsot arannyal damaszkozott kék szegély
keretezi. A pajzs derékvonalában arany PAX felirat látszik‚ felette két-, alatta három kék
színű szív lebeg. A pajzsra helyezett arany lombkoronából arannyal szegélyezett ezüst latin
kereszt emelkedik ki.
6. A Szövetség díszes pecsétje: Fekvő ovális alakú, hatágú csillag motívummal baloldalon
elválasztott köriratában felül az egyesület neve, alul „PANNONHALMA-BUDAPEST”
szöveg; közepén négy mezőre osztott címerpajzs, melynek első mezejében 5 szív lebeg,
második mezejében hármas halmon nyugvó kettős kereszt, harmadik mezeje hétszer vágott,
negyedik mezejében a „PAX” felirat. A címerpajzs bal oldalán 19, jobb oldalán 23-as szám
látható, amely az eredeti alapítás 1923-as évszáma.
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2. §
A Szövetség célja és tevékenysége
1. Országosan és területi szervezetekben:
- a bencés öregdiákok közötti kapcsolat ápolására szolgáló keretek és közösségi fórumok
létesítése és fenntartása;
- a Magyar Bencés Kongregáció (továbbiakban: Rend) oktató-nevelő tevékenységének
támogatása;
- a bencés iskolák diákjaival és diákok szervezeteivel aktív kapcsolat felvétele és fenntartása
- az egyházi iskolák diákszervezeteivel és az ezeket összefogó PAX HUNGARICA
szervezettel való kapcsolattartás
- a rend iskoláiban tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése
(előadások tartása, tanácsadás, alapítványok létesítése stb.);
- közreműködés a bencés nevelés hagyományainak, eredményeinek feltárásában és
népszerűsítésében, a hajdani tanárok és diákok életútjának, életművének bemutatásában;
- a nemzettudat fejlesztése és ápolása;
- hozzájárulás a magyar társadalom erkölcsi felemelkedéséhez;
- a bencés hagyományokhoz kapcsolódó emlékek felkutatása; fenntartásuk, karbantartásuk
támogatása, kegyeleti helyek ápolása
- ünnepségek szervezésében való részvétel;
- kapcsolatok kiépítése, részvétel a szellemi és egyházi életben;
- a nemzedékek közötti szellemi-érzelmi kapcsolatok ápolása;
- szociális-karitatív tevékenység: idős, beteg, magányos diáktársak anyagi és lelki
támogatásának megszervezése, nyugdíjas diáktársak foglalkoztatásának elősegítése;
- szellemi és lelki egészségünk ápolása.
2. Az országhatárokat átlépően:
- a külföldön élő diáktársaink részére kapcsolatteremtés elősegítése a közös bencés
hagyományok alapján
- az egyetemes bencés rend oktató-nevelő tevékenységének figyelemmel kísérése.
3. A Szövetség kulturális tevékenysége keretében végzi az alábbiakat:
- a nemzettudat fejlesztése és ápolása – honismereti vetélkedő és ifjúsági tábor szervezésével
és anyagi-, erkölcsi támogatásával
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- 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;
- a nemzedékek közötti szellemi-érzelmi kapcsolatok ápolása – szabadegyetemszerű előadás
sorozatok tartásával, szervezésével több generáció számára közösségi fórumok teremtése az
ország több pontján;
A Szövetség kulturális örökség megóvása tevékenység keretében végzi az alábbiakat:
- 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;
- 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.
3/A.
A Szövetség az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja, illetve folytathatja:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- kulturális örökség megóvása
- műemlékvédelem
- természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- emberi és állampolgári jogok védelme
- a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
tevékenység
- sport
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- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a
kapcsolódó szolgáltatások
- bűnmegelőzés és áldozatvédelem
A Szövetség a fent felsorolt közhasznú tevékenységeket a következő közfeladatokhoz
kapcsolódóan végzi illetve végezheti, illetve a közfeladatok teljesítését az alábbi
jogszabályhelyek írják elő:
- az egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs
tevékenységet, közvetlenül, a „lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség
elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés”
közfeladathoz kapcsolódóan, amelyet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)(2) bekezdései írnak elő
- a szociális tevékenységet, családsegítést, időskorúak gondozását egyrészt közvetlenül a
„családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet
összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék
megvalósulásának segítése” közfeladathoz kapcsolódóan, amelyet a családok védelméről
szóló 2011. évi CCXI. tv. 1. § - 6. § írnak elő
- a tudományos tevékenységet, kutatást egyrészt közvetve az „együttműködés a középtávú
tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában” közfeladathoz
kapcsolódóan, amelyet a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi
CXXXIV. tv. 5. § (3) bekezdése ír elő; másrészt közvetve a „köznevelési intézmény alapítása
és fenntartása” közfeladathoz kapcsolódóan, amelyet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 2. § (3) bekezdése ír elő
- a nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést közvetve az „általános iskolai,
gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás,
Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú
művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati
feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési
igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi
gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben,
egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló
gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai
szolgáltatás” közfeladatokhoz kapcsolódóan, amelyet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 4. § (1) a)-u) pontjai írnak elő
- a kulturális tevékenységet egyrészt közvetve a „közösségi kulturális hagyományok, értékek
ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja
javítását
szolgáló
kulturális
célok
megvalósításának
támogatása;
művészeti
intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi
alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének
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segítése” közfeladathoz kapcsolódóan, amelyet a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjai írnak elő; másrészt közvetve a
„kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális
örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása” közfeladathoz
kapcsolódóan, amelyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 13. § (1) 7 pontja ír elő; harmadrészt közvetlenül „az előadó-művészeti tevékenység
feltételeinek megteremtése” közfeladathoz kapcsolódóan, amelyet az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. 3.
§ (1) bekezdése ír elő
- a kulturális örökség megóvását közvetlenül „a kulturális örökség védelme” közfeladathoz
kapcsolódóan, amelyet a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5 § (1)
bekezdése ír elő
- a műemlékvédelmet közvetlenül egyrészt a „nemzeti emlékhelyek védelme és
hozzáférhetővé tétele” közfeladathoz kapcsolódóan, amelyet a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. tv. 61/B § (3) bekezdése ír elő; másrészt „az épített környezet alakítása
