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Az Óbudai Árpád Gimnázium 

Diákönkormányzatának  

Szervezeti és Működési Szabályzata1 

Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az 

iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád Gimnázium 

Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint 

állapítja meg. 

 
1 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 1. §-a. 
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Preambulum 

Az Óbudai Árpád Gimnázium diákjai olyan közösséget alkotnak, amely méltó az 

iskola évszázados hírnevéhez. A Diákönkormányzatnak elő kell segítenie, hogy ez a 

közösség erősödjön és fejlődjön, reagálnia kell a diákságot érintő problémákra és 

támogatnia kell a diákéletet. 

A Diákönkormányzat különösen fontosnak tartja, hogy jelen Szervezeti és Működési 

Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) alapján, az önkormányzatiság elveinek 

alkalmazásával a gimnázium életének szervezésében az iskola vezetőségével és a 

tanári karral együttműködve felelősséggel részt vállaljon.2 

 
2 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 2. §-a. 
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I. rész 

Általános rendelkezések 

1. fejezet 

A Diákönkormányzat alapadatai 

1. § (1) A Diákönkormányzat neve: Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzata. 

(2) A Diákönkormányzat nevének rövidítése: ÓÁG-DÖK. 

(3) A Diákönkormányzat székhelye: Magyarország, 1034 Budapest, Nagyszombat 

utca 19. 

2. fejezet 

A Diákönkormányzat céljai, feladat- és hatásköre 

2. § (1) A Diákönkormányzat célja: 

a. a diákok érdekképviseletének biztosítása; 

b. a diákok részére magas színvonalú programok megszervezése; 

c. az iskolai hagyományok ápolásának segítése; 

d. az iskola diákjai által alkotott közösség fejlődésének segítése. 

(2) A Diákönkormányzat feladat- és hatásköre: 

a. képviseli a diákok érdekeit iskolai, kerületi, országos szinten, kapcsolatot tart az 

iskola vezetésével, tanáraival, dolgozóival, képviselteti magát az Országos 

Diákparlamenten; 

b. segíti a diákokat a jogszabályokban és az iskolai szabályzatokban biztosított 

jogaik érvényesítésében, ellátja a jogszabályokban és az iskolai 

szabályzatokban meghatározott feladatait (véleményt nyilvánít, javaslattal él az 

iskola működésével és a diáksággal kapcsolatos valamennyi kérdésben); 

c. támogatja és szervezi a diákság tanulmányi, kulturális, sport-, szórakoztató és 

egyéb közösségi tevékenységét; 

d. gazdálkodik anyagi, technikai és infrastrukturális eszközeivel. 
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3. fejezet 

A Diákönkormányzat szervezete 

3. § A Diákönkormányzat tagja alanyi jogon az Óbudai Árpád Gimnázium valamennyi 

tanulója.  

4. §3 A Diákönkormányzat szervezete: 

a. a Küldöttgyűlés; 

b. a Diákönkormányzat Elnöke (a továbbiakban: Elnök);4 

c. a Diákönkormányzat Választmánya (a továbbiakban: Választmány); 

d. a Diáktanács (a továbbiakban: DT); 

e. az Öntevékeny Diákkörök (a továbbiakban: ÖDK); 

f. az Osztály-diákbizottságok (a továbbiakban: ODB). 

 
3 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 3. §-a. 
4 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 1. § (1) bek.-e. 
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II. rész 

A Diákönkormányzat Küldöttgyűlése 

1. fejezet 

A Küldöttgyűlés szervezete 

5. § A Küldöttgyűlés a Diákönkormányzat legfőbb döntéshozó és ellenőrző szerve, 

amely dönthet a Diákönkormányzat azon kérdéseiben, amelyeket ezen SzMSz a 

Küldöttgyűlés hatáskörébe sorol, továbbá azokban a diákönkormányzati kérdésekben 

is, amelyeket ezen SzMSz más diákönkormányzati szervezet hatáskörébe nem sorolt 

be. 

6. §5 A Küldöttgyűlés tagjai: 

a. a Diákönkormányzat Elnöke; 

b. a Diákönkormányzat Választmánya; 

c. a Diáktanács jegyzői (2 fő);6 

d. az osztályok által delegált osztályképviselők (osztályonként 3 fő). 

7. § (1)7 A Küldöttgyűlésen a 6. § a.-d. pontjában meghatározott személyek 

rendelkeznek szavazati joggal. 

(2)8 Amennyiben egy képviselő több jogcímen is tagja a Küldöttgyűlésnek, akkor 

összeférhetetlenség esete áll fent. Ebben az esetben a 36. § az irányadó.  

8. §9 A Küldöttgyűlési ülésen az iskola bármely diákja, illetve tantestületének bármely 

tagja tanácskozási joggal részt vehet. 

9. §10 A Küldöttgyűlés tagjának megbízatása megszűnik: 

a. az Elnökhöz címzett megbízatásáról történő lemondásával, az írásbeli 

nyilatkozat keltének napján; 

b. a képviselő a gimnáziummal való tanulói jogviszonyának megszűnésével; 

c. az új küldöttválasztással. 

 
5 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 4. §-a. 
6 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 1. § (2) bek.-e. 
7 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 5. §-a. 
8 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 6. §-a. 
9 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 15. § (3) bek.-e. 
10 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 2. §-a. 
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2. fejezet 

A Küldöttgyűlés tagjainak választása 

10. §11 A 6. § d. pontjában meghatározott Küldöttgyűlési képviselők megválasztását 

minden osztály maga bonyolítja le általános és egyenlő választójog alapján, titkos 

szavazási rendszerben. A szavazás részletes szabályait az adott osztály ODB-je 

állapítja meg. A szavazásra minden osztályban lehetőséget kell biztosítani az 

osztályfőnök által kijelölt osztályfőnöki órán. 

3. fejezet 

A Küldöttgyűlés működése 

11. §12 A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a. a Diákönkormányzat SzMSz-ének elfogadása és módosításának elfogadása; 

b. a Diákönkormányzat Elnökének és a Választmány tagjainak, illetve a 

Küldöttgyűlési ülés jegyzőinek a megválasztása;13 

c. a Diákönkormányzat Elnökének és a Választmány tagjainak beszámolóinak 

elfogadása. 

12. §14 Amennyiben a Küldöttgyűlés nem fogadja el a 11. § c. pontjában említett 

beszámolót, akkor a pozíciót betöltő személy Elnökségi megbízatása azonnal 

megszűnik. 

4. fejezet 

A határozatképesség és a jegyzőkönyv15 

13. § (1)16 A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a Küldöttgyűlési képviselőknek 

több mint a fele jelen van. 

(2) A Küldöttgyűlés üléseinek jegyzőkönyve és valamennyi dokumentuma nyilvános a 

Gimnázium bármely tanulója és a Küldöttgyűlés bármely állandó meghívottja számára. 

Őrzésükről a Diákönkormányzat mindenkori patronáló pedagógusának kell 

gondoskodnia a keletkezésüket követő öt évig. 

(3) A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttek által az ülés kezdetén megválasztott 

jegyzők vezetik. 

 
11 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 7. §-a, 15. § (4) bek.-e. 
12 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 8. §-a. 
13 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 3. §-a. 
14 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 9. §-a. 
15 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 10. §-a. 
16 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 11. §-a, 15. § (5) bek.-e, 44. §-a. 
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(4) A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvét annak lezárása után a jegyzők laponként saját 

kezűleg aláírják, majd a Diákönkormányzatot patronáló pedagógus a jegyzőkönyv 

utolsó lapján a jegyzőkönyvet saját aláírásával hitelesíti. 

(5)17 A jegyzőkönyv elektronikus úton is készülhet, az így készült jegyzőkönyv saját 

kezűleg történő hitelesítésétől el lehet tekinteni. 

