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 A diákönkormányzat szervezete, működése 

 A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre.  

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szak-

képzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg 

ötéves időtartamra. 

 Ha az iskolában több diákönkormányzat tevékenykedik, az járhat el a nevelési-oktatási 

intézmény egészét érintő ügyekben, amelyiknek a megválasztásában a legtöbb tanuló vett részt, 

feltéve, hogy ily módon a tanulók több mint ötven százalékának képviselete biztosított. Ilyen 

diákönkormányzat hiányában az iskolában működő diákönkormányzatok a nevelési-oktatási 

intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbíz-

hatják valamelyik diákönkormányzatot. 

 A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni.  

A szövetség az iskolában, kollégiumban a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja. 

 A fenntartó – önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a nevelési-oktatási intézmény 

költségvetésében – gondoskodik az iskolai diákönkormányzat működési feltételeiről. 

 A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a diákönkormányzatokkal való megfelelő együtt-

működésért. 

 Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, a meghívót 

legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

 Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a diákönkormányzat részére érkezett leveleket. 

A diákönkormányzat jogai 

Döntési jog 

 A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

- saját működéséről, 

- a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

- hatáskörei gyakorlásáról, 

- egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

- az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről,  

- amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő 

tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munka-

társainak megbízásáról. 

 A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 

hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy 

ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. 
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Egyetértési jog 

 Az intézményben üzemelő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének és az áruautomata 

működtetési időszakának a megállapodásban történő meghatározásához a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője beszerzi az iskolai diákönkormányzat egyetértését. 

Véleményezési jog 

 Az SZMSZ-t, a házirendet nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület az iskolai diák-

önkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. 

 A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

 A fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megvál-

toztatásával, nevének megállapításával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása 

előtt beszerzi az iskolai diákönkormányzat véleményét. 

 A munkaterv elkészítéséhez a tanulókat érintő programokat illetően az intézményvezető kikéri 

az iskolai diákönkormányzat véleményét. 

 Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően 

közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, 

középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. 

A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja 

oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat véleményét. 

 Az első tanítási órát – reggel nyolc óra – az iskolai diákönkormányzat véleményének 

kikérésével legfeljebb negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni. 

 Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

 Az alábbi kérdések SZMSZ-ben történő szabályozásánál az iskolai diákönkormányzatot 

véleményezési jog illeti meg: 

- A pedagógiai program egy példányát oly módon kell elhelyezni, hogy azt a tanulók 

szabadon megtekinthessék. 

- Az iskola vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles tanulók részére tájékoztatást 

adni a pedagógiai programról. 

- A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a tanulónak át kell adni, 

továbbá annak érdemi változása esetén arról a tanulót tájékoztatni kell. 

- A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi 

segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő 

tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá az 

iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint 

arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

 Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 
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- az iskolai sportkör – a munkaterv részét képező – szakmai programjának megállapításához, 

- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

- az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben, 

- az iskolai étkeztetés keretében biztosított ételek minőségéről, az iskola házirendjében 

szabályozott módon 

 Az iskola igazgatója június 10-éig tájékoztatja a szülőket arról, hogy mely tanulók lesznek 

jogosultak ingyenes tankönyvellátásra. A felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden 

év június 15-éig tájékoztatja az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri a véleményét az iskolai 

tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 

 A fenntartó az iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével megha-

tározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, 

nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni. 

 A nevelési-oktatási intézmény adatkezelési szabályzatának elkészítésénél, módosításánál az 

iskolai diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg.  

 A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni az iskolai diákönkormányzat képviselője 

részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. 

Kezdeményezési jog 

 Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni az iskolai diákönkormányzat kezdeményezésére. 

 A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi 

rendjében meghatározottak szerint. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megren-

dezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. 

 Az iskolai diákönkormányzat képviselője, iskolai diákönkormányzat hiányában az iskolába 

járó tanulók legalább húsz százaléka intézményi tanács létrehozását kezdeményezheti. 

 Az iskolai diákönkormányzat képviselője, ennek hiányában az iskolába járó tanulók legalább 

húsz százaléka az iskolaszék létrehozását kezdeményezheti. Az iskolaszékbe az iskolai diák-

önkormányzat képviselőit az iskolai diákönkormányzat tagjai, iskolai diákönkormányzat 

hiányában az iskolába járó tanulók választják. 

Jogorvoslati jog 

 A köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a diákönkormányzat 

javaslatára tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni. 

 A diákönkormányzat jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz jogszabály-

sértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fenntartó döntése a közigazgatási ügyben 

eljáró bíróság előtt megtámadható.  
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A tanuló joga 

 A tanuló joga különösen, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdé-

sekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen a diákönkormányzathoz, 

és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon. 

 A tanuló joga különösen, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, 

továbbá kérje az őt ért sérelem orvoslását. 

 A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – saját 

közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és 

jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

Jogszabálykivonat 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

25. § (4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét 

nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti 

értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diák-

önkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon rendel-

kezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó 

egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános. 

39. § (1) A köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet – a diák-

önkormányzat, a nevelőtestület, az iskolaszék, szülői szervezet, közösség (a továbbiakban: szülői 

szervezet) javaslatára – tizenöt napon belül, a települési önkormányzat képviselő-testülete 

legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ köteles adni. 

(2) Az iskolaszék és a diákönkormányzat, szülői szervezet a jogainak megsértése esetén tizenöt 

napon belül a fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fenntartó 

döntése – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt 

megtámadható. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani. 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti döntést a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hozta, a 

köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál törvényességi felügyeleti eljárást lehet kezdeményezni. 

43. § (1) A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, 

a köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell 

meghatározni az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelés időtartama nem 

haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál 

nevelési-oktatási intézményben a szülői szervezetet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot 

véleményezési jog illeti meg. Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a megha-

talmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 
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46. § (6) A tanuló joga különösen, hogy 

g) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről, továbbá 

tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot 

tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskola-

székhez, a kollégiumi székhez, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől 

számított tizenöt napon belül – az iskolaszéktől, kollégiumi széktől a tizenötödik napot követő első 

ülésen – érdemi választ kapjon, 

p) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatá-

rozottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását. 

(8) Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén e törvénynek a szülő jogaira és kötelességeire 

vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott 

jogszabály a szülő, a szülői szervezet vagy a szülők képviselője részére kötelezettséget vagy jogot 

állapít meg, nagykorú tanuló esetén a kötelezettségek teljesítése, a jogok gyakorlása a tanulót – az 

iskolaszékbe történő delegálás kivételével – , a diákönkormányzatot, a tanulók képviselőjét illeti 

meg vagy terheli.  

29. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat 

48. § (1) Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük 

megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben 

meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a 

nevelőtestület segíti. 

(2) A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – 

saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és 

jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

(3) A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak 

létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus 

szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg 

ötéves időtartamra. 

(4) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt. 

(5) Az intézményi diákönkormányzat és az általános művelődési központban működő diák-

önkormányzat megalakulására, működésére, jogállására a diákönkormányzatra vonatkozó rendel-

kezéseket kell alkalmazni. 

69. § (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel 

h) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, 

szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért. 

73. § (2) Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, 

az intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együtt-

működésének előmozdítására a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat azonos 

számú képviselőjéből álló iskolaszék alakulhat. 
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83. § (3) A fenntartó 

a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 

b) átszervezésével, 

c) feladatának megváltoztatásával, 

d) nevének megállapításával, 

összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak 

véleményét. 

(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: 

a) az intézmény alkalmazotti közössége, 

b) az óvodaszék, az iskolaszék, 

c) a szülői szervezet, 

d) az iskolai diákönkormányzat, 

véleményét. 

84. § (2) A fenntartó – önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a nevelési-oktatási 

intézmény költségvetésében – gondoskodik az iskolaszék, az óvodaszék, a szülői szervezet, továbbá 

az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeiről. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

3. § (1) Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, 

valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri 

a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői 

szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, 

kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a 

gyakorlati képzés folytatójának véleményét is. 

4. § (2) Az iskola, kollégium SZMSZ-e az (1) bekezdésben foglaltakon kívül 

c) a diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 

formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, beren-

dezések használata, költségvetési támogatás biztosítása), tartalmazza. 

15. § (1) Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását 

követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, 

középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is.  

A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja 

oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői 

szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét. Ha az iskolában nemzetiségi iskolai nevelés 

és oktatás folyik, ki kell kérni az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét is. 

16. § (1) Az első tanítási órát reggel nyolc óra előtt – az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai 

szülői szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével – legfeljebb 

negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni. 

57. § (3) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az 

elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. 

Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 
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82. § (1) Az óvoda, az iskola és a kollégium a pedagógiai programjának legalább egy példányát 

oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék. 

(2) Az óvoda, iskola, kollégium vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, 

tanulók részére tájékoztatást adni a pedagógiai programról. 

(3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, 

annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

(4) A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a 

szülőnek, a tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót 

tájékoztatni kell. 

(5) A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi 

segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a 

nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá az iskolától kölcsönözhető 

tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen 

segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott kérdések SZMSZ-ben történő szabályozásánál az 

iskolaszéket, óvodaszéket, kollégiumi széket, vagy ha az nem működik, az iskolai, óvodai, kollé-

giumi szülői szervezetet, közösséget és az iskolai kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési 

jog illeti meg. 