és védelme” közfeladathoz kapcsolódóan, amelyet az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A § (2) bekezdése ír elő
- a természetvédelmet, állatvédelmet, környezetvédelmet közvetlenül „a természetvédelmi
kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása” közfeladathoz
kapcsolódóan, amelyet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64. § (1) bekezdése ír
elő
- a gyermek- és ifjúságvédelmet, a gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet közvetlenül „a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése
érdekében” közfeladathoz kapcsolódóan, amelyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bekezdése ír elő
- a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését közvetve a
„hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása” közfeladathoz
kapcsolódóan, amelyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 13. § (1) 10. pontja ír elő
- az emberi és állampolgári jogok védelmét közvetve a „jogvédelmi feladatok: gyermekek
jogai, a jövő nemzedékek érdekei,nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi
csoportok jogai” közfeladathoz kapcsolódóan az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi
CXI. tv. 2. § a), b), c), d) pontjai írnak elő
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenységet közvetve a „nemzetiségi feladatokat ellátó/más szervtől átvett
intézmény fenntartása, érdekképviselet/esélyegyenlőség; kulturális autonómia megerősítésére
önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő
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kulturális javak megőrzése” közfeladathoz kapcsolódóan, amelyet a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 115. § a)-i) pontjai írnak elő
- sport közhasznú tevékenységet közvetlenül „az egészséges életmód és a szabadidősport
gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása”
közfeladathoz kapcsolódóan, amelyet a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c)-e) pontjai írnak
elő
- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és
a kapcsolódó szolgáltatásokat közvetve „a felnőttképzési tevékenység: meghatározott
jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló
iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség
megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a
felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás” közfeladathoz kapcsolódóan, amelyet a
felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. 3. § (2) a) b) pontjai írnak elő
- a bűnmegelőzést és áldozatvédelmet közvetlenül „a közbiztonság javítására irányuló
tevékenységek” közfeladathoz kapcsolódóan, amelyet a a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. tv. 2. § (2) c) pontjai írnak elő.
4. Az előzőek megvalósítására a területi szervezetek, az egyetemi-főiskolai tagozat és a
szakmai körök önálló munkaprogram kidolgozására jogosultak.
5. A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból. A Szövetség 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 Szövetség bel- és külföldi tevékenysége politikai pártoktól független, ilyen
szervezetektől anyagi támogatást nem fogad el és nekik maga sem nyújt; közvetlen politikai
tevékenységet a Szövetség nem folytat.
7. A Szövetség működésével kapcsolatos iratokba történő betekintést az érdeklődővel előre
egyeztetett időpontban az elnök –vagy személyes megbízottja- biztosítja. A betekintés során
az iratokat a betekintés helyéről elvinni –hatósági ellenőrzés vagy lefoglalás kivételével- sem
a betekintő, sem a Szövetség képviselője által nem szabad. A betekintésnek úgy és olyan
időben kell történnie, hogy az a Szövetség rendes működését ne akadályozza. A főtitkár
gondoskodik arról, hogy a betekintő személy a törvény adta jogai keretein belül végezhesse és
végezze az iratok megismerését.
3. §
1. A Szövetség tagjai:
a) rendes tagok,
b) tiszteletbeli tagok vagy
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c) pártoló tagok lehetnek
d) A szövetségnek tagja lehet az az önálló jogi személyként nyilvántartásba vett civil
szervezet, amely a szövetség céljával és tevékenységével összhangban álló cél érdekében
működik.
2. A Szövetség rendes tagja lehet, aki
a) bencés iskolában végezte tanulmányait, vagy legalább egy éven át bencés intézményben
tanult és
b) a Szövetségbe való belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kinyilvánítja, az
Alapszabályt elfogadja, és akinek belépési kérelmét az elnökség egyszerű szótöbbséggel
elfogadja. Az elnökség egy határozattal egyszerre több belépési kérelem elfogadásáról is
dönthet.
3. Tiszteletbeli tag az a személy lehet, aki életvitelével és a Szövetség céljainak valóra
váltását elősegítő tevékenységével kimagasló érdemeket szerzett.
4. Pártoló tagja lehet a Szövetségnek az a magánszemély, aki a Szövetség célkitűzéseit
magáévá teszi, s azok megvalósítását anyagi támogatásával is segíti. Pártoló tagja lehet a
Szövetségnek továbbá a Szent Benedek Rend beöltözött tagja, más szerzetesrendek tagja és a
világi pap.
5. 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 belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik.
2. Tiszteletbeli tagok felvételéről az elnökség javaslatára a küldöttgyűlés határozattal dönt. A
felvételt elrendelő határozatot a jelölttel írásban közölni kell, majd az évi ünnepélyes baráti
találkozón ki kell hirdetni és a Szövetség hivatalos lapjában, valamint a www.bencesdiak.hu
internetes honlapján közzé kell tenni. Az elutasító határozatot, annak rövid indoklásával a
javaslattevővel írásban kell közölni.
3. Pártoló tag felvételéről – ha erről dönteni szükséges – a területi szervezet javaslatára az
elnökség határozattal dönt. A felvételt elrendelő határozatot a jelölt által kitöltött belépési
nyilatkozat beérkezése után a Szövetség hivatalos lapjában, valamint a www.bencesdiak.hu
internetes honlapján közzé kell tenni. Amennyiben a kitöltött belépési nyilatkozat a felvételt
elrendelő elnökségi határozattól számított egy éven belül nem érkezik meg, akkor a tagsági
jogviszony nem jön létre.
Az elutasító határozatot, annak rövid indoklásával a javaslattevővel és a jelölttel írásban kell
közölni.
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A belépési kérelemnek is minősülő belépési nyilatkozat kitöltésével és az elnökség belépési
kérelméről döntő határozatával válik a Szövetség pártoló tagjává, akinek egyenes ági
felmenője, vagy leszármazója; illetve testvére vagy házastársa (– beleértve az elhaltat is –,
függetlenül attól, hogy a Szövetségnek ténylegesen tagja-e), megfelel a rendes tagság
feltételeinek.
4. Az önálló jogi személy tag felvételéről, valamint a Szövetség és a belépő jogi személy
között létrejövő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a küldöttgyűlés egyszerű
szótöbbséggel dönt.
5. A Bencés Diákszövetségnek összeférhetetlenségi okból nem lehet tagja, aki a Szövetség
céljaival és tevékenységével ellentétes, vagy össze nem egyeztethető tevékenységet kifejtő
szervezet tisztségviselője; illetve a bencés rend, vagy a Szövetség ellen munkálkodó szervezet
tagja.
5. §
A tagok jogai és kötelezettségei
1. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. A Szövetség 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:
- jogosultak részt venni a Szövetség tevékenységében;
- javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Szövetség vagy annak szervei működését
érintő kérdésben;
- részt vehetnek az évi ünnepélyes baráti találkozón és tanácskozási joggal a Küldöttgyűlésen;
- szavazati és tanácskozási joggal vesznek részt azon területi szervezetek, valamint egyetemifőiskolai tagozat, szakmai körök és iskolai csoportok munkájában, amelyek tagként
nyilvántartják őket;
- a tag egyidejűleg csak egy területi szervezet tagja lehet;
- területi szervezetükben küldöttet választhatnak és küldöttként választhatók;
- tisztséget viselhetnek a Szövetségben és területi szervezetükben;
- javaslatot tehetnek a Szövetség tisztségviselőire;
- önálló területi szervezet, egyetemi-főiskolai tagozat és szakmai kör létrehozását
kezdeményezhetik és megvalósítását szervezhetik.
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- anyagi támogatást igényelhet az erre a célra létesült alapból, továbbá ilyen támogatás
odaítélésére javaslatot tehet az elnökségnek;
2. A pártoló tagok jogai:
- jogosultak részt venni a Szövetség tevékenységében;
- javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Szövetség vagy annak szervei működését
érintő kérdésben;
- részt vehetnek az évi ünnepélyes baráti találkozón és tanácskozási joggal a Küldöttgyűlésen;
- tanácskozási joggal vesznek részt azon területi szervezetek, valamint egyetemi-főiskolai
tagozat, szakmai körök és iskolai csoportok munkájában, amelyek tagként nyilvántartják őket;
- a tag egyidejűleg csak egy területi szervezet tagja lehet;
- területi szervezetükben küldöttet választhatnak és küldöttként választhatók;
- javaslatot tehetnek a Szövetség tisztségviselőire;
- önálló területi szervezet, egyetemi-főiskolai tagozat és szakmai kör létrehozását
kezdeményezhetik és megvalósítását szervezhetik.
- anyagi támogatást igényelhet az erre a célra létesült alapból, továbbá ilyen támogatás
odaítélésére javaslatot tehet az elnökségnek;
3. A tagok kötelezettségei:
- támogatni a Szövetséget céljai megvalósításában;
- közéleti tevékenységük során a Szövetség szellemiségével összeegyeztethető magatartást
tanúsítani;
- magánéletükben a bencés nevelés szellemét képviselni;
- a tagdíjat -a 4. pontban foglalt kivétellel- évente megfizetni;
- nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét
4. A tiszteletbeli és a pártoló tagok mentesek a tagdíjfizetési kötelezettség alól.
5. A tiszteletbeli tagokat -a választott tisztség viselésének, és a 4. pontban foglaltak
kivételével - a rendes tagokkal azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.
6. §
A tagság megszűnése
1. A tagság megszűnik
- a tag halála vagy jogutód nélküli megszűnése,
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- kilépése,
- tag törlése,
- a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondása,
- a tag kizárása esetén.
2. A tag tagsági jogviszonyát a Szövetség elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti (kilépés). A kilépéshez a Szövetség bármely tagjának joga
van.
3. Az elnökség harmincnapos határidővel írásban kezdeményezheti annak a tagnak a tagsági
jogviszonya felmondását, aki két éve tagdíjat nem fizet és e tekintetben nem élvez
mentességet. A felmondásról a Szövetség küldöttgyűlése dönt.
4. Törölni kell az elhalálozott tagot.
5. Ki lehet zárni azt a tagot, akinek magatartása jogszabályt, jelen Alapszabályt vagy a
Küldöttgyűlés határozatát, illetve a Szövetség alapértékeit, érdekeit és célkitűzéseit súlyosan
vagy ismételten sérti. Ki kell zárni azt a tagot, aki a tagsággal összeférhetetlen okot az
elnökség írásbeli felhívásától számított 30 napon belül nem szünteti meg.
6. A felmondási és kizárási eljárást az elnökség kezdeményezi. Az elnökség az eljárással
érintett tagot írásban harminc napos határidő tűzésével nyilatkozattételre hívja fel. A
nyilatkozat beérkezése vagy a határidő eredménytelen eltelte után az elnökség a felmondás és
kizárás tárgyában egyszerű szótöbbséggel, határozatban dönt. A határozatot írásba kell
foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró határozatot az érintett taggal közölni kell. Az érintett tag az elnökség határozatának
közlésétől számított harminc napon belül a határozat ellen – az elnökséghez címezve írásban –
a Küldöttgyűléshez fellebbezhet. A Küldöttgyűlés döntéséig az illető tag tagsági jogai
szünetelnek. A Küldöttgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza meg, határozata a
meghozatal napján jogerőre emelkedik. Az a tag, akinek jogerős határozattal felmondtak vagy
kizárták, a jogerőre emelkedéstől számított öt évig nem lehet újból a Szövetség tagja.
7. A kizárási ügyekről az indokok megjelölésével tájékoztatni kell a Küldöttgyűlést, amely a
határozatot hivatalból is felülbírálhatja.
8. A kizárás tényét, annak jogerőre emelkedése után, a Szövetség hivatalos lapjában és a
www.bencesdiak.hu internetes honlapján közzé kell tenni.
7. §
A Szövetség szervezeti felépítése
1. A Szövetség területi szervezetekből épül fel.
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2. Területi szervezetek -csoportok- egy településen, vagy tájegységen (város, megye,
országrész) élő szövetségi 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 egy évre meg kell választani. A területi
szervezet megalakulását az alakuló ülés jegyzőkönyvének, vagy emlékeztetőjének
megküldésével a főtitkáron keresztül a Szövetség elnökségének írásba be kell jelenteni. Az
elnökség megvizsgálja a területi szervezet megalakításának feltételeit és körülményeit, majd
határozattal dönt annak jóváhagyásáról, vagy elutasításáról. Elutasítás esetén az érdekeltek a
Küldöttgyűléshez fordulhatnak, amely a soron következő ülésén határoz a kérdésről.
3. Területi szervezet létrejöhet már meglévő és nagyobb területi egységet összefogó szervezet
földrajzi vagy egyéb szempontból indokolt szétválásával is. A szétválást a Szövetség
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 Szövetség 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.
A Szövetség elnöksége határozatával megszűntnek nyilváníthatja vagy más területi
szervezethez csatolhatja azt a területi szervezetet, amelyik 3 egymást követő évben nem vesz
részt a Küldöttgyűlés munkájában, továbbá ezen idő alatt a működés egyéb jelét (saját
rendezvény, BDSZ rendezvényen területi szervezetkénti részvétel stb.) sem adja.
Megszűntnek nyilvánítható a területi szervezet akkor is, ha vezetőségének és küldötteinek
mandátuma lejárt és ezt követő 2 éven belül nem történik meg a tisztújítás. Az elnökség
határozatával szemben a területi szervezet vezetője, vagy együttesen öt tagja a
Küldöttgyűléshez fordulhat, amely a soron következő ülésén dönt a kérdésben.
5. A területi szervezeteken belül, vagy több területi szervezetet is átfogóan létrehozható:
a) egyetemi-főiskolai tagozat,
b) szakmai kör
c) iskolai csoport
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 szövetségi tagok összefogására hozható létre.
7. A szakmai kör a Szövetség azonos vagy hasonló foglakozást űző, illetve területen dolgozó
tagjainak területi szervezeti tagságuktól független, klubszerű összefogására és
együttműködésére hozható létre.
A Szövetség tagjai egyszerre több szakmai kör tagjai is lehetnek.

