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7. sz. melléklet: 

A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda. Általános Iskola Gimnázium és Kollégium 

Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Preambulum 

 

A diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) az a szervezet, amely a diákok érdekvédelmével, 

az iskolai diákélet koordinálásával, egyes meghatározott esetekben szervezésével foglalkozik, 

amely elsősorban két területen fejti ki tevékenységét: diákérdek-védelem és 

programszervezés. Ennek érdekében azon munkálkodik, hogy az iskola belső életét a tanulók 

számára átláthatóvá és ezáltal jobban befolyásolhatóvá tegye, továbbá a diákéletet színesítse. 

Ennek során arra törekszik, hogy a diákság elsajátítsa az esetleges konfliktusok korrekt, 

kompromisszum kész kezelését. Figyelembe véve természetesen, hogy az önszabályozás nem 

a tanári tevékenység korlátozása hanem elősegítése, hiszen ez mindkét fél közös célja. A 

DÖK-nek tagja lehet minden, az iskolával tanulói jogviszonyban álló diák. Jelen 

Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata nem ellentétes a vonatkozó 

jogszabályokkal, az iskola SZMSZ-ével és házirendjével. Kijelentjük, hogy a DÖK 

politikailag semleges, nem elkötelezett egyetlen világnézet, vallás mellett sem; működése, 

jogainak és kötelezettségeinek gyakorlása során messzemenően érvényre juttatja az egyenlő 

bánásmód elvét (diszkriminációmentes). 

 

Általános rendelkezések 

 

1/ Ez a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: 

DÖK SZMSZ) 

2/ A Diákönkormányzat székhelye: 1074, Budapest, Rózsák tere 6-7. 

3/ Hatálybalépésének időpontja: az DÖK SZMSZ elfogadását követő napon.  

Az DÖK SZMSZ elfogadása nyílt szavazás útján történik. A szavazás akkor érvényes, ha az 

iskolával tanulói jogviszonyban lévő tanulók több, mint 50%-a elfogadja a tervezetet. 
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Jogszabályi keretek  

 

 A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium szervezeti és működési szabályzata  

 a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium házirendje 

 

A DÖK szervezeti és működési szabályzatának személyi és területi hatálya, érvényessége, 

módosítása 

 

1. Személyi hatálya: minden, az iskolával tanulói jogviszonyban álló diák.  

2. Területi hatálya: a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium székhelye, telephelyei.  

3. Érvényessége: DÖK szervezeti és működési szabályzatát a DÖK a munkáját segítő 

pedagógus közreműködésével készíti elő, majd a választó tanulók közösségének elfogadása 

után a nevelőtestület hagyja jóvá.  

4. Módosítása: évente egyszer az SZMSZ-t felül kell vizsgálni, indokolt (például jogszabályi 

változás, az iskola belső jogi normáinak változása) esetben évente többször is. A rendkívüli 

eseteknél a módosításhoz a DÖK-gyűlés 2/3-os többsége szükséges.  

5. Az SZMSZ módosítására a személyi hatályban meghatározott körből bárki nyújthat be 

javaslatot, ehhez azonban az osztályképviselők 2/3-os többsége szükséges. 

 

A diákönkormányzat célja, feladata 

 

• A DÖK célja a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvényben biztosított diákjogok 

biztosítása és érvényesítése.  

• A DÖK feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.  

• A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

• A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az intézményi élet alábbi 

területeinek segítésében, szervezésében is:  
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 sportélet szervezése;  

 kulturális programok, rendezvények szervezése;  

 iskolaújság működtetése; 

 iskolarádió működtetésében való részvéte; 

 kapcsolattartás más intézmények tanulóival, diákjaival. 

 

A Diákönkormányzat jogai, kötelezettségei  

 

Bizonyos ügyekben a DÖK jogosult határozatokat és döntéseket hozni. Ezen döntések 

tartalmáért, azok megtartásáért, illetve a döntés elmulasztásáért a DÖK felel. Ezekben a 

kérdésekben a nevelőtestületnek véleményezési, illetve jóváhagyási jogköre van.  

A DÖK az alábbi kérdésekben döntési jogkört gyakorol:  

• saját működésével kapcsolatban - a nevelőtestület véleményének kikérésével  

• a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználása tekintetében;  

• hatáskörei gyakorlásával kapcsolatban;  

• egy tanítás nélküli munkanap programjának megállapításában;  

• az iskolai diák-önkormányzati tájékoztatási rendszer (iskola- újság,iskolarádió, stb.) 

létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói 

vezetőjének és munkatársainak megbízásáról;  

• a DÖK szervezeti és működési szabályzatának elfogadásában - nevelőtestületi jóváhagyás 

mellett;  

A DÖK egyetértési jogokat gyakorol az alábbi tárgykörökben:  

• az intézményi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek, illetve 

módosításainak elfogadása előtt;  

• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt;   

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor;  

• a házirend elfogadása előtt.  

Ezekben a kérdésekben köteles állásfoglalását indoklással együtt az intézmény 

nevelőtestületéhez eljuttatni.  

Ha a DÖK nyilatkozata nemleges, vagy álláspontja eltér a nevelőtestület véleményétől, akkor 

egyeztető tárgyaláson a DÖK elnöke, illetve a képviselő pedagógus köteles részt venni.  

A diákönkormányzat javaslatot tehet, illetve élhet véleményezési jogával az alábbi ügyekben, 

amelyeket az intézmény különféle fórumain nyilvánosságra hozhat:  

• az intézmény működésének és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben; 
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 • az ünnepélyek, megemlékezések rendjével, a hagyományok ápolásával kapcsolatban;  

• a diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 

kapcsolattartás formájának és rendjének meghatározásában; 

 • a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések 

használata, költségvetési támogatás biztosítása) biztosítása kérdésében; 

• a mindennapi testedzés formáival kapcsolatban;  

• a tanulók szervezett véleménynyilvánítása és a tanulók rendszeres tájékoztatásának 

rendjével és formáival kapcsolatban;  

• a tanulók jutalmazásának elveivel és formájával, illetve a fegyelmező intézkedések 

formáival és alkalmazásának elveivel kapcsolatban;  

• a DÖK részére biztosított helyiségek kijelölésének, használati joga megvonásának 

meghatározásában;  

• tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdések módosításakor; 

• a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben (azt, hogy mi tekinthető a tanulók 

nagyobb közösségének a házirendben kell szabályozni);  

• a tanulók helyzetéről készült beszámolók elkészítésekor, elfogadásakor;  

• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, megszervezésekor;  

• a napközis, a tanulószobai, a kollégiumi, az externátusi felvétel és elhelyezés iránti kérelem 

elbírálási elveinek megállapításakor;  

• a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor;  

• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének meghatározásakor;  

• a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai munkaterv elkészítésénél;  

• a tankönyvek vásárláshoz nyújtott állami támogatás felhasználásának módjával 

kapcsolatban. 

Ezeket a véleményeket, javaslatokat az intézmény tantestülete nem köteles figyelembe venni.  

A DÖK javaslatot tehet, illetve élhet véleményezési jogával a fenntartónak:  

• az intézmény megszüntetésével;  

• az intézmény átszervezésével;  

• az intézmény feladatának megváltoztatásával;  

• az intézmény nevének megállapításával;  

• az intézmény vezetőjének megbízásával, illetve a megbízás visszavonásával összefüggő 

döntése előtt. 
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A DÖK felépítése és főbb feladatai, hatásköre, döntéshozatal rendje  

 

A DÖK alulról építkező szervezet. 

Szervezeti ábra:  

    

   Diákközgyűlés 

Minden diák közvetlenül  

képviselteti magát. 

   Diákbizottság  

Tagjai: az osztályképviselők és  

a DÖK vezetője 

DÖK vezetője és helyettese 

A szavazás osztálykereten belül zajlik,  

az osztályképviselők adják le a szavazatokat a DÖK vezetőségének. 

 

 

DÖK-képviselők 

Osztályonként 2-2 tanuló = 1 osztálytitkár + 1 helyettes.  

Az osztály tanulóinak több mint 50%-ának szavazata szükséges, bármikor visszahívható 

 

A DÖK vezetőjét (diák) a diákközgyűlés titkos szavazással választja meg. 

