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A MAGYAR DIÁKOK 

NEMZETI SZÖVETSÉGÉNEK 
PROGRAMTERVEZETE 

A Magyar Diákok Nemzeti Szövetségének Ideiglenes Elnök
sége azzal a felhívással fordul az ország valamennyi középiskolás 
diákjához, hogy iskoláikban haladéktalanul alakítsák meg a ta
nulóifjúság érdekvédelmi szervezetét, a Magyar Diákok Nemzeti 
Szövetségét. 

Minden cselekedetünkkel nemzetünk érdekét, a népjólét 
emelését és az igazi demokrácia kiszélesítését akarjuk szolgálni. 
Az igaz nemzeti törekvésektől áthatva segíteni akarjuk a ma
gyar nép követeléseinek megvalósítását, ezért a jelenlegi hely
zetben a legfontosabb feladatnak a harcok okozta károk kijaví
tását, a békés élet megindítását tartjuk. Ezt akarjuk segíteni 
két kezünk munkájával is. A békés élet megindítása teremt lehe
tőséget nagy nemzeti követelésünk megvalósításához: a szovjet 
csapatok fokozatos kivonásához, egyenjogú szerződések megköté
séhez, a demokratikus, független élet békés kibontakozásához. 

Az ideiglenes elnökségnek az a véleménye, hogy a magyar 
középiskolásokat rövid időre sem lehet önálló szervezet nélkül 
hagyni. Ez szükséges, hogy a diákifjúság egyetemes érdekei az 
illetékes szervek előtt képviselve legyenek. 

Az a véleményünk, hogy a diákságot érintő kérdésekben 
semmi sem történhet, amiről a tanulóifjúság választott képviselői
nek nincs tudomása. Szervezetünk megalakításában támaszkodni 
kívánunk a százados önkormányzati hagyományokra. Felhasznál
juk a cserkészeknél bevált helyes módszereket. 

II. 
1. A Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége a magyar közép

iskolai tanulóifjúság pártoktól és kormánytól független érdek
védelmi szervezete. 

Soraiba tömöríti pártállásra való tekintet és minden egyéb 
megkötöttségtől függetlenül azokat a középiskolás lányokat és 
fiúkat, akik egyetértenek Szövetségünk célkitűzéseivel és prog
ramjának megvalósítására törekednek. • 

2. A Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége legfőbb felada
tának tekinti a diákság minden irányú érdekeinek képviseletéi, 
az iskolában és az illetékes állami tényezők előtt. 
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A diákifjúság igényeinek, kívánságainak, megfelelően gon
doskodik a szabadidő kellemes és kulturált eltöltéséről. Foglal
kozik a sokoldalú művelődés, a testkultúra lehetőségeinek meg
teremtésével. Feladatának tekinti az egészségügyi és diákszociá
lis ügyekkel való foglalkozást (segélyek, kollégiumi ügyek, sze
génysorsú diákok támogatása stb.). 

A Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége erejéhez képest segít 
a tanulásban. A diákok igényei alapján felhasználja a bevált, 
mieggyökeresedett tanulást segítő módszereket. Segíti a betegség 
vagy egyéb okok: miatt az előmenetelben elmaradt diákokat. 

Kezdeményezi és támogatja az életben való helytálláshoz 
szükséges tudnivalóik megszerzését. 

A Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége a szülők iránti tiszte
letre neveli tagjait, 

III. 

Az ideiglenes Elnökség kijelenti, hogy a Szövetség támogatja 
és erejéhez képest elősegíti a nevelők nemes munkáját. Tudatá
ban vagyunk annak, hogy Szövetségünk eredményes tevékenysé
gének egyik pillérje: tanáraink által nyújtott segítség. 

Arra kérjük az iskolák tanári testületeit és igazgatóit, hogy 
iskoláikban támogassák a Magyar Diákok Nemzeti Szövetségé
nek tevékenységét. 

Abból a célból, hogy a diákság és a nevelőtestület között 
minél gyümölcsözőbb kapcsolat alakuljon ki, helyesnek: tartjuk, 
hogy minden iskolában egy tanácsadó tanár működjön a Ma
gyar Diákok Nemzeti Szövetsége mellett, akit a diákság: kér fel 
e tisztségre és akit az igazgató erősít meg megbízatásában. A 
tanácsadói tanári tisztség bevezetése azonban nem csorbíthatja 
a Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége önállóságát és a tanuló
ifjúság minden iskolában megvalósítandó önkormányzatát. Az 
önkormányzat intézi a szervezet összes ügyeit és tartja a kap
csolatot a megfelelő szervekkel. 

IV. 

Az Ideiglenes Elnökségnek az a véleménye, hogy az egyes 
iskolák sajátosságainak megfelelően kell létrehozni a Magyar 
Diákok Nemzeti Szövetsége szervezeteit. 

Ezért az alábbiakban csak általános irányelveket kívánunk 
adni, az iskolai szervezetek megalakításához és működéséhez: 
javasoljuk, hogy minden iskolában egy egységes diákszövetségi 
szervezet működjön, melynek élén a szervezet tagsága által t i t-



kosán választott 5—11 tagú önkormányzat álljon. Az önkor
mányzat tagjait működési területük szerint válasszák az igé
nyeknek megfelelően (pl. könyvtáros, jegyző, háznagy, sportos 
stb.). A szervezet élén a Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége 
iskolai elnöke áll. Az osztályokban diákszövetségi csoportok mű
ködnek megfelelő számú vezetőkkel. 

V. 

Az Ideiglenes Elnökségnek az a véleménye, hogy a diákság 
mindenütt a maga sajátos igényeinek megfelelően rendezze be 
életét. 

A Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége semmiféle módon 
nem köti meg a szervezet tevékenységét, ha az összhangban van 
a programban lefektetett elvekkel. A Magyar Diákok Nemzeti 
Szövetsége keretében helyet kell kapniuk az önképzőköröknek, 
a legkülönbözőbb szakköröknek, sportköröknek, 

VI. 

Az Ideiglenes Elnökség az országos Diákparlament összehívá
sáig működik. 

A Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége országos önkormány
zatának megválasztására az országos diákparlament hivatott. 
Az a meggyőződésünk, hogy az országos: önkormányzatban is 
diákok foglaljanak helyet, nem pedig csak függetlenített funk
cionáriusok. Az országos önkormányzat a szükségletnek megfe
lelően munkájának támogatására felkérhet pedagógusokat és 
más szakembereket. 

VII. 

Hogyan alakítsuk meg a Magyar Diákok Nemzeti Szövet
sége szervezeteit? 

A Magyar Diákok Nemzeti Szövetségéhez csatlakozni kívánó 
diákok soraiból hívjanak életre ideiglenes önkormányzatot, mely
nek feladata, hogy a diáksággal megismertesse szövetségünk cél
kitűzéseit. Az ideiglenes önkormányzat hívja egybe a szervezet 
első közgyűlését, ahol a tagság megválassza a diákszövetség vég
leges elnökét és önkormányzatát. 

Kérjük, hogy az ideiglenes önkormányzat megalakulásáról 
tájékoztassanak bennünket. 

Cím : Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége, Budapest 
V., Beloiannisz utca 16. 



KÖVETELÉSEINK s 

O Szüntessék meg a diákság szabadidejét elrabló tűrhetet
len túlterhelést. 

© Követeljük a jelenleg érvényben levő iskolai házi-szabály
zatok és rendtartás azonnali felülvizsgálását. Szüntessék 

meg az olyan sérelmes intézkedéseket, mint például a kilubnapok 
számának merev korlátozása, a diákok mozgási lehetőségének 
indokolatlan leszűkítése. 

Vizsgálják felül a kollégiumi térítési díjakat. 

© Teremtsenek anyagi és szervezeti lehetőséget a diákifjú
ság önálló sportolására, Adják vissza a budapesti népligeti 

stadiont a középiskolai tanulóifjúságnak. Biztosítsanak sport
pályáikat a vidéki diákok számára. 

Rendezzenek: a tanulóifjúság számára olcsó színház- és 
mozielőadásokat, valamint hangversenyeket, 

© Tegyék lehetővé az ország különböző területein diák
turistaállomások létrehozását, hogy megvalósíthassuk a 

diákok nagyszabású nyári táborozási programját. 
A kirándulásóik és táborozások megkönnyítésére adjanak 

50%-os kedvezményes vasúti és hajójegyeket a Diákszövetség 
tagjai számára. 

© Tegyék lehetővé a Diákszövetség tagjainak, hogy minden 
nyáron nagyszabású külföldi diák csereakciót bonyolít

hassanak te. 
J« Szüntessék meg azonnal az iskolai légó-cktatást. ' S 
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O A diákifjúság kívánságának megfelelően, ahol ennek fel
tételei adottak, vezessék be a művészettörténet oktatását. 

Biztosítsanak lehetőséget a világirodalom-, a zene- és a rajz
oktatásra. 

Követeljük, hogy az egyetemi felvételek alapját egyedül 
1/ a rátermettség és a tanulmányi eredmény képezze. 

® A Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége saját bevételeivel, 
beleértve a diákrendezvények jövedelmeit is, a szervezet 

rendelkezzen. 

© Indítsanak a középiskolai tanulóifjúság számára hetilapot 
Március 15. címmel. 

Budapest, 1956. november 30. 
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