11

8. A területi szervezet, egyetemi-főiskolai tagozat és szakmai körök alakuló ülésére a
Szövetség 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, legfeljebb 4 éves időtartamra.
10. A szervezetektől függetlenül a tagok szabadon hozhatnak létre a volt, a jelenlegi és a
jövőbeni bencés iskolák diákjait felölelő, az iskola székhelye szerinti iskolai csoportokat;
2014-ben a budapesti-, csepeli-, esztergomi-, győri-, komáromi-, kőszegi-, pannonhalmi-,
pápai- és soproni iskolai csoport működik.
A csoportok tevékenységét az iskolatitkárok irányítják.
11. A Szövetség irányítását
a) a küldöttgyűlés,
b) az elnökség,
c) a területi szervezetek vezetőségei végzik.
12. A Szövetség 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.
8. §
A Küldöttgyűlés
1. A korábbiakban működő közgyűlés szerepét a küldöttgyűlés vette át 1993. november 27től.
A Küldöttgyűlés a Szövetség legfelső döntéshozó szerve, mely évente egyszer rendes ülést
tart; ügyrendi szabályait maga alkotja meg. A Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak.
2. A Küldöttgyűlést a területi szervezetek, egyetemi, főiskolai tagozatok és szakmai körök,
továbbá a Szövetség jogi személyiségű tagjai által demokratikus úton 4 évre megválasztott,
legfeljebb 100 küldött alkotja. Nem lehet küldött, aki a Felügyelőbizottság tagja, továbbá
akivel szemben a Civil Tv.-ben illetve a Ptk.-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok
valamelyike fennáll. Minden területi szervezet, az egyetemi-, főiskolai tagozat és a szakmai
körök, a jogi személyiségű tagok 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.
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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.
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 Szövetség 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 Szövetség vagyona az esedékes
tartozásokat nem fedezi, vagy ha az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni, vagy ha a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. Az így
összehívott Küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni.
5. A Küldöttgyűlés helyszínét, időpontját, napirendjét az elnökség jelen Alapszabály 8. § 4.
pontjában foglaltak figyelembevételével határozza meg. A Küldöttgyűlés helyszínét,
időpontját, napirendjét a 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.
5/A. A Küldöttgyűlési meghívó közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és a Szövetség
szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Küldöttgyűlést összehívó
szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a
Küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
6. A Küldöttgyűlés 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.
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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 – ide értve 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.
Az a küldött, aki egy kérdés vitájánál jelen volt, de valamilyen oknál fogva a szavazáson nem
tud részt venni, jogosult az adott kérdésben a szavazatát borítékba téve a levezető elnöknek
átadni, aki azt a szavazatok összesítése során ismerteti.
A Küldöttgyűlésen a határozatok meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Szövetség terhére
másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja vagy
alapítója;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
- aki egyébként érdekelt a döntésben, kivéve a valamely tisztségre történő megválasztásra
vonatkozó szavazásokat, amely esetben az érintett küldött is az általános szabályok szerint
szavazhat.
8. A napirendről, a levezető elnök személyéről, a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól a
Küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazás keretében dönt. A Küldöttgyűlés
határozatait általában egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazás keretében hozza. Titkos
szavazással dönt személyi kérdésekben, kivéve a Szavazatszámláló Bizottság megválasztását.
Szavazás előtt a határozatképességet 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:
- az Alapszabály elfogadása és módosítása;
- a Szövetség működésének felfüggesztése vagy megszüntetése;
- a Szövetség céljainak és programjainak meghatározása és aktualizálása;
- az előző évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása;
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- az éves költségvetés meghatározása és elfogadása;
- a Szövetség más szervezetekkel való olyan hivatalos együttműködése, amely a Szövetség
szuverenitását érinti;
- Felügyelőbizottság
megállapítása;

tagjainak

megválasztása,

visszahívása,

valamint

díjazásának

- a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása;
- a Jelölő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása;
- más szervezetekben a BDSZ-t képviselő küldöttek megválasztása, visszahívása;
- az elnökség éves beszámolójáról való döntés;
- elutasított tagfelvételi kérelmek felülvizsgálata;
- a tagdíj megállapítása vagy módosítása; döntés a tagdíjhátralékok eltörléséről;
- tagok felmondási, törlési és kizárási ügyeiben jogorvoslati döntés;
- területi szervezet ügyében hozott elnökségi döntés felülvizsgálata;
- választott elnökségi tagok és tisztségviselők megválasztása, visszahívása és felmentése;
- az elnökség taglétszámának meghatározása;
- a szenátus tagjainak megválasztása;
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
- a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a végelszámoló kijelölése.
11. A Küldöttgyűlés minősített többséggel (a jelen lévő küldöttek háromnegyedének egyetértő