5. fejezet 

A Küldöttgyűlés lebonyolításának egyéb szabályai18 

14. § (1)19 A Rendkívüli Küldöttgyűlési ülésre az Elnök által kitűzött időpontban kerül 

sor. Az Elnök észszerű idővel, de legalább egy héttel annak megtartása előtt bejelenti 

a Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés időpontját. Egy tanévben korlátlan számú Rendkívüli 

Küldöttgyűlési ülés összehívható. 

(2)20 Rendkívüli Küldöttgyűlési ülésnek nevezzük azt a köztes gyűlést, amelyen a 

Küldöttgyűlés nem választ új diákönkormányzati tisztségviselőket. 

(3)21 Rendkívüli Küldöttgyűlési ülésnek számít az az ülés, ahol rendkívüli helyzet miatt 

választanak diáko(ka)t bizonyos pozíció(k)ba. 

15. § (1) Az Elnök minden tanévben köteles pontosan egy Választási Küldöttgyűlési 

ülést összehívni. A Választási Küldöttgyűlési ülésre az Elnök által kitűzött időpontban 

kerül sor. Az Elnök észszerű idővel, de legalább két héttel annak megtartása előtt 

bejelenti a Választási Küldöttgyűlési ülés időpontját. 

(2) Választási Küldöttgyűlési ülésnek nevezzük azt a gyűlést, amelyen a Küldöttgyűlés 

megválasztja a Diákönkormányzat új tisztségviselőit. 

(3) Nem számít Választási Küldöttgyűlési ülésnek az az ülés, ahol rendkívüli helyzet 

miatt választanak diáko(ka)t bizonyos pozíció(k)ba. 

(4)22 A Küldöttgyűlés: 

a. megválasztja a Diákönkormányzat Elnökét; 

b. megválasztja a Választmány tagjait; 

c. elfogadja a Diákönkormányzat SzMSz-ét, vagy annak módosítását. 

(5) A Küldöttgyűlés szavaz bármely más napirendre tűzött kérdésről is a saját maga 

által egyszerű többséggel elfogadott szavazási rend szerint. A napirendi pontokat a 

Küldöttgyűlést összehívó Elnök jelöli ki. 

 
17 Beiktatta: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 13. §-a. Hatályos 2021.06.16-tól. 
18 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 14. §-a. 
19 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 15. § (1) bek.-e. 
20 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 15. § (2) bek.-e. 
21 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 15. § (2) bek.-e. 
22 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 15. § (6) bek.-e. 
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(6)23 Az Elnök és a Választmány minden tagja köteles minden tanévben legalább 

egyszer (a Választási Küldöttgyűlési ülésen) beszámolni tanéves Diákönkormányzati 

munkájáról. 

(7) A Küldöttgyűlési ülést az Elnök által felkért és egyszerű többséggel elfogadott 

vezetőelnök vezeti. 

(8) Amennyiben a (7) bek. szerint a vezetőelnököt a Küldöttgyűlés nem fogadja el, 

akkor az ülést az Elnök feladata vezetni. 

16. § A Küldöttgyűlés a 15. § (4) bek.-ben meghatározott szavazást a 1. sz. melléklet 

szerint bonyolítja le. 

16/A. §24 (1) Az Elnökségi tagok Küldöttgyűlés általi megválasztásához kapcsolódó 

jogkövetkezmények a választás napját követő napon állnak be. 

(2) Az új SzMSz vagy az SzMSz módosításának elfogadása esetén a 

jogkövetkezmények a Küldöttgyűlés által elfogadott időpontban, annak hiányában az 

elfogadást követő napon állnak be. 

(3) Az osztályok által a Küldöttgyűlési ülésre delegált osztályképviselők 

megbízatásának kezdete a megválasztásukat követő nap. Amennyiben őket a 

Küldöttgyűlési ülés napján választják meg, megbízatásuk kezdete a Küldöttgyűlési 

ülés kezdete. Ezen Küldöttgyűlési tagok megbízatása megszűnik legkésőbb a 

Küldöttgyűlési ülés befejeztével. 

 
23 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 16. §-a. 
24 Beiktatta: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 4. §-a. Hatályos: 2022.02.21-től. 
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III. rész 

A Diákönkormányzat felépítése 

1. fejezet 

A Diáktanács 

17. §25 A Diáktanács a Diákönkormányzatnak a két Küldöttgyűlési ülés közötti 

döntéshozó szerve. 

18. § (1)26 A Diáktanács tagjai: 

a. a Diákönkormányzat Elnöke; 

b. a Diákönkormányzat Választmánya; 

c. az osztályos Diáktanács képviselők (osztályonként legfeljebb 3 fő, a 

továbbiakban: ODK);27 

d. a Diáktanács jegyzői; 

e. az Elnökség leköszönő tagjai, a 26/A. § szerint; 

f. az iskola bármely tanulója. 

(2)28 A Diáktanács ülésein az (1) bekezdés a.–e. pontjában meghatározott tanulók 

rendelkeznek szavazati joggal. 

(3)29 Az f. pontban meghatározott tanulók tanácskozási joggal vehetnek részt a 

Diáktanács ülésein. Az ő tagságukról a Diáktanács saját hatáskörben jogosult dönteni. 

19. §30 A Diáktanács üléseinek időpontjainak tervezetét az Elnök jelenti be legkésőbb 

a tanév ötödik tanítási napjának végéig. 

20. § Amennyiben az egyik ülés időpontja változik vagy elmarad, azt az Elnöknek az 

újonnan kijelölt, vagy az eredeti időpont előtt legalább 12 órával be kell jelentenie, attól 

függően, hogy melyik következik be hamarabb. 

21. § Amennyiben huzamosabb időre változik az ülések időpontja, azt az elnöknek 

legalább 160 órával előre be kell jelentenie. Ezt a döntést a Diáktanács abszolút 

többséggel vétózhatja. 

 
25 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 15. § (7) bek.-e. 
26 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 5. § (1) bek.-e. 
27 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 36. § (1) bek.-e. 
28 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 5. § (2) bek.-e 
29   Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 5. § (2) bek.-e 
30 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 17. §-a. 
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22. § A Diáktanácsnak bármely 20 egymást követő tanítási napon legalább egyszer 

üléseznie kell. 

23. § (1) Ha a 18. § (1) bekezdés a., b. és d. pontjában meghatározott tanulókon kívüli 

tanuló a Diáktanács ülését figyelmeztetés után is megzavarja, akkor az Elnök, az 

általános alelnök vagy a Diákönkormányzatot patronáló pedagógus a tanulót az ülésről 

kiutasíthatja. 

(2) Nincs helye kiutasításnak akkor, ha az Elnök, az általános alelnök vagy a 

Diákönkormányzatot patronáló pedagógus közül legalább ketten nem értenek egyet a 

kiutasítással. 

(3) Kiutasítás esetén a kiutasított tanuló az ülést elhagyni köteles, arra az ülésre már 

nem térhet vissza. 

(4) Ha egy tanulót az Elnök, az általános alelnök vagy a Diákönkormányzatot patronáló 

pedagógus az (1) bekezdés alapján egy tanéven belül legalább harmadszorra utasítja 

ki, akkor a Diáktanács titkos szavazás alapján egyszerű többséggel a tanulót a 

Diáktanács üléseinek látogatásától a tanév végéig eltilthatja. 

24. § (1) A Diáktanács saját hatáskörben választja jegyzőit. 

(2) A jegyzők a Diáktanács üléseiről és igény esetén a Diákönkormányzat egyéb 

fórumainak üléseiről jegyzőkönyvet vezetnek. 

25. §31 A 18. § (1) bekezdés a.–e. pontjában meghatározott tisztségek halmozása 

összeférhetetlenségi oknak minősül. Ez esetben a 36. § az irányadó. 