84. § (6) A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani 

a névre szóló iratokat, a diákönkormányzat, az óvodaszék, az iskolaszék, a kollégiumi szék, az 

intézményi tanács, a szülői szervezet, a munkahelyi szakszervezet részére érkezett leveleket, 

továbbá azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. 

(2) Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 

a) az óvodavezető, az iskolaigazgató, a kollégiumigazgató, a kollégiumvezető, 

b) a nevelőtestület tagjai egyharmadának, 

c) az iskolaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, az iskolai, szülői szervezet, közösség, 

az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat 

kezdeményezésére. 

36. A diákönkormányzat 

120. § (1) Ha az iskolában, kollégiumban több diákönkormányzat tevékenykedik, az járhat el a 

nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyekben, amelyiknek a megválasztásában a legtöbb 

tanuló vett részt, feltéve, hogy ily módon a tanulók több mint ötven százalékának képviselete 

biztosított. Ilyen diákönkormányzat hiányában az iskolában, kollégiumban működő diákönkor-

mányzatok a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet 

hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik diákönkormányzatot (a továbbiakban: iskolai, 

kollégiumi diákönkormányzat). 

(2) A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

a) saját működéséről, 

b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

c) hatáskörei gyakorlásáról, 

d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 
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e) az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működ-

tetéséről, valamint 

f) amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő 

tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak 

megbízásáról. 

(3) A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 

hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy 

ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a 

jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy 

annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem 

nyilatkozik. 

(4) A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

(5) Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét – az Nkt. 48. § (4) bekezdésben 

meghatározottakon túl –  

a) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

d) az iskolai sportkör – a munkaterv részét képező – szakmai programjának megállapításához, 

e) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben, 

h) az iskolai étkeztetés keretében biztosított ételek minőségéről, az iskola házirendjében 

szabályozott módon 

ki kell kérni. 

(6) Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a 

meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt 

nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

(7) A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, a 

kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola, a kollégium működését. 

(8) A diákközgyűlés összehívását az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezde-

ményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. 

(9) A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvános-

ságra kell hozni. 

(10) A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni.  

A szövetség az iskolában, kollégiumban a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja. 

121. § (1) Az Nkt. 73. § (3) bekezdése szerinti intézményi tanács létrehozását kezdeményezheti 

c) az iskolai diákönkormányzat képviselője, iskolai diákönkormányzat hiányában az iskolába 

járó tanulók legalább húsz százaléka. 
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122. § (1) Az iskolaszék létrehozását kezdeményezheti 

c) az iskolai diákönkormányzat képviselője, ennek hiányában az iskolába járó tanulók legalább 

húsz százaléka (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában az a)-c) pont alattiak együtt: 

érdekeltek). 

(4) Az iskolaszékbe 

c) az iskolai diákönkormányzat képviselőit az iskolai diákönkormányzat tagjai, iskolai diák-

önkormányzat hiányában az iskolába járó tanulók választják. 

(5) Ha az iskolaszék létrehozását az iskolai szülői szervezet, közösség képviselője, ennek 

hiányában a szülők legalább húsz százaléka vagy az iskolai diákönkormányzat képviselője, iskolai 

diákönkormányzat hiányában az iskolába járó tanulók legalább húsz százaléka kezdeményezi, a 

nevelőtestület képviselőinek közre kell működniük az iskolaszék megalakításában és munkájában. 

130. § (5) Az intézményben üzemelő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének és az 

áruautomata működtetési időszakának a megállapodásban történő meghatározásához a nevelési-

oktatási intézmény vezetője beszerzi a fenntartó, az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség 

és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértését. 

141/A. § (3) Az intézményvezető a tanulók iskolai sportköri foglalkozásokra vonatkozó 

igényének felmérése, illetve a diákönkormányzat véleménye alapján − minden év május 31-ig − 

tesz javaslatot a következő tanévi szakmai program tartalmára. 

169. § (9) A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni az iskolai diákönkormányzat 

képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. 

184/B. § (1) Az iskola igazgatója minden év április 20-áig köteles felmérni, hány tanulónak kell 

vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő 

tankönyvkölcsönzés útján. 

(2) Az iskola igazgatója június 10-éig tájékoztatja a szülőket arról, hogy mely tanulók lesznek 

jogosultak 

a) az Nkt. 93/F. § (1) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra, 

b) az Nkt. 93/F. § (4) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra, 

c) nemzetiségi tankönyvellátásra az Nkt. 93/F. § (4) bekezdése alapján ingyenes tankönyv-

ellátásra nem jogosult tanulók közül. 

(5) A 184/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott felmérés eredményéről az iskola 

igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szerve-

zetet, közösséget (a továbbiakban: szülői szervezet), az iskolai diákönkormányzatot, az iskola 

fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 
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229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 

34. § (1) Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatás intézmény, az 

önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj 

ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

(3) Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék – annak hiányában a szülői szervezet (közösség) 

az intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével – 

meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, 

nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni. 
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