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Tisztelt Küldöttek, kedves Barátaink! 
 
 

Az oktatási és kulturális miniszter a hagyományoknak megfelelően � együttműködve az 
Országos Diákjogi Tanáccsal (ODJT) � 2010-ben is összehívja az Országos Diákparlamentet.  
 
Szeretnénk minden diákközösséget bevonni a fontos esemény előkészítésébe. Ezért 
lehetőséget kapnak az iskolák képviselői, hogy kistérségi szinten vitassák meg azokat a 
kérdéseket, amelyeket az ODJT javasol e levélben megfogalmazottak szerint. Ezeken a 
fórumokon elmondhatjátok saját közösségetek véleményét, tapasztalatait, és 
megválaszthatjátok azokat a társaitokat, akik az Országos Diákparlamenten képviselni tudják 
a kistérség érdekeit, Azt szeretnénk, ha a 2010-es rendezvényeken az ODJT ajánlásai mellett 
minden olyan ötlet, vélemény szóba kerülne, amelyet Ti fontosnak tartotok.  
 
A következő témafelvetésekkel az a célunk, hogy izgalmas viták után, közösen fogalmazzátok 
meg: mit vártok el a felnőttek társadalmától, a felelős politikusoktól, a pedagógusoktól, az 
oktatás irányítóitól.  
 
A Közoktatási Törvény rögzíti azokat a jogokat és szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy 
saját közösségeitekben megszervezzétek testületeiteket � a diákönkormányzatokat. Azt 
tapasztaltuk, hogy ezek a közösségek nem mindenütt alakultak ki, sok helyen pedig csak 
formálisan működnek. Az ODJT csak akkor tud segíteni, ha közösen meghatározzuk, mivel 
tehetnénk működőképessé, tartalmassá és hasznossá ezeket a szervezeteket. Azt reméljük, a 
kistérségi fórumok során és az Országos Diákparlamenten is szóba kerülne, hogy a 
gyakorlatban miként is működnek a diákönkormányzatok. Kérünk benneteket, gondoljátok 
végig, vitassátok meg a következő kérdéseket: 
 

• Milyen tevékenységeket végez a diákönkormányzat a ti intézményetekben? Konkrétan 
milyen érdekképviseleti, szabadidős és egyéb munkát vállalnak fel? Gyakorolja-e a 
diákönkormányzat a neki jogszabályban biztosított jogait? Milyen döntésekbe vonják 
be az intézményben? Milyen sikerei és nehézségei vannak tevékenysége során? 

 
• Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a diákönkormányzat ne csak néhány diák és 

pedagógus titka legyen. Ehhez viszont az kell, hogy az aktív diákönkormányzatosok 
tájékoztassák tevékenységükről az iskola többi diákját, a pedagógusokat és a szülőket. 
A Közoktatási Törvény biztosítja a jogszabályi hátteret, de ahhoz, hogy a gyakorlatot 
is megismerjük, a ti tudásotokra, tapasztalataitokra van szükség. 
Milyen médiumot működtet a diákönkormányzat? Ezekben megjelennek-e iskolai, 
helyi problémákról szóló témák? Tart-e állandó kapcsolatot a tantestülettel, 
iskolaszékkel, fenntartóval, szülői szervezettel? Beszámol-e a saját munkájáról, 
eredményéről a választó tanulóközösségnek? Kikkel és milyen módon tart kapcsolatot 
az intézményen kívül? 

 
• A következő témacsoport a diákönkormányzatok működési feltételeiről szól. Tudjuk 

jól, hogy a sikeres, hatékony munkát nagyban elősegíti, ha optimális körülmények 
állnak rendelkezésre. A Közoktatási Törvény szerint a fenntartó kötelezettsége 



 

gondoskodni ezekről. A kérdés, hogy ez a ti iskolátokban, kollégiumotokban mit jelent 
a gyakorlatban. Hogyan biztosítja az iskola és a fenntartó a működés kereteit? 
Vannak-e olyan minta értékű megoldások, amelyeket érdemes lenne másoknak is 
megismerni?  

 
• Végül, de nem utolsó sorban �az iskolán, kollégiumon belüli konfliktusok, problémák 

megoldásának helyi gyakorlata� témakörét emeljük ki. Vannak-e fegyelmi, egyeztető 
és fegyelmező eljárások, intézkedések nálatok? Van-e visszatartó és nevelő erejük? 
Részt vesz-e a diákönkormányzat ezeknek a konfliktusoknak a feloldásában? 
Mennyire biztosított a lefolytatott vizsgálatok jogszerűsége? Használnak-e alternatív 
konfliktuskezelési technikákat? Milyen pozitív és negatív tapasztalataitok vannak?  
 

 
Az Országos Diákparlament kétfordulós szervezésével azt szeretnénk elérni, hogy: 
 

• minden iskola vegyen részt az előkészületekben. Azok is, ahol jól működő 
diákönkormányzat van, és azok is, amelyek még csak most teszik meg az ehhez 
szükséges első lépéseket; 

• az iskolák küldöttei fogalmazzák meg és mondják el a kistérségi fórumokon mindazt, 
ami segíti a 2010-es Országos Diákparlament Ajánlásának összeállítását; 

• a kistérségi fórumokon olyan küldötteket válasszanak meg a diákok maguk közül, akik 
képesek a helyben elfogadott gondolatok közvetítésére, alkalmasak a saját 
közösségeik érdekeinek érvényesítésére, és akik az Országos Diákparlamenten szerzett 
tapasztalataikat a későbbiekben is hasznosítani tudják.  

 
A Diákparlament szakmai szervezőiként fontosnak tartjuk, hogy az Országos Diákparlament 
Ajánlásában a Ti gondolataitok, véleményeitek jelenjenek majd meg.  
 
Reméljük, hogy egy jó hangulatú rendezvénnyel sikerül ideális körülményt teremteni értékes 
gondolataitok továbbadásához. 
 
Vállaljuk, hogy eljuttatjuk az Országos Diákparlament Ajánlását az érintettekhez, valamint 
folyamatosan figyelemmel kísérjük és lehetőségeinkhez mérten számon is kérjük az Ajánlás 
megvalósulását.  
 
Budapest, 2010. február  
 

Országos Diákjogi Tanács 


