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Az Iskolai Diákönkormányzat (továbbiakban IDÖK) olyan szervezet, amely a diákok 
érdekvédelmével, az iskolai diákélet koordinálásával és esetleges szervezésével foglalkozik, s 

amelynek tagja lehet az iskola bármely diákja. 

Szerveződése: 

1. Az IDÖK tagjait a diákság választja, osztályonként 2-2 főt. A tagjaikat az osztályok 
bármikor visszahívhatják, helyükre új tagokat nevezhetnek ki. Az ilyen módon 
megválasztott tagok alkotják az Iskolai Diákönkormányzatot. 

2. Az IDÖK vezetőit a diákság választja. A vezetőségi tagok megválasztásásra pályázati úton 
kerül sor. 

3. Az IDÖK osztályképviselőket a vezetőségi tagok és az IDÖK többi tagjának be kell mutatni. 
4. Az IDÖK bizottságokat hoz létre, melynek bármely berzsenyis diák tagja lehet. Kivételt 

képeznek a közoktatási törvényben megfogalmazott szervezetek (1993. évi LXXIX. törvény 
a közoktatásról). 

Jogai: 

1. Törvények és minisztériumi rendeletek által meghatározott jogok (1993. évi LXXIX. 
törvény a közoktatásról, és MKM rendeletek). 

2. Az iskolán belüli egyezményeken alapuló jogok (Házirend és az Iskolai SzMSz). 

Kötelességei: 

1. Törvények és minisztériumi rendeletek által meghatározott kötelességek: 
– Magát az iskola Házirendjébe és az Iskolai SzMSz-be bejegyeztetni; 
– SzMSz-e szerint működni; 
– A diákokat érdemben képviselni. 

2. Az iskolán belüli egyezményeken alapuló kötelességek: 
– A felmerülő egyéni-, közösségi- és diákproblémákat az ügy jelentősségének megfelelő 
hatáskörben és az adott lehetőségek között érdemben képviselni, illetve megoldani; 
– Az IDÖK-gyűlés és az IDÖK-tábor határozatait végrehajtani; 
– A Házirend megalkotási, vagy módosítási vitáiban érdemben részt venni;  
– A bizottságok működési feltételeit biztosítani; 
– Az iskolai szervezetek és diákkezdeményezések feltételeinek erkölcsi és lehetőség szerinti 
anyagi támogatása, emellett ellenőrzése. (Anyagi támogatást előre kell igényelni az IDÖK-
vezetőségnél, aminek megadásáról az IDÖK-vezetőség dönt.) 
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AZ IDÖK SZERVEZETE 

IDÖK-választás 

Minden tanév elején az osztályok delegálnak 2-2 diákot az IDÖK-be. Az osztályképviselők 
bármikor visszahívhatók, és helyükre új tagok delegálhatók. A képviselőváltást azonban 
hivatalosan is jelezni kell az IDÖK vezetői és az IDÖK-gyűlés felé. 

IDÖK-vezetőség megválasztása 

Az IDÖK vezetőségének megválasztása a Berzsenyis napok keretein belül történik. A pályázatot 
az IDÖK-vezetőség írja ki. 5 fős csoportok pályázhatnak (a pályázó csoportok száma nincs 
korlátozva). Pályázatot bármely berzsenyis diák/diákcsoport beadhat, de egy fő csak egy 
csoporttal pályázhat. A pályázók közül a diákság választja ki az új IDÖK-öt. A szavazás az 
osztály keretein belül történik, minden diáknak egy szavazata van, és csak egy csoportra 
szavazhat, de ezzel a szavazattal nem köteles élni. 
A szavazatokat az osztályképviselők leadják az IDÖK vezetőségnek, melyeket az összeszámlál. 
A legtöbb szavazatot kapott csoport nyer, mandátuma a következő tanév végéig tart.  

2 IDÖK-vezetőség egyidejű jelenléte 

A Berzsenyis Napoktól ugyanannak a tanévnek a végéig 2 IDÖK-vezetőség van egyidejűleg 
jelen. Ennek értelmében mindkettő korlátozott jogkörrel működik. A régi IDÖK-vezetőség a 
kronológiába foglalt és a folyamatban lévő ügyeket intézi, de bármilyen új teendő 
megvalósításához az újonnan megválasztott vezetőség véleményét kell kikérnie. Így az SzMSz-
ben megfogalmazott kötelességek és jogok vonatkoznak rájuk, viszont a leendő 5 vezető 
kontroll szerepet gyakorol fölöttük. Ezenfelül kötelessége az új IDÖK-vezetőség munka- és 
feladatkörrel való megismerkedését elősegíteni. Ez időtartam alatt semelyik IDÖK-vezetőség 
nem hívható vissza. 

A vezetők visszahívásáról 

Az IDÖK-vezető(k) visszahívását bárki kezdeményezheti abban az esetben, ha:  
– Az IDÖK-öt nem az SzMSz-nek megfelelően működteti(k); 
– A rá(juk) bízott feladatokat nem látja(látják) el; 
– A diákságot nem megfelelően képviseli(k). 

A visszahívás menete

Egy (vagy több) vezető visszahívását az IDÖK-gyűlés többségi szavazattal (50% és még egy fő) 
hathatja végre. A visszahívó fél/felek jelöltet/jelölteket állítanak (programmal), a jelöltállításnál 
a posztjukat továbbra is betöltő IDÖK-vezetőségi tagoknak vétó joga van. Az új jelölt(ek) 
hivatalos választáson mérkőznek meg (melynek menete megegyezik az IDÖK-vezetőség 
választás menetével). Az új IDÖK vezető(k) mandátuma a többi vezetőjével együtt jár le 
(Teljesen új IDÖK elnökség esetén, mandátumuk a régi IDÖK elnökség tervezett 
mandátumának lejártával ér véget). Az új IDÖK-vezetőségi tag(ok) megválasztásáig a 
leköszönő vezetőségi tag(ok) látják el a feladatokat korlátozott jogkörrel. (Korlátozott jogkör: új 
döntést nem hozhat, csak a folyamatban lévő ügyekben járhat el. Munkájukon az IDÖK-gyűlés 
felügyeleti joggal rendelkezik.) Az új tag(ok) megválasztását a lehető legrövidebb idő alatt le 
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kell bonyolítani. A pályázat kiírásától számítva legalább egy héttel (beleértve a hétvégét is) 
később zárható le a kiírás, eddig kell beérkeznie a pályázatoknak. Ezt követően az IDÖK-
vezetőség feladata a mielőbbi választás megtartása, amely nem haladhatja meg a tíz 
munkanapot. 
 

IDÖK-VEZETŐSÉG 

Kötelezettségei: 

1. Ügyintézés. 
2. Az IDÖK határozatainak betartása. 
3. A bizottságok koordinálása és felügyelete az elnökök által. 
4. A diákság képviselete az Iskolaszékben. 
5. Kapcsolattartás az IDÖK és az Iskola vezetősége között. 
6. IDÖK-ingóságok, pénzügyi és hivatalos dokumentumok szabályszerű kezelése és hiánytalan 

átadása. 
7. Ellenőrzési jog gyakorlása az osztályképviselőkkel szemben (amennyiben az 

osztáyképviselő két alkalommal nem jelenik meg az IDÖK-gyűlésen, az IDÖK-vezetőség 
szóban figyelmezteti, a harmadik mulasztott alkalom után az IDÖK-vezetőségnek jogában 
áll az osztályképviselőt posztjától megfosztani és helyére új képviselő kinevezését 
szorgalmazni). 

8. Éves kronológia elkészítése az IDÖK-táborig (legkésőbb október 15.-ig). 
9. IDÖK-tábor megszervezése. 
10. Iskolai programok szervezése, lebonyolítása vagy szervezőinek felkérése, segítése és 

lebonyolításának ellenőrzése. Ezeket a programokat az év elején az IDÖK az Iskola 
vezetőségével egyezteti. 