szavazatával) hozza határozatait az alábbi kérdésben:
- az Alapszabály módosítása;
A Szövetség működésének felfüggesztéséhez, a Szövetség céljának módosításához és a
Szövetség megszűnéséről szóló Küldöttgyűlési döntéshez az összes szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
12. Az előző évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint az éves
költségvetési javaslatot a Küldöttgyűlés a Felügyelőbizottság e témákhoz kapcsolódó
jelentésének ismeretében tárgyalja meg.
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13. A Küldöttgyűlés közvetlen irányítása alatt álló állandó bizottságként a Felügyelőbizottság,
a Jelölő Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság működik.
14. A Küldöttgyűlés bármely feladat ellátására tagjai sorából, vagy külső szakértők -lehetőleg
a Szövetség tagjai- bevonásával bizottságot hozhat létre, melyeknek elnöki tisztét a
Küldöttgyűlés vagy az elnökség tagjának kell betölteni.
15. A Szövetség éves közhasznúsági beszámolójának elfogadása a Küldöttgyűlés feladata.
16. A Küldöttgyűlés üléséről két megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő és a
jegyzőkönyvvezető által aláírt jegyzőkönyv készül. A Küldöttgyűlés határozatait a Szövetség
lapjában, valamint a www.bencesdiak.hu internetes honlapon közzé kell tenni, továbbá az
érintettekkel kihirdetés esetén szóban, vagy postai úton is közölni kell.
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.
9. §
Az elnökség
1. Az elnökség két Küldöttgyűlés közötti időszakban irányítja és reprezentálja a Szövetséget.
2. Az elnökség tagjait a Küldöttgyűlés választja meg. Az elnökségi tagok legfeljebb
egyharmada választható a Szövetség tagjain kívüli személyekből, egyébként az elnökség
tagjait a Szövetség tagjai közül kell megválasztani.
Nem lehet az elnökség tagja:
- a Felügyelőbizottság tagja;
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
- 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;
- 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.
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Nem lehet a Szövetség 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.
3. A Szövetség elnöksége 9 főből áll.
4. Az elnökség tagjai elnökségi munkájukért anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülnek.
5. Az elnökség tagjai:
- az elnök
- az alelnök
- a főtitkár
- a Renddel való kapcsolattartásért felelős elnökségi tag
- a Szövetség erkölcsi támogatásával létrehozott, a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását
elősegítő Médium Pro Educatione Alapítvánnyal való kapcsolattartásért felelős elnökségi tag
- és további 4 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:
- megválasztását követő 6 hónapon belül megalkotja az elnökség tagjainak feladatkörét is
meghatározó, saját működési szabályzatát
- a küldöttgyűlési határozatokat végrehajtja, és dönt a végrehajtás módozatait illetően;
- a BDSZ kiadványait felügyelő Szerkesztőbizottságot választ; továbbá az elnökségi feladatok
elvégzése céljából más bizottságok szükség szerinti felállításáról dönt;
- a Szövetség napi ügyeinek vitele, a küldöttgyűlési illetve területi szervezeti hatáskörbe nem
tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
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- a beszámolók előkészítése és azoknak a Küldöttgyűlés elé terjesztése;
- az éves költségvetés elkészítése és annak a Küldöttgyűlés elé terjesztése;
- a Szövetség vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
- a Szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
- a Küldöttgyűlés összehívása adminisztratív teendőinek ellátása, a tagság és a Szövetség
szerveinek értesítése;
- a Küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, a megbízott általi összehívás esetét
kivéve;
- részvétel a Küldöttgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;
- a tagság nyilvántartása;
- a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
- a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
- a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a Civil Tv.-ben előírt intézkedések megtétele;
- a tag felvételéről való döntés.
10. §
Az elnökség működése
1. Az elnökség évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Az ülések nyilvánosak.
Összehívásáról az elnök, akadályoztatása esetén a főtitkár az ülés időpontját megelőzően az
elnökség tagjainak 10 nappal korábban megküldött meghívó útján gondoskodik. A
meghívónak tartalmazni kell a tervezett napirendet, továbbá szükséghez képest az írásbeli
előkészítő anyagot. A meghívót a Szövetség honlapján az ülést megelőzően legalább 8 nappal
közzé kell tenni.
2. Az elnökség ülései nyilvánosak, azon tanácskozási joggal részt vehetnek a területi
szervezetek választott elnökei, a küldöttek, az egyetemi-, főiskolai tagozatok és szakmai
körök, továbbá a Szövetség jogi személyiségű tagjainak vezetői, a Felügyelőbizottság tagjai
és az elnökség által meghívott bizottsági tagok, vagy témafelelősök.
3. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint 50 %-a, ezen belül az elnök
vagy egy alelnök a határozathozatalnál jelen van és az adott kérdésben szavazati joggal
rendelkezik. Nem rendelkezik szavazati joggal az, akinek az adott határozat személyes
érdekeit érinti.
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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.
6. Az elnökség határozatait a Szövetség lapjában, valamint a www.bencesdiak.hu internetes
honlapján közzé kell tenni, továbbá az érintettekkel kihirdetés esetén szóban, elektronikus
vagy postai úton is közölni kell.