26. §32 Az Elnökség tagjai: 

a. az Elnök; 

b. a Választmány. 

26/A. §33 (1) Az Elnökség leköszönő tagja az a tanuló, aki korábban az Elnökség 

tagja volt, és ezen megbízatása azért szűnt meg, mert abban a tanévben, amikor 

rendes érettségi vizsgái esedékesek, a Választási Küldöttgyűlés helyette új diákot 

választott az Elnökségi pozícióra. 

(2) Az Elnökség leköszönő tagja bármikor lemondhat megbízatásáról. 

(3) Az Elnökség leköszönő tagjának szavazati jogát a Diáktanács egyszerű 

többséggel megvonhatja. Egyszerű többséggel megfoszthatja megbízatásától a 

Diáktanács az Elnökség leköszönő tagját. 

 
31   Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 5. § (2) bek.-e 
32 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 19. § (2) bek.-e. 
33   Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 5. § (3) bek.-e 
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(4) Az Elnökség leköszönő tagjai igény esetén kötelesek segíteni az újonnan 

megalakult Elnökség munkáját, különösen a korábbi Elnökségi tagságuk során a 

Diákönkormányzattal kapcsolatban megismert információk megosztásával, 

átadásával. 

(5) Az Elnökség leköszönő tagjának megbízatása megszűnik a rendes érettségi 

vizsgája tanévének utolsó tanítási napján, vagy a gimnáziummal való tanulói 

jogviszonya megszűnésével. 

2. fejezet 

A Diákönkormányzat Elnöke 

27. § (1) Az Elnököt a Diákönkormányzat Küldöttgyűlése a 16. §-ban meghatározott 

eljárás szerint választja meg. 

(2)34 Az Elnök: 

a. vezeti és koordinálja a Diákönkormányzat Elnökségét; 

b. vezeti a Diáktanács üléseit; 

c. gyakorolja a Küldöttgyűléssel kapcsolatosan megillető hatáskörét; 

d. ellátja a Diákönkormányzat képviseletét iskolai, kerületi és országos szinten; 

e. nyilvántartja az ODB tisztségviselőket; 

f. nyilvántartja az ÖDK-kat; 

g. gondoskodik a Diákönkormányzat jelen SzMSz-ében meghatározott 

feladatainak és célkitűzéseinek megvalósításáról; 

h. felelős a Diákönkormányzat programszervező tevékenységéért; 

i. gondoskodik a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról; 

j. előkészíti az iskolai szabályzatokkal kapcsolatos előterjesztéseket; 

k. kiadmányozza a Diákönkormányzat iratait, amely hatáskörét átruházhatja; 

l. tagja a fegyelmi bizottságnak, vagy ezt a jogát átruházza a Diákönkormányzat 

valamelyik tagjára;35 

m. tagja az Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzatnak, és kijelöli a további 

tagokat a Diáktanács véleményének kikérése után; 

n. ezen SzMSz vagy ezen SzMSz mellékleteinek módosítása esetén gondoskodik 

a dokumentumok összehangoltságáról; 

o. az általános alelnök akadályoztatottsága esetén ellátja az alelnök feladatait;36 

p. felügyeli a Diákönkormányzat SzMSz szerinti működését; 37 

q. a Diáktanács egyszerű többségének hozzájárulásával dönt minden olyan 

Diákönkormányzatot értintő kérdésben, amelyet jelen SzMSz nem szabályoz.38 

 
34   Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 6. § (1) bek.-e. 
35 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 19. § (1) bek.-e. 
36 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 20. § (2) bek.-e. 
37 Beiktatta: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 20. § (1) bek.-e. Hatályos: 2021.06.16-tól. 
38 Beiktatta: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 6. § (2) bek.-e. Hatályos: 2022.02.21-től. 
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(3) Az Elnök kapcsolatot tart: 

a. az iskola vezetésével; 

b. a Diáktanács tagjaival; 

c. más diákönkormányzatok elnökeivel; 

d. az Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzattal. 

(4) Az Elnök összehívhatja az ODB-k titkárait. 

(5) Az Elnök összehívhatja az osztályok ODK-it kisebb csoportokban is. 

28. §39 Az Elnök megbízatása megszűnik: 

a. lemondásával; 

b. új Elnök megválasztásával; 

c. az Elnök a gimnáziummal való tanulói jogviszonyának megszűnésével. 

3. fejezet 

A Diákönkormányzat Választmánya 

29. § (1)40 A Választmány tagjai: 

a. az általános alelnök; 

b. a kommunikációs alelnök; 

c. sportügyekért felelős alelnök; 

d. a tanulmányi alelnök; 

e. az öko ügyekért felelős alelnök. 

(2) A Választmány tagjai hatáskörükben az Elnök utasítása szerint végrehajtják a 

Küldöttgyűlés és a Diáktanács határozatait. 

30. §41 A Választmány tagjának megbízatása megszűnik: 

a. lemondásával; 

b. új Választmányi tag megválasztásával; 

c. a Választmányi tag a gimnáziummal való tanulói jogviszonyának 

megszűnésével. 

Az általános alelnök 

31. § (1) Az általános alelnök segíti az Elnököt feladatai ellátásában, illetve helyettesíti 

a távollétében. Ezen kívül: 

a. koordinálja a Diákönkormányzat programjainak szervezését; 

 
39 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 21. §-a. 
40 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 22. §-a. 
41 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 23. §-a. 
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b. felügyeli a Diákönkormányzat által szervezett programok lebonyolítását; 

c. felügyeli az iskolai rendezvényeken a Diákönkormányzat által vállalt feladatok 

elvégzését; 

d. az Elnökség valamely tagjának megbízatásának megszűnése esetén a korábbi 

képviselő feladatait ellátja új képviselő választásáig. 

(2) Az általános alelnök összehívhatja az ODB-k titkárait. 

A kommunikációs alelnök 

32. § (1) A kommunikációs alelnök felelős a Diákönkormányzat kommunikációs 

tevékenységéért, mely körben: 

a. biztosítja az információk áramlását a diákok felé; 

b. gondoskodik a Diákönkormányzat plakátjai és hirdetményei kihelyezésének 

megszervezéséről;42 

c. gondoskodik a Diákönkormányzat belső információáramlásának 

megszervezéséről; 

d. gondoskodik a Diákönkormányzat internetes jelenlétéről. 

(2) A kommunikációs alelnök összehívhatja az ODB-k titkárait. 

A sportügyekért felelős alelnök 

33. § (1) A sportügyekért felelős alelnök felelős a Diákönkormányzat 

sporttevékenységéért, mely körben: 

a. szervezi a Diákönkormányzat sportéletét, e körben igény szerinti sportágban – 

megfelelő érdeklődés esetén – megszervezi az iskolai bajnokságot; 

b. tájékoztatja a diákokat a rendelkezésre álló sportolási lehetőségekről. 

(2) A sportügyekért felelős alelnök kapcsolatot tart a testnevelési munkaközösséggel. 

(3) A sportügyekért felelős alelnök összehívhatja az ODB-k rendezvényszervezési 

felelőseit. 

A tanulmányi alelnök 

34. § (1) A tanulmányi alelnök felelős a Diákönkormányzat tanulmányokat segítő 

tevékenységéért, mely körben: 

a. szervezi a Diákönkormányzat tanulmányokat és az új tanulók beilleszkedését 

segítő tevékenységét; 

 
42 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 24. §-a. 
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b. felügyeli a tanulmányokat segítő és a segítségre szoruló tanulók 

együttműködését; 

c. tájékoztatja a diákságot a tanulmányokat segítő lehetőségekről. 

(2) A tanulmányi alelnök kapcsolatot tart a tantestület tagjaival. 

(3) A tanulmányi alelnök összehívhatja az ODB-k tanulmányi felelőseit. 