 Feladata, hatásköre: 

 jogosult a DÖK képviseletére a tantestület előtt,  

 iskolai, kerületi (városi) szinten képviseli a diákönkormányzatot,  

 rendszeres kapcsolatot tart az igazgatóval,  

 összehívja a diákbizottság üléseit,  

 évente legalább egy alkalommal összehívja a diákközgyűlést,  

 a diákközgyűlésen beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, kiemelten a 

tanulói jogok érvényesüléséről és helyzetéről,  

 megválaszolja a gyűlésen az iskola életével kapcsolatban felmerülő kérdéseket,  

 aláírási jogot gyakorol a DÖK nevében. 

A DÖK vezetőjének helyettesét (diák) a DÖK vezetőjének javaslata alapján a diákbizottság 

választja meg.  
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Feladata, hatásköre:  

 a DÖK vezetőjének megbízásakor vagy annak tartós távolléte alatt jogosult a DÖK 

képviseletére,  

 kapcsolatot tart az osztályképviselőkkel, a DÖK vezetőjével, szükség esetén az iskola 

igazgatójával.  

A Diákbizottság a DÖK legfelső szintű irányító testülete. A Diákbizottságot a DÖK 

megválasztott vezetője irányítja.  

Tagjai: osztályképviselők, a DÖK vezetője.  

Feladata, hatásköre:  

 a diákönkormányzatot érintő határozatok meghozatala.  

A Diákközgyűlés a DÖK legfelsőbb szerve. A Diákközgyűlést évenként legalább egy 

alkalommal össze kell hívni. E fórum szolgál az iskola diákjainak tájékoztatatására és 

tájékozódására.  

A DÖK munkáját segítő felnőtt a DÖK felkérése alapján végzi tevékenységét.  

Feladata, hatásköre:  

 kapcsolatot tart a tantestülettel, az iskola vezetőségével,  

 a DÖK vezetőjének szóbeli vagy írásbeli megbízása esetén jogosult a DÖK képviseletére a 

tantestület előtt,  

 a DÖK bevételeit és kiadásait nyilvántartja,  

 a bevételek ésszerű és takarékos felhasználása érdekében ajánlásokat tehet. 

A DÖK ülései nyilvánosak, de tanácskozási és szavazati joggal csak a megválasztott tanulói 

képviselők rendelkeznek. 

 

A DÖK tagság megszűnte a következő esetekben következhet be: 

- lemondással, 

- tanulói jogviszony megszűntével, 

- mandátum lejártakor (következő DÖK megválasztásakor), 

- visszahívással, melyet írásban kezdeményezhet a diákok 20% vagy a tanárok 30% 

és amennyiben azt a DÖK elfogadja és az általa összehívott megválasztói 

osztályközösség szavazatával jóváhagyja. 
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A Diákbizottság és a Diákközgyűlés döntései 

 

A Diákbizottság a DÖK vezetőjének kezdeményezésére tart ülést, amelyet akkor kell 

összehívni, ha azt az osztályképviselők legalább 30%-a, az intézmény igazgatója, a tantestület 

vagy a DÖK munkáját segítő pedagógus kezdeményezi.  

A Diákbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  

Határozatképes a Diákbizottság, ha az adott ülésen a tagok legalább 50%-a jelen van. A 

szavazás módjáról (nyílt vagy titkos) a jelenlévők nyílt szavazással döntenek.  

A Diákbizottság és a Diákközgyűlés döntései határozatok, melyeknek jelölése folyamatos 

sorszámmal, az év, hó, nap feltüntetésével történik. 

A Diákbizottság és a Diákközgyűlés üléseiről a megválasztott jegyzőkönyvvezető 

jegyzőkönyvet készít, melyet a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők aláírásukkal 

hitelesítenek. 

A jegyzőkönyv tartalmazza: 

- az ülés helyét, időpontját, 

- a megjelentek nevét, 

- az elfogadott napirendet, 

- a határozatok szövegét, feltüntetve a szavazás eredményét. 

A Diákközgyűlés ülését levezető elnököt a Diákbizottság tagjai választják meg. 

  

  


