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Az Országos Diákparlamentek rövid története 

Az Országos Diákparlament (továbbiakban ODP) a magyarországi diákönkormányzatok képviselőiből álló 

országos tanácskozás. Az Országgyűlés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvénybe 1996. 

szeptember 1-től illesztette be a diákparlamentre vonatkozó szövegrészt. (95. § (3)): „A művelődési és 

közoktatási miniszter – az Országos Diákjogi Tanács közreműködésével – három évenként összehívja az 

iskolai, kollégiumi diákönkormányzatok – amelyik nevelési-oktatási intéményben diákönkormányzat nem 

működik, az iskolai, kollégiumi tanulóközösségek legalább húszszázalékos tanulói részvétellel megtartott 

tanulói közgyűlésen megválasztott – küldötteiből álló diákparlamentet. A diákparlament a diákok köz-

oktatással kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, amely az Országos Diákjogi Tanács előterjesztésében 

áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogadhat el, melyben megfogalmazza véleményét, 

javaslatát.” 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011-ben hatályba lépett CXC törvény, amelynek 78. § (8) bekezdése 

rendelkezik a diákparlamentről: „Az oktatásért felelős miniszter kétévenként összehívja a diákparlamentet. 

A diákparlament a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, amely az előterjesz-

tésében áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogadhat el, amelyben megfogalmazza véle-

ményét, javaslatát.” 

A rendszerváltás utáni első diákparlament ülését megyei és regionális parlamentek előzték meg. Az első 

országos tanácskozásra 1997. május 1-jén került sor az Erkel Színházban, majd 1998 tavaszán a második 

parlamenti ülés is megvolt. 

A harmadik diákparlamentet a miniszter 2001-ben hívta össze, a helyszín ezúttal az ELTE és a BKE 

központi épületei voltak. A rendezvény szervezői kísérletet tettek arra, hogy az alap- és a középfokú 

intézmények képviselői számára külön-külön fórumot teremtsenek. 

2003, majd egy évvel később, 2004 tavaszán gyűlt össze a negyedik, illetve ötödik, ezúttal egylépcsős ODP 

a Millenárison. A hatodik és hetedik diákparlament ismét felmenő rendszerben került megrendezésre 

Zánkán, 2007 novemberében és 2011 áprilisában. Ez utóbbin kaptak először a képviselők írásos tájékoz-

tatást az előző diákparlamenten elfogadott ajánlások teljesüléséről. 

2014-ben és 2017-ben Székesfehérvár adott otthont az országos rendezvénynek. A delegáltak megválasztása 

először intézményi, majd megyei diákparlamenti rendezvényeken felmenő rendszerben történt.  
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A Nógrád megyei diákparlament Salgótarjánban került megrendezésre. 2016 végén a megyei tanácskozáson 

a képviselők 6 küldöttet választottak a 2017. év eleji ODP-re. A 6 küldött közül 1 fő az általános iskolát, 2-2 

képviselő a gimnáziumi tanulókat, illetve a szakképzésben részt vevőket, míg 1 küldött a kollégiumok 

diákságát képviselte. 

A 2017. évi ODP-n a küldöttek 50 ajánlási pontot fogalmaztak meg, valamint megválasztották az Országos 

Diáktanácsot (továbbiakban ODT), mely az oktatásért felelős miniszter és a köznevelés diák szereplőinek 

együttműködésére létrehozott konzultatív, véleményező, javaslattevő, tanácsadó testület. Az ODT 

munkájában Budapest 3 taggal, Pest megye 2 taggal, az összes többi megye 1-1 taggal vesz részt. Nógrád 

megyét 2017-2019 között Simon Gréta (Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium), Litavszki Fanni (Madách 

Imre Kollégium), Fábián Anna Ráhel (Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium) képviselte a 

tanácsban.  

2020-tól Papp Lukács Salamont (Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola) választották a diákok a 

testületbe. Az ODT évente több alkalommal is ülésezik. Az üléseken történtekről, valamint az ODP-n 

megszavazott ajánlások teljesüléséről a következő évek megyei diákparlamentjein számoltak be a megye 

küldöttei és az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője. 

A 2016., a 2017. és a 2019. évi megyei diákparlamentek jegyzőkönyvei az alábbi linkről elérhetőek: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek?itemNo=1  

Az elmúlt évek során a diákparlament a diákönkormányzatokban résztvevők, a tanulók érdekvédelmével 

foglalkozók körében fogalommá vált. Az eseményen megjelent diákok között – a szakmai ismeretek bővítése, 

izgalmas viták és eszmecserék mellett – ismeretségek, barátságok is szövődtek. 

A tizedik diákparlamentnek 2020. január 31 – február 02. között ismét Székesfehérvár adott otthont.  