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. §
Baráti találkozó
1. A Szövetség minden évben május utolsó szombatján ünnepélyes baráti találkozót rendez
Pannonhalmán.
2. A baráti találkozó célja a Szövetség tagságának széleskörű, közvetlen tájékoztatása a
szövetség szervezeteinek működéséről; továbbá a tagság részére kötetlen kapcsolattartási
lehetőség biztosítása. A tagok családtagjainak is közvetlen bepillantást biztosítani a Szövetség
életébe.
3. Az elnökség ismerteti az elmúlt időszakban tiszteletbeli elnökségi taggá választottak
életútját a baráti találkozó résztvevőivel.
12. §
A területi-, egyetemi-főiskolai szervezetek és szakmai körök önállósága
1. A területi szervezetek, az egyetemi-főiskolai tagozat és szakmai körök vezetőségüket
maguk választják meg és az Alapszabály elveit szem előtt tartva maguk határozzák meg
programjukat.
2. A területi szervezetek, az egyetemi-főiskolai tagozat és a szakmai kör -ha azt működésük
hatékonyabbá tétele érdekében célszerűnek tartják- önálló jogi személyiséget szerezhetnek. A
jogi személyiség megszerzése nem befolyásolja e szervezetek tagjainak egyéni Bencés
Diákszövetségi tagságát, illetve ezen szervezetek Szövetségen belüli jogállását.
3. Az elnökség folyamatos kapcsolatot tart fenn ezekkel a szervezetekkel.
13. §
A Szövetség gazdálkodása

