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KÖZSZOLGÁLATI DIÁKSZERVEZET – KÖZGAZDÁSZOK A 

KÖZPOLITIKÁBAN  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

PREAMBULUM 

Jelen szabályozás a Budapesti Corvinus Egyetemen tevékenykedő Közszolgálati 

Diákszervezetet - Közgazdászok a Közpolitikában működését szabályozza. A 

szervezet küldetése a hallgatók szakmai és közösségi lehetőségeinek szélesítése 

valamint elmélyítése, a közszolgálati-közpolitikai szemléletmód 

megismertetése. Mindeközben hozzájárulni jövőbeni elismertségükhöz, 

látókörük szélesítéséhez. Kiemelt fontosságot szentel a Közszolgálati Tanszék, 

Közgazdaságtudományi Kar tekintélyének, reputációjának növeléséhez. 

Tevékenységének középpontjában olyan – a tanórákon kívüli – ismeretszerzés, 

projektek biztosítása áll, melyen keresztül esély nyílik elősegíteni a hallgatók 

tudásbeli és képességbeli fejlődését. Emellett tovább építve a Tanszéken, Karon 

és Egyetemen belül már létező hallgatói közösségi kohézióra, események, 

programok szervezésével, és így új hagyományok teremtésével összetartó és 

aktív szakmai közösség kialakítására törekszik, mind egyetemen belül, mind 

pedig azon kívül is. 
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1. § 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

[1] A szervezet neve: Közszolgálati Diákszervezet – Közgazdászok a 

Közpolitikában. 

[2] A szervezet nevének rövidítése: KDSZ; KDSZ – Közgazdászok a 

Közpolitikában. 

[3] A szervezet jogi formája: egyesület 

[4] A szervezet székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8. 

[5] A szervezet logója: 

 

[6] A KDSZ mint szervezet autonóm módon, de szorosan együttműködve a 

Közszolgálati Tanszékkel illetve a Közgazdaságtudományi Karral, a 

Budapesti Corvinus Egyetemen folytatja tevékenységét. 

[7] Az hatályban lévő Szervezeti és Működési szabályzatot (továbbiakban 

SZMSZ) a Közgyűlés illetve az Elnökség módosíthatja. 

[8] A KDSZ működése során betartja a Budapesti Corvinus Egyetem 

(továbbiakban: BCE) szabályzatait, és a hatályos magyar jog erre vonatkozó 

jogszabályait. 

2. § 

I. A KDSZ TEVÉKENYSÉGE 

[1] A KDSZ működése során lehetőséget biztosít az egyetem hallgatóinak, a 

közszolgálati-közpolitikai gondolkodásmód és világnézet megismerésére. 

[2] A KDSZ működésével elősegíti a Közszolgálati Tanszék, 

Közgazdaságtudományi Kar, BCE (továbbiakban: Tanszék, Kar, Egyetem) 

szakjain tanuló hallgatók szakmai és közösségi életének elmélyítését és 

szélesítését. 
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Ehhez a szervezet: 

[a] szakmai előadásokat, konferenciákat, vitaesteket és látogatásokat 

szervez 

[b] elektronikus megjelenést biztosít 

[c] közösségi programokat szervez 

[d] alumni rendszert működtet  

[3] A szervezet működése során külön segíti a mélyebb szakmai ismeretszerzést. 

Ehhez a szervezet: 

[a] szakmai kurzust, kurzusokat indít 

[b] kerekasztal beszélgetéseket szervez 

[c] gyakorlati lehetőségek kialakítását segíti 

[4] Hosszú távú együttműködéseket alakít ki. 

3. § 

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

[1] A szervezetet a tagokból, a Közgyűlésből és az Elnökségből áll. 

[2] A KDSZ vezetője az elnök. Őt az alelnökök és az elnökség segíti. 

[3] A szervezet tisztségviselői: elnök, alelnökök, titkár. 

[4] A KDSZ legfőbb szerve a Közgyűlés, operatív döntéshozója az Elnökség. 

[5] A szervezetben semelyik tisztség nem tölthető be egy időben párhuzamosan. 

II. ELNÖK 

[1] Az egyesület felelős vezetője és képviselője. 

[2] Koordinálja és irányítja a KDSZ munkáját és működését. Felelős a 

Tanszékkel, a Karral és az Egyetemmel való kapcsolattartásért, a közös 

munka összhangjáért. 

[3] Vezeti az Elnökséget. 

[4] A Közgyűlés választja, a pályázó, szavazati joggal rendelkező, legalább 

harmad éves tagok közül, titkos szavazás során, 1 évre.  

(A szavazataránynak legalább 2/3-osnak kell lennie. Ha ezt nem éri el egy 
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jelölt sem az első körben, akkor új forduló tartandó. Második körben 

egyszerű szavazattöbbség dönt) 

[5] Az elnök írásos dicséretet és figyelmeztetést adhat. 

[6] Az elnöki poszt egymást követő alkalommal legfeljebb kétszer tölthető be. 

[7] Az elnök mandátuma megszűnik: 

[a] ha az elnök mandátuma lejár. 

[b] ha az elnök hallgatói jogviszonya megszűnik. 

[c] ha a Közgyűlés bizalmatlansági szavazás során 4/5-ös többséggel 

visszahívja. 

[d] ha lemond. 

[8] Az elnök megválasztását követően köteles: 

[a] Megnevezni az őt helyettesítő alelnök személyét. 

(Az elnöknek joga van megbízott alelnökének visszahívására) 

[b] Programját {éves és féléves bontással; célok és feladatok 

megjelölésével} a Közgyűléssel jóváhagyni. 

[9] Az elnök köteles a szemeszter végén beszámolót tartani programja alapján, 

melyet a Közgyűlésnek kell elfogadnia. 

[10] Az elnök kiemelt feladattal bízhatja meg az alelnököket. 

Megbízhat tagokat is, akik a szervezet középvezetőinek minősülnek ezt 

követően. 

[11] Feladata: 

[a] Képviselni a szervezetet 

[b] A szervezet munkájának irányítása, koordinálása 

[c] Tanszékkel, Karral, Egyetemmel való kapcsolattartás 

[d] Az alelnök megbízása 

[e] A Közgyűlés összehívása 

[f] A meghatározott és megszavazott programjának és a szervezet 

céljainak megvalósítása 

[g] A pályázatokhoz kötődő közéleti pontok megítélése, mely során 

figyelembe veszi az érintett tag tárgyidőszakra vonatkozó 

tevékenységét a szervezetben 

[h] Beszámoló készítése a Közgyűlés számára 
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III. ALELNÖK 

[1] Az alelnök munkájában segíti az elnököt. Az elnök akadályoztatása esetén, 

mint elnökhelyettes teljes jogkörrel járhat el. 

[2] Az alelnök felelősségi körébe tartozik - kiemelt fontossága miatt -, a 

szervezet nemzetközi kapcsolatainak ápolása, nemzetközi érdekeltségeinek 

és feladatainak irányítása. 

[3] Az alelnök köteles a felmerült problémákról, hiányosságokról az elnököt 

tájékoztatni. 

[4] Az alelnök megbízását a Közgyűlés fogadja el egyszerű többséggel. 

(Amennyiben a Közgyűlés a megválasztott elnök javaslatát az alelnök 

személyére vonatkozólag nem fogadja el, akkor új személyt kell megjelölnie, 

s azt újra elfogadásra bocsátani) 

[5] Az alelnök megbízása egy évre szól, s megbízásából fakadóan az őt felkérő 

elnökével együtt érvényes. 

[6] Az alelnöki poszt egymást követő alkalommal legfeljebb kétszer tölthető be. 

[7] Az alelnök tagja az elnökségnek. 

[8] Megbízása megszűnik: 

[a] ha mandátumának ideje lejár, az elnök visszahívja vagy új elnök lesz 

[b] hallgatói jogviszonya megszűnik 

[c] ha a Közgyűlés bizalmatlansági szavazás során 4/5-ös többséggel 

visszahívja 

[d] ha lemond 

IV. KIEMELT FELADATTAL RENDELKEZŐ ALELNÖK(ÖK) 

[1] Ellátja kiemelt feladatát, melyért felel. 

[2] A Közgyűlés választja meg egyszerű többséggel, a pályázó legalább másod 

éves aktív tagok közül. 

[3] Megbízása egy szemeszterre szól. 

[4] A poszt korlátlan alkalommal tölthető be. 

[5] Tagja az Elnökségnek. 

[6] Megbízása megszűnik: 

[e] ha mandátumának ideje lejár 
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[f] hallgatói jogviszonya megszűnik 

[g] ha a Közgyűlés bizalmatlansági szavazás során 4/5-ös többséggel 

visszahívja 

[h] ha lemond 

V. TITKÁR 

[1] A titkár felelős a szervezet adminisztrációs feladataiért. 

[2] A titkárt a Közgyűlés választja a pályázó aktív, legalább másod éves tagok 

közül, egyszerű többséggel, titkos szavazással egy szemeszterre. 

[3] A titkári posztot korlátlan alkalommal be lehet tölteni. 

[4] A titkár az Elnök és a Közgyűlés irányítása alatt működik. 

[5]  A titkár tagja az elnökségnek. 

[6] Vezeti a tagnyilvántartást, felelős a Közgyűlés és Elnökségi ülés 

jegyzőkönyvének elkészítéséért és vezetéséért. 

[7] A taglétszámról, s annak várható alakulásáról legalább negyedévente 

jelentést készít. 

[8] Fogadja a hallgatói vagy a tagok általi kérelmeket. 

[9] Kinevezése megszűnik: 

[a] ha lejár a mandátuma 

[b] ha lemond 

[c] ha jogviszonya megszűnik 

[d] ha a Közgyűlés bizalmatlansági szavazás során 4/5-ös többséggel 

visszahívja 

VI. KÖZGYŰLÉS 

[1] A Közgyűlést az aktív tagok alkotják. 

(Ennek meg kell egyeznie a szervezet BCE EHÖK akkreditációja szerinti 

taglétszámmal) 

[2] Közgyűlés szemeszterenként legalább egyszer tartandó. 

[3] A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az aktív tagok 50%-a +1 fő megjelenik. 

[4] A Közgyűlést az elnök vezeti. Ezt az elnök átruházhatja az elnökség egy 

tagjára. 
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[5] A Közgyűlésről jegyzőkönyv készítendő. A Közgyűlés adminisztrációjáért a 

titkár felel. A jegyzőkönyv vezetőjéről, a jelen lévők egyszerű többséggel 

szavaznak. 

[6] A Közgyűlés javaslatot tehet az SZMSZ megváltoztatására, bizalmatlansági 

szavazás indítására, tag kizárására. 

[7] A Közgyűlés bármely javaslatot tehet napirendi pont felvételére, s annak 

megvitatására. 

[8] Elfogadja az elnök beszámolóját, értékeli a szervezet tevékenységét. 

[9] Megválasztja a tisztségviselőket. 

[10] Dönt a javaslatokról, előterjesztésekről, egyszerű többséggel. 

(Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Kivételt képeznek ez 

alól a személyügyi kérdések. Az elnök szavazategyelőség esetén kérheti a 

szavazás megismétlését is, ezzel saját döntőszavazatának figyelmen kívül 

hagyását. Személyi ügyekben mindaddig új forduló tartandó, amíg az 

eredmény az SZMSZ arra vonatkozó pontjainak nem felel meg) 

[11] Javaslatot tehet, majd döntést hozhat a szervezet feloszlatásáról. 

(Ezt a Közgyűlés 4/5-ös többséggel hagyhatja jóvá) 

[12] Tag kizárásának kérelme írásos beadványban, legalább három tag 

aláírásával, indoklással, az Elnökségnek (titkáron keresztül, legalább az ülést 

megelőzően) leadva lehetséges. A kérelem minden esetben napirendre 

veendő. 

VII. ELNÖKSÉG 

[1] Az Elnökséget a mindenkori elnök, alelnökök és a titkár alkotják. 

[2] Az Elnökséget az elnök irányítja és hívja össze. 

[3] Az Elnökségi ülésen lehetőség van, annak valamely tagja által, meghívással 

részt venni. 

[4] Az Elnökségi ülésről összefoglaló jegyzőkönyv készítendő, melynek a 

felmerült-elhangzott kérdéseket döntéseket és állásfoglalásokat mindenképp 

tartalmaznia kell. Ezt a feladatot a titkár köteles végezni.  

(Az Elnökség az ülés jegyzőkönyvét kötelezően publikálni nem köteles, de 

bármely aktív tag kezdeményezésére azt rendelkezésre kell, hogy bocsássa. 

Ezt a titkár teljesíteni köteles) 
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[5] Az Elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzatot egyszerű többséggel, az 

Elnökségi ülésen módosíthatja. 

(Két Közgyűlés között hozott Elnökségi módosításokról a tagokat értesíteni 

kell, majd a Közgyűlésen összefoglaló jelleggel újra tájékoztatni) 

[6] Az Elnökség a szervezet operatív döntéshozó szervének minősül. 

[7] Az Elnökség döntései minden aktív tag számára kötelező érvényűek. 

[8] Az Elnökség minden szemeszterben meghatározza azon kiemelt 

programokat, melyeken az aktív tagoknak, az Elnökség által meghatározott 

számban részt kell vegyenek. Ezt a szemeszter első Közgyűlésen ismertetni, s 

elfogadtatni köteles, az egyes programokról legalább 8 munkanapnál 

hamarabb értesítést küld. 

[9] Az Elnökség írásbeli dicséretet és felszólítást alkothat ülésein, egyszerű 

szavazattöbbség megerősítésével, melyeket a titkár közvetít az érintetteknek. 

[10] Az Elnökség dönthet tagfelvételről és tag kizárásáról. 

VIII. TAGOK 

[1] A szervezet tagja bármely felvételét kért BCE-s aktív jogviszonnyal 

rendelkező hallgatója lehet. 

[2] Tagfelvételről az Elnökség egyszerű többséggel határoz. 

[3] Tagok típusai: 

[a] aktív tag: a BCE-n tanuló aktív jogviszonnyal rendelkező tagfelvételt 

nyert hallgató 

[b] támogató tag:  

i. A KDSZ olyan korábbi tagfelvételt elnyert tagja, aki 

tanulmányait befejezte, azonban munkájában a szervezetet 

segíteni kívánja. 

(Az átsorolás automatikus, végleges törlésről az egyén a 

titkárral egyeztet) 

ii. Támogató tagnak minősülnek a szervezet Alumni tagjai, illetve 

minden olyan személy, aki erről nyilatkozatot tesz. 

(támogató tagok nem szerepelhetnek semmilyen hivatalos 

statisztikában) 
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[4] A tagok kötelezettsége a Közgyűlésen való részvétel, a szervezet 

tevékenységében való közreműködés. 

[5] A tagok státuszát a Közgyűlés és Elnökség függesztheti fel, szüntetheti meg. 

(A Közgyűlés esetében 2/3-os többséggel, titkos szavazással, az Elnökség 

esetében az Elnökségi ülésen szavazattöbbséggel) 

[6] A tagoknak joguk van kezdeményezni a Közgyűlés összehívását. 

(Ehhez legalább 10 tag aláírt kezdeményezése szükséges, melyet a titkárnak 

kell leadjanak. A titkár a kérelemnek megfelelően, vagy legalább 8 

munkanapra előre a Közgyűlés időpontját kitűzi, s az összehívásáról értesíti 

a tagokat) 

[7] A tagok a Közgyűlésen javaslatot tehetnek, felszólalhatnak, szavazhatnak. 

[8] A tagok egyénileg a Közgyűlés napirendjéhez javaslatot tehetnek előzetesen a 

titkárnak írásban benyújtva is, aki erről informálja az Elnökséget. 

[9] A tagok szavazati jogukat nem ruházhatják át. Azzal csak személyes 

jelenléttel élhetnek a Közgyűlésen. 

[10] A szervezeti tagság megőrzésének feltétele, az Elnökség által előterjesztett és 

a Közgyűlés által elfogadott kötelező évi programokon [SZMSZ 3.§ VII/8-

nak megfelelően] való aktív részvétel.  

[11] A tagok, az évközi aktivitásuk hiányában egyszeri, írásos Elnökségi 

figyelmeztetésben részesülnek.  

[12] Az egész éves jelenlét összesítése után, Elnökségi döntés alapján kizárható az 

a tag, aki az [SZMSZ 3.§ VIII/10] feltételeinek nem tesz eleget, valamint 

korábban írásos figyelmeztetést kapott. 

[10] Az aktív tagság megszűnik: 

[a] ha jogviszonya megszűnik 

[b] ha erről a tanév végén lemond, s ezen nyilatkozatát írásban a 

titkárnak eljuttatja 

[c] ha a Közgyűlés bizalmatlansági szavazás során 4/5-ös többséggel 

megszünteti 

[d] ha az Elnökség, az írásos figyelmeztetést követően az [SZMSZ 3.§ 

VIII/10] alapján kizárását megszavazza 