Az öko ügyekért felelős alelnök 

35. § (1) Az öko ügyekért felelős alelnök felelős a Diákönkormányzat öko 

tevékenységéért, mely körben: 

a. szervezi a Diákönkormányzat öko tevékenységét; 

b. tájékoztatja a diákokat az iskola öko programjairól, lehetőségeiről. 

(2) Az öko ügyekért felelős alelnök kapcsolatot tart a természettudományi 

munkaközösséggel. 

(3) Az öko ügyekért felelős alelnök összehívhatja az ODB-k öko felelőseit. 

4. fejezet 

Összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok 

36. §43 (1)44 Összeférhetetlenségi oknak minősül a 6. § a.-d. pontjában meghatározott 

mandátumok egymással való halmozása, valamint a 18. § (1) bekezdés a.–e. 

pontjában meghatározott mandátumok egymással való halmozása. 

(2) Az összeférhetetlenségi okot felmerülésétől számítva 15 napon belül meg kell 

szüntetni. 

(3) Ha a tisztségviselők a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségüknek nem tesznek 

eleget, az ODB megbízatást leszámítva mindennemű diákönkormányzati 

megbízatásuk az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 16. napon 

megszűnik. 

(4) Az ODB megbízatások összeférhetetlenségéről az 50. § rendelkezik.45 

37. § Jelen fejezetben foglalt rendelkezések végrehajtását az Elnök és a 

Diákönkormányzat patronáló pedagógusa ellenőrzi. 

 
43 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 7. §-a. 
44 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 25. §-a. 
45 Beiktatta: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 26. §-a. Hatályos: 2021.06.16-tól. 
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IV. Rész 

Öntevékeny Diákkörök 

1. fejezet 

Az Öntevékeny Diákkörökkel kapcsolatos szabályok 

38. §46 Az Öntevékeny Diákkör a diákok olyan csoportja, amely: 

a. nem minősül gazdasági társaságnak; 

b. a diákok formális vagy informális csoportjaként működik meghatározott céllal; 

c. a diákoknak nem nyereségszerzési céllal szolgáltatások nyújtását szervezi; 

d. legalább 3 taggal rendelkezik. 

39. § Az Öntevékeny Diákköröket a Diákönkormányzat Elnöke nyilvántartásba veszi, 

a nyilvántartást közzéteszi a Diákönkormányzat bármely tagjának elérhető felületen. 

40. § (1)47 Öntevékeny Diákkörként nyilvántartásba vételre kerül a csoport, 

amennyiben igazolja, hogy megfelel a 38. §-ban meghatározott feltételeknek, és a 

csoport legalább három tagja kéri a csoport nyilvántartásba vételét. 

(2)48 Nem lehet Öntevékeny Diákkör politikai párt, politikai párt ifjúsági szervezete, 

valamint olyan csoport, amely a Diákönkormányzat jelen SzMSz-ben meghatározott 

céljaival ellentétes tevékenységet folytat. 

(3)49 A nyilvántartásból azonnali hatállyal törlésre kerül az az Öntevékeny Diákkör, 

amely  

a. nem felel meg a 38. §-ban meghatározott feltételeknek,50 

b. működése a 40. § (2) bekezdésébe ütközik, vagy 

c. a csoport tagjainak több mint fele a csoport megszüntetését kéri írásban a 

Diákönkormányzat Elnökénél.51 

(4)52 Amennyiben az Elnök a (3) bek.-ben meghatározott törlési feltételek fennállását 

észleli, törli az érintett ÖDK-t a nyilvántartásból, majd ennek tényéről értesíti az ÖDK 

kapcsolattartóit, elnökét, tisztségviselőit vagy alapító tagjait. 

 
46 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 27. §-a. 
47 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 28. §-a. 
48 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 29. §-a. 
49 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 30. §-a. 
50 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 31. §-a. 
51 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 44. §-a. 
52 Beiktatta: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 32. §-a. Hatályos: 2021.06.16-tól. 
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(5)53 Amennyiben az Elnök azt észleli, hogy egy ÖDK a jelen SzMSz valamely egyéb 

(azaz nem a (3) bek.-ben meghatározott) rendelkezését megszegi vagy figyelmen 

kívül hagyja, figyelmezteti az ÖDK kapcsolattartóit, elnökét, tisztségviselőit vagy 

alapító tagjait (amennyiben ők az ÖDK-nak jelenleg is tagjaik), hogy 10 tanítási napon 

belül tegyenek eleget az SzMSz rendelkezéseinek. 

(6)54 A nyilvántartásból törlésre kerül az az ÖDK is, amely a jelen SzMSz egyéb (azaz 

nem a (3) bek.-ben meghatározott) rendelkezéseit az Elnök figyelmeztetése után 

ugyan abban a tanulmányi félévben megszegi vagy figyelmen kívül hagyja. Az Elnök 

ezesetben törli az ÖDK-t a nyilvántartásból, majd ennek tényéről értesíti az ÖDK 

kapcsolattartóit, elnökét, tisztségviselőit vagy alapító tagjait (amennyiben ők az ÖDK-

nak jelenleg is tagjaik). 

41. § (1) Az Öntevékeny Diákkörök a Diákönkormányzat autonóm szervezetei. 

(2) Az ÖDK önállóan 

a. állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát, kapcsolattartóit, 

esetenként elnökét, tisztségviselőit; 

b. dönt a tagok felvételéről és kizárásáról; 

c. rendezvényeket szervezhet, a diákok számára szolgáltatásokat nyújthat;55 

d. javaslatokat tehet a Diákönkormányzat működését és szabályzatait illetően. 

(3) Az ÖDK mindenki számára hozzáférhető felületen köteles közzétenni a Szervezeti 

és Működési Szabályzatát, a kapcsolattartó nevét és esetleg tisztségviselőinek listáját. 

42. § Amennyiben a Diákönkormányzat Elnöke úgy ítéli meg, hogy indokolt egy ÖDK 

törlése a nyilvántartásból, akkor ezt a kérdést a következő Küldöttgyűlési ülésen 

napirendre veheti. Ugyan ezt megteheti az iskola tanulóinak 15%-a is. 

 
53 Beiktatta: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 32. §-a. Hatályos: 2021.06.16-tól. 
54 Beiktatta: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 32. §-a. Hatályos: 2021.06.16-tól. 
55 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 33. §-a. 
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V. rész 

A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus 

1. fejezet 

A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus feladatai 

43. § A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus megbízása a Diáktanács javaslata 

alapján az iskola igazgatójának jogkörébe tartozik. 

44. §56 A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus feladata: 

a. kapcsolatot biztosítani a Diákönkormányzat és a Gimnázium nevelőtestülete 

között; 

b. tájékoztatni a Diákönkormányzatot a diákság életét érintő valamennyi 

igazgatósági és tantestületi döntésről; 

c. tájékoztatni a nevelőtestületet a Diákönkormányzat döntéseiről; 

d. igény szerint segíteni a Diáktanács, valamint a Küldöttgyűlés működését, az 

Elnökséggel egyeztetett módon.57 

45. § A Diákönkormányzatot patronáló pedagógus tanácskozási joggal részt vehet a 

Diákönkormányzat bármely szervének ülésén. 

 
56 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 34. §-a. 
57 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 8. § (1)-(2) bek.-e. 
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VI. rész 

Az Osztály-diákbizottságok (ODB) 

1. fejezet 

Az Osztály-diákbizottságok általános működési szabályai 

46. § Az osztályok érdekképviseletük hatékonyabb gyakorlása érdekében magukból 

Osztály-diákbizottságot választanak a 49. § alapján. 

47. § (1) Az ODB kiemelt célja: 

a. segítse a tanulmányi és közösségi munkát; 

b. szervezze az osztály közösségi életét. 

(2) Az ODB feladata, hogy tolmácsolja az osztály kéréseit, javaslatait, észrevételeit az 

iskola vezetésének, Diáktanácsának, a tantestületnek. 

48. §58 Az ODB céljainak és feladatainak hatékonyabb megvalósítása érdekében 

tisztségviselőket választ. Az ODB-tisztségviselők: 

a. a titkár; 

b. a tanulmányi felelős; 

c. a rendezvényszervezési felelős; 

d. az öko felelős; 

e. az osztályos Diáktanács-képviselők (legfeljebb 3 fő). 

49. § (1) A 48. §-ban felsorolt képviselőket a 3. számú melléklet alapján kell választani. 

Minden tanévben október 15-ig bezárólag meg kell tartani a választásokat. A kezdő 

osztályok osztályfőnöke a választásokig megbízott ODB-t jelölhet ki, a többi osztályban 

a választásokig az előző ODB-tisztségviselők folytatják munkájukat. 

(2) Az ODB tisztségviselőinek megbízatása megszűnik 

a. a tisztségviselő lemondásával; 

b. új tisztségviselő választásával; 

c. a tisztségviselő az iskolával való tanulói jogviszonyának megszűnésével. 

(3)59 60 Az ODB akkor is működőképes, ha nem rendelkezik 3 ODK-val. 

Működésképtelen viszont az ODB, amennyiben a 48. § a.-d. pontjában felsorolt 

képviselők valamelyikével nem rendelkezik, továbbá nincs legalább egy ODK-ja. Az 

 
58 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 35. §-a. 
59 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 37. § (1) bek.-e. 
60 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 9. § (1) bek.-e. 
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ODB működésképtelensége esetén mihamarabbi választással szükséges a be nem 

töltött pozíciók betöltéséről gondoskodni. 

(4)61 Amennyiben egy ODB-tisztségviselő az itt meghatározott feladatait nem, vagy 

nem megfelelő hatékonysággal látja el, vagy a tisztségével visszaél, akkor az osztály 

több mint felének írásos egyetértésével az adott pozícióról új választást kell kiírni. A 

tisztségviselő lemondása esetén is új választást kell kiírni a lemondást követő 20 

tanítási napon belüli időpontra. Ugyan ez a szabály alkalmazható a be nem töltött ODK 

pozíciókra év közben történő választásra is. 

(5)62 Az ODB-tisztségviselők megválasztásához kapcsolódó jogkövetkezmények a 

választás napját követő napon állnak be. 

50. § (1)63 A 48. §-ban meghatározott tisztségek halmozása összeférhetetlenségi 

oknak minősül, kivéve az e. pontban meghatározott tisztség az a.-d. pontban 

meghatározott tisztségekkel való halmozása. 

(2) A választás eredményeképpen nem jöhet létre összeférhetetlenségi ok. 

Amennyiben mégis ilyen helyzet állna fenn, akkor az összeférhetetlenséggel érintett 

tanuló köteles az összeférhetetlenségi okok fennállásának kezdetét követő 15. nap 

végéig gondoskodni az összeférhetetlenségi okok megszüntetéséről. Amennyiben ez 

nem történik meg, akkor az érintett tanuló mindennemű, a 48. §-ban meghatározott 

megbízatása az összeférhetetlenségi okok fennállásának kezdetét követő 16. napon 

megszűnik. 

(3) Nem számít összeférhetetlenségi oknak az, ha a titkár valamely pozíciót 15 napnál 

tovább képviseli helyettesítés okán. Minden más kérdéses esetben a 36. § az irányadó 

főszabály. A 50. §-t a 36. §-nak megfelelően kell alkalmazni. 

(4)64 Ha egy tanuló több jogcímen is tagja az ODB-nek, a szavazást igénylő kérdések 

eldöntésében kizárólag a 48. § a-d. pontjában meghatározott tisztségében eljárva 

vehet részt, nem rendelkezik kettős szavazati joggal. 

2. fejezet 

Az Osztály-diákbizottságok tisztségviselőinek feladatkörei 

A titkár 

51. § (1) A titkár: 

a. szervezi és összehangolja az ODB munkáját; 

 
61 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 44. §-a. 
62   Beiktatta: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 9. § (2) bek.-e. Hatályos: 2022.02.21-től. 
63 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 37. § (2)-(3) bek.-e. 
64 Beiktatta: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 9. § (3) bek.-e. Hatályos: 2022.02.21-től. 
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b. ellátja az ODB pénzügyi, gazdasági feladatait, összegyűjti a tanulóktól az iskolai 

programok költségeinek ellenértékét, ha erre szaktanári vagy osztályfőnöki 

utasítást kap; 

c. tartja az ODB és az osztály tanulói között a kapcsolatot, felméri az igényt az 

egyes programokra, fogadja az osztály tanulóinak javaslatait; 

d. kapcsolatot tart az ODK-kal; 

e. legalább havi rendszerességgel összehívja az ODB gyűlését; 

f. megszervezi az ODB választásokat a 49. § (1) bekezdése alapján; 

g. igény esetén megszervezi az osztályterem díszítését, frissíti a faliújságokat; 

h. ellát minden olyan feladatot, ami az ODB hatáskörébe tartozik, de más felelős 

feladatai között nincs említve. 

(2) Amennyiben valamelyik ODB tisztségviselő munkájában huzamosabb ideig 

akadályoztatva van, vagy ha egy ODB pozíció megüresedik, akkor az akadályoztatás 

megszűnéséig, illetve a pozíció megüresedésének végéig a titkár látja el az adott 

pozíció feladatait. 

(3) A titkár a megválasztása után az ODB egyik tisztségviselőjét kijelöli helyettesének, 

aki a titkár akadályoztatottsága vagy lemondása esetén őt helyettesíti. 

A tanulmányi felelős 

52. § (1) A tanulmányi felelős: 

a. figyelemmel kíséri az osztály tanulóinak tanulmányi teljesítményét; 

b. tartja a kapcsolatot az osztályt tanító szaktanárokkal; 

c. a tanulók, vagy bontott csoportos tantárgy esetén a tanulócsoport többségének 

véleményét, kérését továbbítja a tanárok felé; 

d. tájékoztatja a diákokat a tanulmányokat segítő lehetőségekről, egyéb 

tanulmányokkal kapcsolatos információkról; 

e. igény esetén megszervezi tanszerek, így különösen tankönyvek beszerzését; 

f. igény esetén tanulmányi programokat szervez. 

(2) Ha a tanulmányi alelnök összehívja a tanulmányi felelősöket, akkor a tanulmányi 

felelős részt vesz az ülésen, vagy ezt a jogát akadályoztatottsága esetén az ODK-k 

valamelyikére átruházhatja. 

A rendezvényszervezési felelős 

53. § (1) A rendezvényszervezési felelős: 

a. szervezi az osztály kulturális és sportéletét; 

b. igény esetén osztályos sport- és kulturális programokat szervez, ezeket az 

osztályfőnökkel egyezteti; 

c. segíti a kulturális vagy sportprogramot rendező szaktanárt a program 

szervezésében, ha erre a szaktanár megkéri; 
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d. megszervezi az osztály karácsonyi ünnepségét; 

e. tájékoztatja a diákokat az általa szervezett és az iskolai programokról. 

(2) Ha a sportügyekért felelős alelnök összehívja a rendezvényszervezési felelősöket, 

akkor a rendezvényszervezési felelős részt vesz az ülésen, vagy ezt a jogát 

akadályoztatottsága esetén az ODK-k valamelyikére átruházhatja. 

Az öko felelős 

54. § (1) Az öko felelős: 

a. szervezi az osztály öko tevékenységét; 

b. tájékoztatja a diákokat az öko lehetőségekről, programokról; 

c. tartja a kapcsolatot az iskola azon szaktanárával, aki az iskola öko 

tevékenységét szervezi; 

d. igény esetén megszervezi az osztályos szelektív hulladékgyűjtést, egyéb 

környezetvédelmi lehetőségeket tesz elérhetővé az osztályban, ha erre van 

lehetősége; 

e. tájékoztatja a diákokat a szelektív hulladékgyűjtési és egyéb környezetvédelmi 

lehetőségekről; 

f. tartja a kapcsolatot az iskola technikai munkatársaival (pl. karbantartók, 

takarítók); 

(2) Ha az öko ügyekért felelős alelnök összehívja az öko felelősöket, akkor az öko 

felelős részt vesz az ülésen, vagy ezt a jogát akadályoztatottsága esetén az ODK-k 

valamelyikére átruházhatja. 

Az osztályos Diáktanács-képviselők65 

55. § (1) Az osztályos Diáktanács-képviselők megfelelnek a 18. § (1) bekezdés c. 

pontjában meghatározott képviselőknek. 

(2) Az ODK-k: 

a. részt vesznek a Diáktanács munkájában; 

b. rendszeresen látogatják a Diáktanács üléseit; 

c. tájékoztatják az osztályt a Diáktanács híreiről; 

d. ha valamelyik ODB tisztségviselő akadályoztatottsága okán megbízza, akkor 

részt vesznek az Elnökség valamely tagja által összehívott ülésen; 

e. részt vesznek az ODB munkájában, tolmácsolják az ODB és az osztály kéréseit 

a Diáktanács felé. 

 
65 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 36. § (2) bek.-e. 
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VI/A. rész66 

A rendkívüli helyzet 

1. fejezet 

A rendkívüli helyzettel kapcsolatos szabályok 

55/A. § (1) Amennyiben a Diákönkormányzat SzMSz szerinti működtetése a 

Diákönkormányzaton kívül álló rendkívüli ok (így különösen a Diákönkormányzat 

székhelyét is érintő rendkívüli jogrend bevezetése, vagy az iskola tanulók általi 

látogatását befolyásoló egyéb rendkívüli helyzet) miatt előreláthatólag hosszabb ideig 

lehetetlenné válik, vagy a Diákönkormányzat munkáját nagymértékben 

megnehezítené, a Diáktanács összes képviselője kétharmadának, valamint egy 

további képviselőjének egyetértésével az Elnök rendkívüli helyzetet hirdet ki. 

(2) A Diáktanács összes képviselője felének, valamint egy további képviselőjének az 

egyetértésével visszavonhatja a rendkívüli helyzetet. 

(3) Az Elnök köteles visszavonni a rendkívüli helyzetet, ha annak kihirdetésének 

feltételei már nem állnak fenn. 

(4) Az Elnök a rendkívüli helyzetet saját hatáskörében bármikor visszavonhatja. 

55/B. § (1) A rendkívüli helyzet ideje alatt az SzMSz valamennyi rendelkezésétől – a 

(2) bekezdésben meghatározottakon kívül – el lehet térni. 

(2) A rendkívüli helyzet ideje alatt is köteles az Elnök minden tanév során pontosan 

egy Választási Küldöttgyűlési ülést összehívni. A Választási Küldöttgyűlési ülésre 

vonatkozó rendelkezésektől a rendkívüli helyzet idején sem lehet eltérni. A Diáktanács 

számára biztosítani kell a lehetőséget a rendkívüli helyzet visszavonása céljából 

történő szavazás ülésének megtartására. 

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzat a rendkívüli helyzet ideje alatt nem 

módosítható, új Szervezeti és Működési Szabályzat nem fogadható el. 

(4) A rendkívüli helyzet idején a Diákönkormányzat két Küldöttgyűlési ülés közötti 

döntéshozó szerve az Elnökség. 

(5) Az Elnökség köteles a rendkívüli helyzet alatti, továbbá az azt követő Választási 

Küldöttgyűlési ülésen beszámolni az általa a (4) bekezdésben adott felhatalmazásra 

való tekintettel hozott döntéseiről. 

(6) Amennyiben valamely, a (4) bekezdésben adott felhatalmazás alapján hozott 

döntést az (5) bekezdésben meghatározott Küldöttgyűlés valamely szavazati joggal 

 
66 Beiktatta: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 45. §-a. Hatályos: 2021.06.16-tól. 
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rendelkező tagja kifogásolja, a döntéssel való egyetértésről a Küldöttgyűlés egyszerű 

többséggel szavaz. Amennyiben a Küldöttgyűlési képviselők fele, valamint további egy 

Küldöttgyűlési képviselő nem ért egyet az Elnökségnek a rendkívüli helyzet alatt hozott 

döntésével, az Elnökség ezen döntését semmisnek kell tekinteni. 
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VII. rész 

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

1. fejezet 

Hatályba léptető rendelkezések 

56. § (1) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Küldöttgyűlés jóváhagyása 

alapján 2020. szeptember 11-én lép hatályba. 

(2)67 Jelen dokumentum a Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzatával és az 1/MMXXII. 

Szabályzatával módosított DÖK-SzMSz-nek az egységes szerkezetű kiadása, amely 

ezen formájában 2022. február 21-től hatályos. 

57. § Ezen SzMSz az Elnök, illetve az Igazgató aláírása nélkül is hatályba lép. 

2. fejezet 

Hatályon kívül helyező rendelkezések 

58. § Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 

Diákönkormányzat korábbi Szervezeti és Működési Szabályzata. 

Budapest 2020. 09. 11. 

 

 

 

 

 

 

Kis Róbert 

 

 

 

 

 

 

Pogány Balázs 

 
67 Beiktatta: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 10. §-a. Hatályos: 2022.02.21-től. 
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Igazgató Elnök 
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1. számú melléklet 

a Küldöttgyűlési szavazások lebonyolításáról 

Az Elnökség tagjainak választása68 

A jelöltek 

1. § Az Elnökségi pozíciókra a Küldöttgyűlés a jelöltek közül választ. 

2. § Jelölt az Óbudai Árpád Gimnázium tanulója lehet. 

3. § A Diáktanács a Küldöttgyűlésre minden egyes Elnökségi pozícióra jelöltet választ 

a 2. sz. melléklet szerint. 

4. § Jelölt lehet az is, aki a Küldöttgyűlési ülés előtti tanítási napon 12:00-ig az Elnöknél 

lead egy olyan jelölőívet, amelyen az iskola tanulóinak 20%-ának neve és aláírása 

szerepel mint ajánlás, továbbá az, hogy melyik pozícióra szeretne jelentkezni. Egy 

ívvel csak egy pozícióra lehet ajánlásokat gyűjteni. 

A szavazás 

5. §69 Amennyiben a szavazáson csak egy jelölt van, akkor az ő tisztségviselővé 

válásához a szavazásra jogosultak szavazatainak több mint 50%-a szükséges. 

6. § Amennyiben a szavazásra kettő jelölt jut be, a jelölt akkor válik tisztségviselővé, 

ha az egyfordulós szavazás során (FPTP-rendszer) a jelöltek közül ő kap több 

szavazatot, és a pozíció gyakorlását nem utasítja vissza. A pozíció gyakorlásának 

visszautasítása esetén a másik jelölt lesz az tisztségviselő. Amennyiben az összes 

jelölt visszautasítja a pozíció gyakorlását, új jelölőszavazást kell kiírni. 

7. § (1) Amennyiben a szavazáson kettőnél több jelölt van, kétfordulós választást kell 

kiírni. 

(2)70
 Az első forduló során a szavazók minden jelöltre igennel vagy nemmel szavaznak. 

(3)71 72
 A második fordulóba az a két jelölt jut be, akik az igen szavazatok száma 

szerinti (csökkenő) sorrendben az első két hely valamelyikét foglalják el. 

 
68 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 40. § (2) bek.-e. 
69 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 44. §-a. 
70 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 38. § (1) bek.-e. 
71 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 38. § (2) bek.-e. 
72 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 11. §-a. 
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(4) Amennyiben a második helyen holtverseny van, vagy az első helyen hármas 

holtverseny, akkor új választást kell kiírni. (A jelölőszavazást nem kell megismételni.) 

(5) A második fordulót a 6. §-nak megfelelően kell lebonyolítani. 

Az SzMSz elfogadása, az SzMSz módosításainak 

elfogadása 
73 

8. § Az SzMSz módosítására vonatkozó kérelmet minden tanuló az osztálya ODK-inál 

nyújthat be. Az SzMSz-t érintő módosítási javaslatokért vagy az új SzMSz 

megalkotásáért a Diáktanács a felelős. A Diáktanács az elkészült SzMSz módosítási 

javaslatának vagy az új SzMSz-ének elfogadásáról szóló szavazás napirendre vételét 

a következő Küldöttgyűlési ülésre az Elnöknél kezdeményezheti. A Diáktanács 

kérésére az Elnök köteles a szavazást a következő Küldöttgyűlési ülés napirendjére 

venni. 

9. § A Küldöttgyűlés egyszerű többséggel fogadja el az SzMSz módosítását vagy az 

új SzMSz-t. 

Egyéb rendelkezések74 

10. § A szavazólap olyan lap, mely egy előre elkészített táblázatot tartalmaz, ahova a 

szavazók, amennyiben az adott jelöltre szavazni kívánnak, a jelölt nevét a megfelelő 

pozíció mellé beírhatják, vagy az előre elkészített cellába X-et tehetnek, vagy 

amennyiben a választási szabályzat ezt előírja, más jelölést alkalmazhatnak. 

11. § A szavazat csak akkor érvényes, ha a szavazó a megfelelő helyre a jelölt nevét 

oly módon írja be, vagy oly módon jelöli, hogy az egyértelműen a jelöltre utal. Minden 

szavazó legfeljebb egy szavazólapot adhat le. 

12. §75 Amennyiben a Küldöttgyűlési ülésen bármilyen írásos szavazás történt, a 

szavazatokat az ülés után azonnal meg kell számlálni. 

13. § A szavazatok számlálása a jegyzők és a Diákönkormányzatot patronáló tanár 

által kijelölt minimum 2 diák feladata. 

14. § A szavazatok számlálásánál a Küldöttgyűlés bármely tagja jelen lehet, azt 

azonban nem zavarhatja, nem avatkozhat bele. 

 
73 Hatályon kívül helyezte: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 39. §-a. Hatálytalan: 2021.06.16-tól. 
74 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 40. § (1) bek.-e. 
75 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 41. §-a. 
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2. számú melléklet 

a Diáktanács Küldöttgyűlési jelölőszavazásáról 

1. § A Diáktanács az 1. sz. melléklet 3. §-ában meghatározottaknak megfelelően a 

Küldöttgyűlésre minden egyes elnökségi pozícióra az alábbi szabályok szerint egy 

jelöltet állíthat. 

2. § Választásra jogosultak a Diáktanács szavazati joggal rendelkező képviselői. 

3. §76 Jelölőszavazást kötelező kiírni, függetlenül a 7. §-nak megfelelően jelentkezett 

jelöltek számától. A jelölőszavazáson akkor válik egy képviselő jelöltté, ha ő érte el a 

legtöbb jelölést, és még nem jelentkezett a választásra. Holtverseny esetén több jelölt 

is lehet. 

4. §77 A jelölőszavazáson a pozíciót jelenleg betöltő személyre szavazni nem lehet, 

ugyanakkor a 7. §-ban meghatározott módon ő is indulhat a szavazáson. 

5. § A választás jelöltjei azok a személyek is lehetnek, akik – a 7. §-ban meghatározott 

formai kikötéseknek megfelelően, illetve a meghatározott időpontig – a szavazásra 

jelentkeznek. 

6. §78 Az 5. §-ban meghatározott jelentkezési határidőnek későbbre kell esnie, mint a 

jelölőszavazásnak. 

7. § Jelöltnek jelentkezni a mindenkori Elnöknél, az ő hiányában a mindenkori 

általános alelnöknél vagy a mindenkori Diákönkormányzatot patronáló tanárnál lehet 

írásban, a képviselő nevének és a választott pozíció feltüntetésével. 

8. § A Diáktanács a jelöltek közül választja ki a Küldöttgyűlési jelöltjeit. 

9. § A szavazást az Elnök, hiányában az általános alelnök bonyolítja le. 

10. §79 Amennyiben a szavazásra csak egy jelölt jut be, akkor az ő Küldöttgyűlési 

jelöltté válásához a szavazásra jogosultak szavazatainak több mint 50%-a szükséges. 

11. § Amennyiben a szavazásra kettő jelölt jut be, a jelölt akkor válik Küldöttgyűlési 

jelöltté, ha az egyfordulós szavazás során (FPTP-rendszer) a jelöltek közül ő kap több 

szavazatot, és a pozíció gyakorlását nem utasítja vissza. A pozíció gyakorlásának 

visszautasítása esetén a másik jelölt lesz a Küldöttgyűlési jelölt. Amennyiben az 

összes jelölt visszautasítja a pozíció gyakorlását, új jelölőszavazást kell kiírni. 

Holtverseny esetén új választást kell kiírni. 

 
76 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 42. § (1) bek.-e. 
77 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 42. § (1) bek.-e. 
78 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 42. § (2) bek.-e. 
79 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 44. §-a. 
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12. § (1) Amennyiben a szavazásra kettőnél több jelölt jut be, kétfordulós választást 

kell kiírni. 

(2)80
 Az első forduló során a szavazók minden jelöltre igennel vagy nemmel szavaznak. 

(3)81 82
 A második fordulóba az két jelölt jut be, akik az igen szavazatok száma szerinti 

(csökkenő) sorrendjében az első két helyet foglalják el. 

(4) Amennyiben a második helyen holtverseny van, vagy az első helyen hármas 

holtverseny, akkor új választást kell kiírni. (A jelölőszavazást nem kell megismételni.) 

(5) A második fordulót a 11. §-nak megfelelően kell lebonyolítani. 

13. § A szavazatokat a választás után, a gyűlés végén azonnal meg kell számlálni. 

14. § A szavazatok számlálása az Elnök és a Diákönkormányzatot patronáló tanár által 

kijelölt minimum 2 diák feladata. 

15. § A szavazatok számlálásánál a Diáktanács bármely tagja jelen lehet, azt azonban 

nem zavarhatja, nem avatkozhat bele. 

16. § A szavazólap olyan lap, mely egy előre elkészített táblázatot tartalmaz, ahova a 

szavazók, amennyiben az adott jelöltre szavazni kívánnak, a jelölt nevét a megfelelő 

pozíció mellé beírhatják, vagy az előre elkészített cellába X-et tehetnek. 

17. § A szavazat csak akkor érvényes, ha a szavazó a megfelelő helyre a jelölt nevét 

oly módon írja be, vagy oly módon jelöli, hogy az egyértelműen a jelöltre utal. Minden 

szavazó legfeljebb egy szavazólapot adhat le. 

 
80 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 42. § (3) bek.-e. 
81 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 42. § (4) bek.-e. 
82   Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 11. §-a. 
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3. számú melléklet 

az ODB választások rendjéről 

Az ODB-tisztségviselők 

1. § A választások során 7 ODB pozícióra tisztségviselőket választanak meg a 

választásra jogosultak. 

2. § Az ODB-tisztségviselők: 

a. a titkár; 

b. a tanulmányi felelős; 

c. a rendezvényszervezési felelős; 

d. az öko felelős; 

e. az osztályos Diáktanács-képviselők (legfeljebb 3 fő). 