A jubiláló rendezvény több mint 210 diák részvételével valósult meg. Az ODP három részből állt: nyitó 

plenáris ülésből, szekcióülésekből és a záró plenáris ülésből. A nyitó plenáris ülés feladata az ODP 

ügyrendjének elfogadása és tisztségviselőinek megválasztása volt. A szekcióüléseken a 4 szekció címében 

szereplő téma feldolgozására, az ajánlásban szerepeltetni kívánt javaslatok megfogalmazására, elfoga-

dására és a szekció véleményét képviselő delegáltak megválasztására került sor. A képviselők szabadon 

választhattak, mely szekció munkájában kívánnak részt venni. A szekciók a következők voltak: 

1. A diákönkormányzatok tevékenysége, működése, rendezvényszervezés 

2. A diákönkormányzatok belső és külső kommunikációja 

3. Az iskolán, kollégiumon belüli konfliktusok, problémák megoldása 

4. Kell egy csapat, azaz hogyan lesz néhány diákból jól működő szervezet? 

A záró plenáris ülés feladata az ODP ajánlás elfogadása volt, amely a diákjogok érvényesülésének tapasz-

talatairól és jövőbeni irányairól szól. 

A küldöttek idén 45 ajánlást fogalmaztak meg az oktatás döntéshozói számára, amelyből a vasárnapi 

plenáris ülés végére 43 pontot változtatás nélkül, 2 pontot pedig kis változtatással fogadtak el. Az ajánlási 

pontok legfontosabb témái között az eszközök és felszereltség a XXI. század iskolájában, a hatékony 

nyelvoktatás, a naprakész szakképzés, a helyi és országos szintű érdekképviselet, valamint a lelki egészség 

és digitális immunitás témakörei szerepeltek. A diákok továbbá egyöntetűen szavaztak igennel a +1 pontra, 

miszerint két év múlva is Székesfehérvár adjon otthont a legpatinásabb korosztályos érdekképviseleti 

fórumnak. 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek?itemNo=1
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A 2020. évi ODP által megfogalmazott 45 pont: 

1. A diákönkormányzat egyetértési jogának visszaállítása a Házirend és az SZMSZ diákokat érintő 

részeinek elfogadása és módosítása tekintetében; különösen a csengetési rend, a 0. óra, az első óra 

kezdési időpontja, valamint a közösségi terek használatát illetően. 

2. Az iskolai diákönkormányzatok országos nyilvántartásának létrehozása (pl. KIR), mely tartalmazza 

az elnök és a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus elérhetőségét. A diákönkormányzatokat 

érintő pályázatok, információk jussanak el közvetlenül a DÖK-höz ezen elérhetőségek útján. 

3. Legyen elérhető egy könnyen érthető, hatályos, általános diákjogi tájékoztató. 

4. A diákönkormányzat rendelkezzen egyetértési joggal, amikor az intézmény megválasztja a téma-

hetek programját. Javasoljuk, hogy az iskolákban kerüljön megrendezésre gyermekjogi, diákjogi 

témanap. 

5. Legyen véleményezési joga az iskolai diákönkormányzatnak az E-napló és a hozzá tartozó  

e-ellenőrző tanulókat érintő, elérhető funkcióiról és annak beállításairól. 

6. Az e-napló központi rendszerének fejlesztői a funkciók bővítése érdekében működjenek együtt az 

alternatív lehetőségek fejlesztőivel. 

7. Az Oktatási Hivatal dolgozzon ki országos képzési programot a diákönkormányzatok munkáját 

segítő pedagógusok részére, valamint biztosítson a diákönkormányzatok tagjai számára tovább-

képzést és tapasztalatszerzési lehetőséget. 

8. A diákönkormányzatok véleményezési jogköre kerüljön kibővítésre iskolabútorok modelljének 

kiválasztásában. 

9. Valamennyi Pedagógiai Oktatási Központ adjon ki havi rendszerességű diákhírlevelet a feliratkozó 

diákok, diákönkormányzatok és diákszervezetek számára. 

10. A tanulótájékoztatás keretében valósuljon meg a diákok tájékoztatása, különös tekintettel a 

Szakképzés 4.0-ra és az új Nemzeti Alaptantervre. 

11. Az intézményvezetői pályázat során a diákönkormányzat kapja vissza a véleményezési jogát. 

12. A köznevelést érintő jogszabálytervezeteket az oktatásért felelős minisztérium előterjesztésében 

tárgyalja az Országos Diáktanács. 

13. Az iskolákban és kollégiumokban legyen jó minőségű és használható (stabil és terhelésbíró) 

internetelérés és WIFI-hálózat. 

14. A fenntartó fordítson nagyobb gondot az intézmények energiatakarékos és környezettudatos 

működtetésére. 

15. Az intézményfelújítások a lehető leghamarabb történjenek meg. Az új és a felújításra kerülő 

épületek és eszközök környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható és tartós módon 

készüljenek el. 

16. A jogszabályban meghatározott taneszközlista kerüljön frissítésre és modernizálásra, különös tekin-

tettel a digitális eszközökre, mindezt a listán szereplő eszközök rendszeres karbantartása mellett. 

17. A kollégiumi szobák minőségének javítása valósuljon meg. 

18. Javasoljuk, hogy készüljenek helyi, intézményi szintű gyermekvédelmi irányelvek, ehhez kapjanak 

az intézmények szakmai és anyagi támogatást. 