Feladatai: 

Kapcsolattartás más szervezetekkel (GYIÖK, más diákönkormányzatok stb.) illetve olyan 
személyekkel, akik segíteni tudnak az IDÖK működésében. 

IDÖK-GYŰLÉS 

Az IDÖK-gyűlés az IDÖK rendszeres munkafóruma, ahol az IDÖK-vezetők és a bizottságok 
elnökei beszámolnak a felosztott feladatkörben végzett munkáról (azt meg is vitatják), továbbá 
megtárgyalják az aktuális feladatok menetét. Az IDÖK az oktatási törvényben meghatározott 
kérdésekben döntési, véleményezési illetve egyetértési joggal rendelkezik. Mielőtt az IDÖK-
vezetőség a fent meghatározott jogaival élne, a kérdéses ügyekben köteles az 
osztályképviselőkkel az IDÖK-gyűlésen egyeztetni, és az ott meghatározott álláspontot 
hivatalosan is képviselni. 
Az IDÖK gyűlései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, szavazati joga azonban csak IDÖK-
tagoknak van. (Osztályonként 1 szavazat). Megjegyzés, hogy az osztályképviselő által küldött, 
személyét helyettesítő diák is rendelkezik szavazati joggal, de az osztályképviselőt hiányzása 
alól nem mentesíti. 
Az IDÖK-gyűlés összehívását bárki kezdeményezheti az IDÖK-vezetőségnél. A gyűlést 5 
munkanappal a gyűlést megelőzően be kell jelenteni, az osztályképviselőket írásban kell 
értesíteni. A gyűlés lebonyolítása, és az értesítés az IDÖK-vezetőség feladata. 
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Az IDÖK-gyűlés csak akkor határozatképes, ha az osztályok háromnegyede (75% és még egy 
fő) képviselteti magát. 
Havonta egyszer kötelező IDÖK-gyűlést tartani. 

Feladatai 

1. Az IDÖK-vezetők munkájának ellenőrzése. 
2. Az IDÖK-vezetők és tagok indítványainak megtárgyalása. 
3. A pénzügyek folyamatos ellenőrzése. 
4. A bizottságok javaslatainak megtárgyalása. 

Jogok 

Rendeletben meghatározott jogok (MKM XXXI. 1. a és f pontok). 

IDÖK TÁBOR 

Az IDÖK tábor az IDÖK éves munkafóruma, melyre minden év őszén kerül sor. Feladata az 
éves programok megbeszélése, és az SzMSz felülvizsgálata. 
Az IDÖK táborra hivatalosak: 
– Az IDÖK vezetőség; 
– Osztályképviselők; 
– Fennálló bizottságok képviselői; 
– A rádió és az újság vezetői; 
– Volt IDÖK vezetők; 
– Az iskola GYIÖK képviselője; 
– IDÖK –segítő tanárok. 

DIÁKGYŰLÉS 

Olyan fórum, amelyben minden diák közvetlenül képviselheti magát. A diákgyűlésen bárki részt 
vehet, felszólalhat, de csak berzsenyis diákoknak van szavazati joga. 

Összehívása 

1. Az IDÖK és az igazgatóság bármikor összehívhatja a diákgyűlést, ha azt szükségesnek 
tartja. 

2. Bárki kezdeményezheti a diákgyűlés összehívását, ha egy bizonyos kérdésben összegyűjtötte 
legalább 100 berzsenyis diák aláírását a diákgyűlés összehívására. 

3. A tanév folyamán legalább egyszer kötelező, a közoktatási törvény értelmében. 

Megszervezése 

A diákgyűlést legalább 15 munkanapig propagálni kell minden lehetséges fórumon keresztül. 
 

4 



Berzsenyi Dániel Gimnázium  IDÖK-SzMSz 

A diákgyűlés elnöke 

1. A résztvevő diákok egyszerű többséggel választják az elnököt. 
2. Az elnök sem a szavazásban, sem a vitában nem vehet részt. 
3. Az elnöki poszt betöltésére az IDÖK vezetőség tesz javaslatot. 

Levezetése 

A diákgyűlést a megválasztott elnök irányítja (pl.: szómegadás, szavazás elrendelése, a gyűlés 
feloszlatása). 

Jogai 

A diákgyűlésnek az IDÖK hatáskörébe tartozó összes kérdésben csak javaslattételi joga van.  

A szavazás menete 

Amennyiben egy kérdésben szavazás útján kell döntést hozni, azt a megjelentek többségével 
(50% és még egy fő) kell végrehajtani. A szavazás lebonyolítása az elnök feladata és a 
formájáról is ő dönt. A szavazás hitelességéről szintén a levezető elnöknek kell gondoskodnia. 

Érvényesség 

A diákgyűlés akkor érvényes, ha az SzMSz szerint bonyolítják le. 

BIZOTTSÁGOK 

Olyan testületek, melyek az IDÖK által kijelölt feladatok ellátását szolgálják. Bizottságot 
bármilyen témakörben létre lehet hozni, ha arra javaslattétel érkezik, (javaslatot bármely 
berzsenyis diák tehet), és azt az IDÖK-gyűlés elfogadja. 

A bizottságokat alkotják 

1. Azok a berzsenyis diákok, akik az adott feladatkörben aktívan tevékenykednek (Új tag 
felvételéről a bizottság egyszerű többséggel dönt). 

2. Az elnök 
– akit a bizottsági tagok javaslata alapján az IDÖK-vezetőség jelöl ki; 
– akinek feladata a bizottság közvetlen felügyelete, koordinálása, illetve az IDÖK-gyűlés, 
és az IDÖK-vezetők rendszeres tájékoztatása az adott bizottsági helyzetről. 

Esetleges változtatások 

Ha az IDÖK egy, már létező bizottság szerkezeti felépítésében kifogást talál, akkor javaslatot 
nyújthat be annak átalakítására, s ennek elfogadásában a már létező szervnek egyetértési joga 
van. 
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Bizottságok feloszlatása 

A bizottság megalakulásakor el kell dönteni, hogy a bizottság meddig működőképes: egy 
meghatározott időpontig, vagy a konkrét feladat(ok) elvégzéséig  

A nulladikos táborokat Előkészítő Bizottságok (kisEB, nagyEB) 

Az EB-k az IDÖK-től független bizottságok. Amennyiben az IDÖK pénzügyileg támogatja az 
EB-ket, csak ebben az esetben, és csak ennek a pénznek a felhasználását bármikor ellenőrizheti. 

Iskolaújság 

Az iskolaújság működését a saját SzMSz-e szabályozza, az IDÖK-nek felügyeleti joga van. 

Iskolarádió 

Az iskolarádió működését a saját SzMSz-e szabályozza, az IDÖK-nek felügyeleti joga van. 

IDÖK-SEGÍTŐ TANÁROK 

A tanár-diák összekötő két olyan tanár, akik a tantestület és a diákság közötti kapcsolatot 
segítik. 

Megválasztása 

1. A tanár-diák összekötők személyére az IDÖK-vezetősőg a megválasztása utáni 10 
munkanapon belül tesz javaslatot, s azt az igazgató hagyja jóvá. 

2. A tanár-diák összekötőt egy évre választják, de mandátuma meghosszabbítható. 

Feladatai 

1. Kölcsönös érdekképviselet a tantestület, és a diákság felé. 
2. Állandó kapcsolattartás az IDÖK-kel. 
3. Az IDÖK munkájának segítése. 
4. IDÖK-pénzügyek technikai kezelése. 

AZ SZMSZ MÓDOSÍTÁSA 

Évente egyszer az SzMSz-t felül kell vizsgálni, de ez indokolt esetben évente többször is 
lehetséges. Ezen rendkívüli esetekben a módosításhoz az IDÖK-gyűlés 2/3-os többsége kell. 
Az SzMSz módosítására bárki benyújthat javaslatot, elfogadásához azonban az 
osztályképviselők 2/3-os többsége szükséges. 
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