Jelentkezés jelöltnek, jelölőszavazás 

3. § A választás jelöltjei azok a személyek lehetnek, akik a 4. §-ban meghatározott 

formai kikötéseknek megfelelően, illetve a meghatározott időpontig a választásra 

jelentkeznek. 

4. § (1)  Jelöltnek jelentkezni a mindenkori ODB-titkárnál lehet, egy Jelentkezési lap 

kitöltésével. A Jelentkezési lapon valós adatokat kell megadni. A jelentkezés határideje 

a választás előtti tanítási napon 12:00. 

(2) A Jelentkezési lapo(ka)t az ODB állítja ki és kezeli. 

(3) Amennyiben az osztálynak még nincs választott titkára, akkor az ODB többi tagja 

fogadja a jelentkezéseket, állítja ki és kezeli a Jelentkezési lapo(ka)t. 

(4) Amennyiben az osztály nem rendelkezik választott ODB-vel, a Jelentkezési lapo(k) 

kezelése és kiállítása az osztályfőnök által kijelölt diák feladata. 

5. § Jelölőszavazást kell lefolytatni, amennyiben a jelentkezők száma az egy főt nem 

éri el. Ez az ODK jelöltekre is érvényes. 

6. § A jelölőszavazás menete: az összes szavazó a szavazólapra felírja az általa 

kiválasztott személy nevét a megfelelő pozíció mellé. Akkor lesz valaki jelölt, ha 

legalább a szavazásra jogosultak 20%-ánál, ODK jelölés esetén 15%-ánál többen 

szavaznak rá. Amennyiben a jelölőszavazás nem hoz jelöltet, a legtöbb szavazatot 

kapó személy(eket) kell jelöltként a szavazáson indítani. A szavazást akkor is le lehet 

folytatni, ha az ODK jelöltek száma nem éri el a 3 főt, de legalább egy ODK jelölt van. 
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A szavazás 

7. § A szavazás lebonyolítása az aktuális ODB feladata. 

8. § Amennyiben az osztály nem rendelkezik választott ODB-vel, a szavazás 

lebonyolítása az osztályfőnök által kijelölt diák feladata. 

9. § A szavazáson a szavazók a jelöltek közül választják ki az ODB tisztségviselőket. 

10. § A szavazás folyamán, a szavazás könnyítése érdekében, az osztályteremben a 

jelöltek nevét jól látható helyre, olvashatóan, egyértelműen fel kell tüntetni (pl. tábla). 

11. § A szavazók a kiosztott szavazólapra a megfelelő pozíció mellé írják fel az általuk 

kiválasztott jelölt nevét, amennyiben szavazni kívánnak. Ezen a szavazáson már csak 

a jelöltekre lehet szavazni, a többi szavazatot érvénytelennek kell tekinteni. A 

választók az ODK pozícióknál három jelöltre is szavazhatnak, egyenlő súlyozással. 

Egy ODK jelöltre egy diák csak egyszer szavazhat. 

12. § Szavazatszám-egyenlőség, vagy eredménytelen szavazás esetén új szavazást 

kell kiírni egy későbbi időpontra, ha más szabályokat e melléklet ilyen esetre nem 

állapított meg. A szavazás érvénytelen, ha a szavazásra jogosultaknak legalább 

negyede nincs jelen a tanórán, amin a szavazás zajlik. 

13. § Amennyiben a szavazásra csak egy jelölt jut be, akkor az ő ODB tisztségviselővé 

válásához a szavazásra jogosultak szavazatainak 50%-a szükséges. Ezt a §-t kell 

alkalmazni az ODK-kra is, ha közülük legfeljebb három fő jut be a szavazásra. 

14. § Amennyiben a szavazásra kettő jelölt jut be, a jelölt akkor válik ODB 

tisztségviselővé, ha az egyfordulós szavazás során (FPTP-rendszer) a jelöltek közül ő 

kap több szavazatot, és a pozíció gyakorlását nem utasítja vissza. A pozíció 

gyakorlásának visszautasítása esetén a másik jelölt lesz az ODB tisztségviselő. 

Amennyiben az összes jelölt visszautasítja a pozíció gyakorlását, új jelölőszavazást 

kell kiírni. Ez a § nem alkalmazható az ODK jelöltekre. 

15. § (1) Amennyiben a szavazásra kettőnél több jelölt jut be, kétfordulós választást 

kell kiírni. 

(2)83  Az első forduló során a szavazók minden jelöltre igennel vagy nemmel 

szavaznak. 

(3)84  A második fordulóba az két jelölt jut be, akik az igen szavazatok száma szerinti 

(csökkenő) sorrendjében az első két helyet foglalják el. 

(4)   Amennyiben a második helyen holtverseny van, vagy az első helyen hármas 

holtverseny, akkor új választást kell kiírni. (A jelölőszavazást nem kell megismételni.) 

(5)  A második fordulót a 14. §-nak megfelelően kell lebonyolítani. 

 
83   Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 12. §-a. 
84 Módosította: A Küldöttgyűlés 1/MMXXII. Szabályzata 12. §-a. 
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(6) Ez a § nem alkalmazható az ODK jelöltekre. 

16. § Amennyiben az ODK-választásra háromnál több jelölt jut be, az ODK jelöltek 

választásánál a szavazók a jelöltek közül három személyre is szavazhatnak. Az a 

három ODK jelölt válik képviselővé, akik sorrendben a három legtöbb szavazatot 

kapják. Holtverseny esetén, ha a holtverseny miatt több mint három ODK lenne, a 

holtversennyel érintett helyekre a szavazás szervezője ír ki új választást. A 

holtversennyel nem érintett képviselőkről nem kell új szavazást kiírni, az ő általuk a 

szavazás során elért pozíció megmarad. 

Egyéb rendelkezések 

17. § A szavazólap olyan lap, mely egy előre elkészített táblázatot tartalmaz, ahova a 

szavazók, amennyiben az adott jelöltre szavazni kívánnak, a jelölt nevét a megfelelő 

pozíció mellé beírhatják, vagy az előre elkészített cellába X-et tehetnek. 

18. § A szavazat csak akkor érvényes, ha a szavazó a megfelelő helyre a jelölt nevét 

oly módon írja be, vagy oly módon jelöli, hogy az egyértelműen a jelöltre utal. Minden 

szavazó legfeljebb egy szavazólapot adhat le. 

19. § Szavazásra jogosult az összes olyan diák, aki az Óbudai Árpád Gimnázium adott 

osztályában tanul a választás időpontjában. 

20. § Minden választó jogosult jelöltnek jelentkezni az 4. §-ban meghatározott módon. 

21-22. §85 

23. § E melléklet alkalmazásában az ODK-k választásánál ugyan azokat a szabályokat 

kell figyelembe venni, mint a többi képviselő választásánál, kivéve, ha az adott §-ban 

a szabályok máshogy rendelkeznek. 

Használandó jelentkezési lap: 

 
85 Hatályon kívül helyezte: A Küldöttgyűlés 1/MMXXI. Szabályzata 43. §-a. Hatálytalan: 2021.06.16-tól. 
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Jelentkezési lap ODB választásra (........-........ tanév) 

Ez a lap az ÓÁG-DÖK SzMSz-ének 3. sz. mellékletének 4. §-ában meghatározott 

Jelentkezési lap. A Jelentkezési lapon valós adatokat kell megadni. 

A jelentkező neve, osztálya:……………………….………………………………………… 

Választott pozíció(k):…………….…………………………………………………………… 

Aláírásommal jelentkezem a következő ODB választásokra az általam megadott 

pozíció(ko)n elindulva. A szavazás szabályait és az összeférhetetlenségi okokra 

vonatkozó szabályokat megismertem. 

…………………………………………………….……………………………………………. 

Aláírás, dátum 


