
Az Országos Diák Tanács március 22-i ülésének határozatai 

 

Az Országos Diáktanács 2019.03.22-ei ülésén az 1. napirendi pontban kiemelten tárgyalta az 

Országos Diákparlament 8-as, 36-os és 38-as pontjait.  
 

Az Országos Diáktanács rámutatott arra, hogy egy olyan érettségi rendszer, amely megengedi 

az előrehozott érettségi letételét azon tantárgyakból, amelyek tanítása az utolsó évfolyamnál 

hamarabb fejeződik be előnyös lenne a közoktatásban tanulók számára. Az Országos 

Diáktanács felkérte az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy előzetes ígéretéhez híven 

alkossa meg a megfelelő jogi hátteret és már a 2019-es őszi és a 2020. májusi érettségi 

vizsgaidőszakra terjessze ki az Országos Diákparlament 8-as pontja szerint az előrehozott 

érettségi tantárgyak körét.  

 

Az EMMI azt a tájékoztatást adta, hogy az érintett jogszabály módosítása elindult. 

 

Az Országos Diákparlament 36-os pontjában megfogalmazott javaslat szerint az Országos 

Diáktanács támogatja azt az elképzelést, hogy a jelenleg az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI 

rendelet 4. paragrafusának szabályozása szerinti 15 kötelező óra kollégiumi foglalkozás 

helyett, hetente minimum 8, de legfeljebb 15 óra kötelező kollégiumi foglalkozás kerüljön 

megtartásra. Az Országos Diáktanács a tanulók terheinek csökkentése és a nagyobb 

intézményi hatáskör érdekében támogatja az ilyen jellegű jogszabálymódosítást. 

 

Az EMMI a nagyobb flexibilitás megteremtésének szabályozási szándékával egyetért. 

 

Az Országos Diáktanács 2019.03.22-ei ülésén ismételten tárgyalta a 423/2012. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 23. § 3. bekezdésének 2020. január 1-től hatályos módosításával kapcsolatos 

kérdéseket. Az Országos Diáktanács ismételten felhívta dr. Maruzsa Zoltán közoktatásért 

felelős helyettes államtitkár Úr figyelmét az Országos Diáktanács 2019.02.15-ei ülésén 

elfogadott határozatra, amiben megfogalmazta, hogy a Kormányzat mérlegelje a szabályozás 

tervezett bevezetésének eredeti időpontját és minél előbb hozza nyilvánosságra az új 

szabályozáshoz társuló rendelkezéseket, különösen a pontszámítási rendszer változásait és a 

sajátos nevelést igénylő (SNI) tanulók felsőoktatási jelentkezéséről szóló részletszabályozást.  

Az Országos Diáktanács következő ülésére meghívja a Nemzeti Ifjúsági Tanács és a 

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának képviselőit annak érdekekében, hogy 

a három legitim érdekképviseleti szerv egységes álláspontot fogalmazzon meg a 423/2012. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 3. bekezdésének 2020. január 1-től hatályos módosításával 

kapcsolatban.  

 

Az Országos Diáktanács ügyrendjének II.2. pontjának értelmében részt vesz az Országos 

Diákparlament előkészítésében. Az ülésen 2. napirendi pontban megszavazásra került 5 fő 

személye (Ázbej Theodor, Kovács Domokos, Lajer Bettina, Robotka Róbert Marcell, Szilas 

Kincső Natália), akik részt vesznek a 2019. őszi Megyei Diákparlamentek és a 2020-as 

Országos Diákparlament előkészítő munkacsoportban.  

 

Budapest, 2019.03.22. 


