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Ajánlás  
az intézményi küldöttek megválasztására 

 
 
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter 2010 őszére összehívta az Országos 
Diákparlamentet. A diákparlament felmenő rendszerben kerül megrendezésre. Az 
intézmények küldöttei kistérségi fórumokon vitatják meg a diákélet aktuális kérdéseit, és 
választják meg azokat a képviselőket, akik részt vesznek az Országos Diákparlamenten. A 
közoktatási törvény nem tartalmaz rendelkezést az iskolai küldött(ek) megválasztásának 
módjával kapcsolatban, ezért a Diákközéletért Alapítvány az alábbi ajánlással kívánja 
segíteni a helyi diákparlamenttel kapcsolatos intézményi feladatok megoldását. 
 
Az intézményi küldött(ek) demokratikus megválasztására alapvetően két mód kínálkozik. 
Az első lehetőség szerint a választásra az intézményi diákönkormányzat ülésén kerül sor. 
Ebben az esetben a választást az intézményi diákönkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában leírtaknak megfelelően kell lebonyolítani. 
 
A második lehetőség az, hogy a diákparlament témáinak megvitatására és a küldött 
megválasztására intézményi diákközgyűlést szerveznek. A Diákközéletért Alapítvány 
elsősorban ezt a megoldást támogatja, hiszen intézményi diákközgyűlést minden 
tanévben kötelező szervezni. 
 
A diákközgyűlés összehívásának szabályait a nevelési- oktatási intézményekről szóló 
11/1994. (VI.8.) MKM rendelet (továbbiakban: rendelet) 31. §-a szabályozza. A jogszabály 
szerint diákközgyűlést évente legalább egyet kell tartani, ez az „évi rendes diákközgyűlés”, 
amelynek időpontját a tanév helyi rendjében kell meghatározni. Az időpontról szóló 
tantestületi döntés előtt be kell szerezni az iskolai (kollégiumi) diákönkormányzat 
véleményét. 
A rendelet 31. § (4) bekezdése szerint az évi rendes diákközgyűlés összehívását az iskolai, 
kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében 
meghatározottak szerint. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai, kollégiumi 
diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója, kollégium igazgatója, vezetője 
kezdeményezheti. 
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Az évi rendes diákközgyűlésnek a rendelet előírásának megfelelően vannak kötelező 
napirendi pontjai is. A jogszabály szerint a diákönkormányzat és az iskola, illetve a 
kollégium képviselője beszámol: 
- az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról,  
- a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről,  
- az iskolai, kollégiumi házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 
A diákközgyűlésen a tanulók az iskola, kollégium életét érintő ügyekben kérdéseket 
intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az iskola, kollégium vezetéséhez. 
 
Mint látható a 2010. évi Országos Diákparlament témáihoz az iskolai diákközgyűlésen 
kötelezően megvitatandó kérdések szorosan kapcsolódnak. Ez az egyik legsúlyosabb érv 
amellett, hogy a Diákparlament intézményi megvitatására és a képviselők 
megválasztására iskolai diákközgyűlés keretében kerüljön sor. 
 
A diákközgyűlés - az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat döntése alapján - 
küldöttközgyűlésként is megszervezhető. Ez azt jelenti, hogy nem kell minden választójoggal 
rendelkező diáknak jelen lennie. A diákok küldötteket állíthatnak, akik a képviseletükben 
részt vesznek a diákközgyűlés munkájában. 
Fontos megemlíteni, hogy a közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét a kitűzött időpont 
előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni, például az iskolarádió vagy iskolaújság útján. 
Arra is van lehetőség, hogy az évi rendes diákközgyűlés mellett, rendkívüli diákközgyűlést 
hívjanak össze az Országos Diákparlament témáinak megvitatására és az intézményi küldöttek 
megválasztására. 
 
 

Kapcsolódó információk 
 
Legutóbb 2007-ben rendeztek Országos Diákparlamentet. A 2007. évi Országos 
Diákparlament munkáját „Ajánlás” elfogadásával zárta. A dokumentum elérhető a 
következő webcímen: http://www.diakonkormanyzat.hu/diakonk/Meetings/1 
 
A 2010. évi Országos Diákparlamenttel kapcsolatos információk a 
www.diakonkormanyzat.hu, a www.diakjog.hu valamint az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium honlapján érhetőek el.  
 
 
Budapest, 2010. február 4. 
 
 
 

dr. Jásper András 
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