19

1. A Szövetség vagyonát a tagdíjakból befolyt összeg, a pártoló és tiszteletbeli tagok
hozzájárulásai, adományok, alapítványoktól kapott támogatások és egyéb bevételek képezik.
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, politikai szervezetektől a Szövetség anyagi támogatást
nem fogad el.
A tagok – ide nem értve a tiszteletbeli tagokat – évente tagdíjat fizetnek a Szövetségnek. Az
éves tagdíj összege 1.000.- Ft, melyet a tagok minden év május 30-ig kötelesek befizetni
átutalással a Szövetség számlaszámára, postai átutalással (csekken) vagy készpénzfizetés
útján a Szövetség házipénztárába.
A tagok – ide nem értve a tiszteletbeli tagokat – évente tagdíjat fizetnek a Szövetségnek.
Az éves tagdíj összege 5.000.- Ft, melyet a tagok minden év május 30-ig kötelesek
befizetni átutalással a Szövetség számlaszámára, postai átutalással (csekken) vagy
készpénzfizetés útján a Szövetség házipénztárába.
2. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
3. A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak jelen Alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
4. A Szövetség gazdálkodásáról éves pénzügyi beszámolóban és évenkénti közhasznúsági
mellékletben ad számot, amelyet a Küldöttgyűlés fogad el és a Szövetség lapján kívül a
www.bencesdiak.hu internetes honlapján tesz közzé.
5. A Szövetség elnöke biztosítja, hogy a Szövetség működésével és gazdálkodásával
kapcsolatos iratokba bárki betekinthet a Szövetség adminisztrációját végző dokumentációs
szervezetnél, illetve a tisztségviselőknél.
6. A Szövetség anyagi ügyeinek kezeléséért a szövetség elnöke a felelős: gondoskodik a
tagdíjak és egyéb forrásból származó befizetések nyilvántartásáról, valamint a kötelezettségek
teljesítéséről; egyúttal arról is, hogy a Szövetség gazdálkodása összhangban legyen az
érvényes jogszabályokkal.
7. A Szövetség nehéz sorsú tagjai és családjaik anyagi megsegítésére a Szövetség tartalékolt
pénzeszközeiből a Küldöttgyűlés által meghatározott mértékű, elkülönített pénzügyi alapot
hoz létre.
8. Az elkülönített pénzügyi alap forrása a mindenkori tagdíjbevételeknek az éves
költségvetésben meghatározott része, legfeljebb 20 %-a, továbbá az alap céljaira befizetett
adományok.
9. Az elkülönített alap kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályzatot a Bencés
Diákszövetség Elnöksége alkotja meg és fogadja el.
10. Az elkülönített alapból támogatást az érintett területi szervezetek javaslatára, vagy egyéni
javaslat esetén a területi szervezet véleményének kikérése után, a Szövetség Elnöksége által
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felkért, legalább öttagú bizottság tagjainak kétharmados támogatásával meghozott határozata
alapján nyújthat, amely a Szövetség elnöksége jóváhagyásával utalható ki.
11. Az alap működéséről az elnökség évente tájékoztatást ad a baráti találkozón és beszámol a
Küldöttgyűlésnek.
14. §
A működés és a gazdálkodás ellenőrzése
1. A Szövetség Küldöttgyűlése a Szövetség tagjai közül 5 évre elnökből és két tagból álló
Felügyelőbizottságot választ, mely közvetlenül a Küldöttgyűlésnek felelős.
2. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, aki
- az elnökség tagja,
- a küldött,
- aki a Szövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által a tagnak a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- az előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója,
- a döntéshozó szerv, illetve az elnökség elnöke vagy tagja, illetve e személyek közeli
hozzátartozója;
- akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn;
- aki, vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség 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 Szövetség jogszabály- és alapszabályszerű működésének,
valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. Ennek során a Felügyelőbizottság ellenőrzi:
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a./ A Küldöttgyűlés, az elnökség határozatainak végrehajtását, és általában a Szövetség
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 Szövetség 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 Szövetség érdekeit sértő magatartás észlelése esetén
írásban tájékoztatja a Szövetség elnökét.
Amennyiben a tájékoztatása nem vezet eredményre, a Küldöttgyűlés összehívására tesz
előterjesztést. Ilyenkor a küldöttgyűlést az elnöknek, vagy az alelnöknek, akadályoztatásuk
esetén a főtitkárnak 15 napon belül össze kell hívni.
9. A Felügyelőbizottság jogosult továbbá a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
esetekben a Küldöttgyűlés összehívását kezdeményezni, illetve azt összehívni.
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 írásbeli meghívóval, a napirend közlésével
hívja össze, döntéseit nyílt szavazással hozza, határozatképtelenség esetén pedig a
Felügyelőbizottságot 15 napon belül ismételten össze kell hívni.
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. Szavazatszámláló Bizottság
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1. A tisztújító Küldöttgyűlés a Szövetség tagjai közül legalább 5 tagból álló Szavazatszámláló
Bizottságot választ nyílt szavazással, mely közvetlenül a Küldöttgyűlésnek felelős. Elnökét a
bizottság saját maga választja tagjai sorából.
2. A bizottság tagjainak mandátuma a következő határozatképes tisztújító Küldöttgyűlésen a
jelölések lezárásáig tart. Ezt követően a Küldöttgyűlés először a Szavazatszámláló Bizottságot
választja meg.
3. Nem lehet a Szavazatszámláló Bizottság tagjának (póttagjának) megválasztani, akit
választott elnökségi tagnak, vagy a Felügyelőbizottságba jelöltek, illetve a Felügyelőbizottság
tagja.
4. A bizottság hatásköre:
- a Küldöttgyűléseken elvégzi a küldöttek (pótküldöttek) mandátum-vizsgálatát,
- összesíti a Küldöttgyűlés jelenléti íveit, megállapítja a jelenlévők számát,
- nyílt határozathozatalnál megszámolja a leadott szavazatokat, megállapítja a szavazás
eredményességét,
- titkos szavazásnál hitelesíti és kiadja a szavazó lapokat, urnába gyűjti a szavazatokat,
- megszámolja a titkos szavazásnál leadott szavazatokat, megállapítja az érvényes és
érvénytelen szavazatok számát,
- megállapítja a szavazások érvényességét és eredményességét, ismerteti az eredményt a
Küldöttgyűléssel.
5. A bizottság minden esetben legalább két tagjával jár el. Amennyiben az állapítható meg,
hogy valamelyik Küldöttgyűlésen nincsen jelen a bizottságnak legalább két tagja, akkor a
Küldöttgyűlés arra az alkalomra soraiból, vagy a meghívottak közül legfeljebb két póttagot
választ. A póttagok megbízatása az őket megválasztó Küldöttgyűlés berekesztéséig tart.
6. Ha a bizottság létszáma 3 főre csökken, akkor a soron következő Küldöttgyűlésen új tagok
választásával ki kell egészíteni a létszámot.
II. Jelölő Bizottság
1. A Küldöttgyűlés a Szövetség 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
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1. Az elnökségi tisztségekre, a Szavazatszámláló Bizottság 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, a Szavazatszámláló Bizottság és a Jelölő Bizottság tagját tisztsége alól, ha
az
- vállalt tisztségét súlyosan elhanyagolja,
- a Szövetség alapértékeivel, céljaival vagy programjával össze nem egyeztethető
nyilatkozatot tesz vagy ilyen tevékenységet folytat,
- 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.
Ezekben az esetekben a tisztség a megszüntető ok bekövetkezése napján szűnik meg.
17. §
A Szövetség képviselete
1. A Szövetség általános képviseletét az elnök önállóan, az alelnök és a főtitkár együttesen
látja el.
2. A területi szervezetet, egyetemi-főiskolai tagozatot, szakmai kört, iskolai csoportot annak
vezetője képviseli külső viszonyaikban, de ez a joga semmiképpen nem terjed ki az ugyan
helyi szintű, de az egész Szövetséget, vagy több szervezeti egységet érintő ügyekre.
3. A pénzügyi intézkedésekhez vagy kötelezettség-vállaláshoz az elnök, vagy az általa
meghatalmazott elnökségi tag egy személyben ír alá.
18. §
Kapcsolat a Renddel
1. A Szövetség fővédnöke a mindenkori pannonhalmi főapát.
2. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont a Pannonhalmi Főapátság Alapítvány közhasznú szervezetnek kell
átadni.
19. §
Szenátus
1. A Szenátus a Szövetség köztiszteletben álló tagjai közül választott, legfeljebb 6 tagú
konzultatív testület.
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2. A Küldöttgyűlés 6 évre választja a Szenátus tagjait, akik egy alkalommal újra
választhatóak.
3. A Szenátust a Szövetség elnöke köteles tájékoztatni a BDSZ éves munkatervéről és
stratégiai fontosságú döntéseiről.
4. Társadalmi kérdésekben tervezett hivatalos megnyilvánulásokról és állásfoglalásokról az
elnök tartozik a Szenátus támogató véleményét beszerezni.
20. §
Záró és átmeneti rendelkezések
1. Jelen Alapszabályt a Szövetség céljainak figyelembevételével kell értelmezni.
1/A. A Szövetség működésére nézve a jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:1. § - 3:48, 3:63. § - 3:87. §-ai, 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 Szövetséget a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 1989. augusztus 28-án
nyilvántartásba vette.
3. A Szövetség közgyűlése által 1991. május 25-én elfogadott Alapszabályt az 1993. május
29-i közgyűlés felhatalmazása alapján megválasztott és a Szövetség 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 és a 2014. szeptember 21-i Küldöttgyűlése módosította; és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva a fenti szöveget állapította meg.
4. A fenti módosítások, azoknak a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság általi
tudomásulvétele napján lépnek hatályba azzal a kitétellel, hogy az Alapszabály 2009.
november 28-i módosítását követően az új szervezeti felépítés szerinti elnökség
megválasztásáig a korábbi elnökség tagjai mint tisztségviselők, valamint az elnökség és az
ügyvezető elnökség, mint testületek hivatalban maradnak a 2005. február 04. napján
elfogadott egységes szerkezetű Alapszabály rendelkezéseinek megfelelő keretek között.
5. A jelen Alapszabály módosítására az 1.§ 1., 3., 3/A., 2.§ 1., 3., 3/A, 5., 3.§ 1., 2. b), 4., 5.,
4.§ 1., 3., 5.§ 1., 3., 4., 5., 6.§ 1., 2., 3., 5., 6., 7.§ 4., 10., 8.§ 1., 2., 3., 4., 4/A., 5., 5/A., 6., 7.,
8., 10., 11., 12., 13., 16., 9.§ 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10.§ 2., 4., 6., 13.§ 1., 2., 3., 4., 14.§ 1., 2., 4.,
5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 15.§ 3., 16.§ 1., 17.§ 1., 18.§ 2. pontjainak változása adott okot. A
módosítások vastagon szedettek.
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6. Jelen Alapszabálynak a Küldöttgyűlés 2014. szeptember 21-i ülésén elfogadott módosításai
és kiegészítései a Győri Törvényszék tudomásulvétele napján lépnek hatályba. Jelen
Alapszabály 9. § 5. pontjának módosításai a Győri Törvényszék tudomásulvételét követő első
tisztújító Küldöttgyűlés napján lépnek hatályba.
Budapest, 2014. szeptember 21.
Dr. Kukorelli István elnök
7. A 13. § 1. pontja második bekezdése a 2017. május 27-én megtartott Küldöttgyűlésen
elfogadott módosítása a Győri Törvényszék általi tudomásulvétele napján lép hatályba.
Pannonhalma, 2017.május 27.
Dr. Kukorelli István elnök

Záradék
Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a 2017. május 27. napján tartott küldöttgyűlésen a 9/2017. (V. 27.) Kgy.
számú határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak.
Pannonhalma, 2017.május 27.
Dr. Kukorelli István elnök
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:…………………………………

Név:…………………………………

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

Aláírás:……………………………..
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