19. Kérjük az oktatásért felelős minisztert, vizsgálja meg annak lehetőségeit, hogy milyen további 

eszközök állhatnak rendelkezésre a pedagógusok elleni verbális és fizikai bántalmazások megakadá-

lyozására és megelőzésére. 

20. Helyezzenek el köznevelési intézményekben félautomata defibrillátor készüléket, továbbá képezzék 

ki az intézmények dolgozóit és lehetőség szerint az ott tanuló diákokat annak használatára. 

21. A pedagógusképzésben és a pedagógusok körében naprakész digitális és pszichológiai oktatás, 

a tanárok számára szupervízió biztosítása. 
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22. A középiskola utolsó két évfolyamában maximum heti három testnevelésóra legyen kötelező. 

23. Javasoljuk, hogy a lehető legtöbb tantárgyból csoportbontásban valósuljon meg az oktatás. 

24. A tanítási szünetre eső, áthelyezendő munkanapot ne kelljen ledolgozni, azonban álljon rendel-

kezésre ügyeleti ellátás igény szerint. 

25. A szexuális felvilágosítás ne csupán egy alkalomból álljon, illesszenek korszerű, folyamatos 

szexuális nevelést a tananyagba. 

26. Kerüljön bővítésre a Tanítsunk Magyarországért program a Magyarországon tanuló külföldi 

egyetemisták idegen nyelvi lektorként történő bevonásával. 

27. Legyen lehetőség két idegen nyelv tanulására 5. osztálytól 

28. A tanulói jogviszony megszűntét követő első sikeres, legalább 45%-os szintemelő érettségi vizsga 

legyen ingyenes. 

29. A www.felvi.hu/ kerüljön modernizálásra az Országos Diáktanács véleményének kikérésével. 

30. A tavaszi érettségi időszak lezártáig jelenjen meg a következő évi tavaszi felsőoktatási felvételi 

eljárásrendje, és a pontszámítás módja. 

31. Kerüljön kidolgozásra egy nem csak tanulmányi eredményen alapuló középiskolai ösztöndíj-

program. 

32. Javasoljuk, hogy a Szakmák Éjszakája rendezvény ősszel kerüljön megrendezésre. 

33. Jöjjön létre egy kampány az Országos Diákparlament népszerűsítése érdekében. 

34. A kollégiumokban félévente legalább egy szülői értekezlet kerüljön megszervezésre. 

35. Legyen biztosított a lemorzsolódások szakszerű megelőzése, és a már lemorzsolódott diákok fel-

zárkóztatása. 

36. A fenntartó teremtse meg a lehetőségét annak, hogy a fogyatékkal élőket képviselő szervezetek 

érzékenyítő programokat tarthassanak az iskolákban. Motiválja az iskolákat ezen programok 

befogadására. 

37. Alakítsanak ki és vezessenek be egy olyan önkéntes programot, amelynek keretein belül – német 

mintára – a köznevelésben résztvevő tanulók a Magyar Vöröskereszt közreműködésében elsajátít-

hatják az alapszintű elsősegélynyújtási ismereteket, és az ott megszerzett tudást iskolai elsősegély-

nyújtó szolgálat teljesítése alatt gyakorolhatják. 

38. Javasoljuk, hogy a szakmai gyakorlat javadalmazását növeljék. 

39. A szakképzésben az elméleti és a gyakorlati oktatás kerüljön időbeliségében összhangba. 

40. Kerüljön fokozott ellenőrzésre a szakmai partnernél folytatott gyakorlat minősége a szakképzésben. 

41. Kérjük az intézményben található tankönyvállomány bővítését az iskolai könyvtár számára az egyes 

évfolyamokon tanuló diákok létszámának függvényében. Kérvényezzük, hogy az ingyenes tanköny-

veket a vizsgatantárgyakból csak az intézménnyel való tanulói jogviszony megszűnése után legyen 

kötelező leadni. Ha a diák a jogviszony megszűnése előtt leadja a tankönyvet, jogában állhasson 

visszakérni. 

42. Kérjük a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók illetményének versenyképessé tételét. 

43. Azt kérjük az oktatási kormányzattól, teremtsék meg annak feltételeit, hogy a diákok anonim módon, 

legalább évente értékelhessék oktatóik munkáját. Annak részletes eredményei hozzáférhetőek 

legyenek az intézmény vezetése számára; összesített, anonimizált eredményei pedig tantárgy-

csoportonként legyenek elérhetők az intézmény honlapján. 

44. Javasoljuk, hogy a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok tevékenységét bérpótlékkal 

is ismerjék el. 

45. Javasoljuk a tanári adminisztrációs terhek csökkentését. 

http://www.felvi.hu/
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Nógrád megye küldötteinek beszámolója a 2020. évi 
Országos Diákparlamentről  

Az ODP-n részt vett 6 küldött vonattal utazott el Salgótarjánból Székesfehérvárra. Az utazás, a szállás, az 

étkezés és a programok költségeit a szervezők állták. A diákok kísérő pedagógusa Schummer Eleonóra 

tanárnő, a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola diákönkormányzatát segítő pedagógusa volt. 

Nógrád megyét a következő diákok képviselték az idei ODP-n: 

• