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1. A Felügyelőbizottság jelentése a Diákszövetség 2020. évi működéséről  

 

 

A Felügyelőbizottság a Diákszövetség 2020. évi működését a jogszabályokkal – beleértve a 

járványügyi rendkívüli intézkedéseket – és az Alapszabállyal összhangban lévőnek találta. A 

Diákszövetség vezető szervei a különleges jogrend keretében hozott jogszabályokhoz igazodva 

az előírásoknak megfelelően tartották meg üléseiket és hozták meg a hatáskörükbe tartozó 

döntéseket. A 2020. évi tisztújítás előkészítésére és lebonyolítására a Diákszövetség vezetői 

kiemelt figyelmet fordítottak, és szabályszerűen bonyolították le. A Felügyelőbizottság a 

munkájához szükséges információkat és dokumentumokat megkapta, az Elnökség elektronikus 

levelezését folyamatosan nyomon követte.  

 

Összességében a Felügyelőbizottság a Diákszövetség 2020. évi működését, miközben a 

járványhelyzet rányomta a bélyegét a Diákszövetség működésére és aktivitására, jogszerűnek, 

rendezettnek és a közhasznú célokkal összhangban lévőnek találta. 

 

 

 

2. A Felügyelőbizottság véleménye a 2020-as évről készült Pénzügyi Beszámolóról 

 

 

A Felügyelőbizottság áttekintette a 2020-as évről készült Pénzügyi Beszámolót. A 

rendelkezésére álló összefoglaló adatok alapján – azok számszaki helyességét feltételezve – az 

FB megállapította, hogy a 2020. év költségvetése 255 ezer forintos többletet mutatott, amely 

érdemi javulást jelent a megelőző év mintegy 3,5 millió forintos hiánya után. Az 

egyenlegjavulás ugyanakkor főleg arra vezethető vissza, hogy a járványhelyzet miatt a 

Diákszövetség aktivitása – érthetően, de – erősen visszaesett, hiszen a korábban szokásos 

programok, események rendre elmaradtak. 

 

A bevételek (4,9 millió forintos szinten az eredménykimutatás szintjén) érdemben meghaladták 

a mintegy 4 millióra tervezett összeget. Ez főszámok szintjén jórészt a magánszemélyektől 

kapott adományok emelkedésével magyarázható. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a befizetett 

tagdíjak ill. adományok pontos elkülönítése nem lehetséges, mert a sárga csekkes 

befizetéseknél ill. a bejövő átutalások jó részénél nem áll rendelkezésre a megbontáshoz 

szükséges információ (pl. nem adták meg a közlemény rovatban). Míg ez a fő számok szintjén 

nem jelent eltérést, az Elnökség tagdíjak emelésére tett erőfeszítéseit vélhetőleg nem tükrözi a 

kellő mértékben.  

 

A Diákszövetség ráfordításai között a közhasznú kiadások – sajnálatos, de a járványhelyzet 

miatt teljesen érthető módon – szinte teljesen elmaradtak. A 2020-as évi kiadásokat ezért a cél 

szerinti alapműködésre fordított (rezsi) kiadások dominálták, amelyek így némileg a tervezett 

4,4 millió forintos szint alatt, 4,3 millió forintot tettek ki. Az egyes kiadásokat áttekintve a 

Felügyelőbizottság nem látott indokolatlan vagy kirívó tételeket. 

 

 

Összességében a Felügyelőbizottság a 2020-es beszámolót elfogadását javasolja. 



 

A Felügyelőbizottság a véleményét a különleges jogrendi szabályozással összhangban 

összehívott, a beszámolóról határozatot hozó elnökségi ülésre fogalmazta meg. Felhívja 

ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a beszámolót a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon 

belül összehívott Közgyűlés napirendjére ki kell tűzni.  

 

 

Budapest, 2021. május 18. 
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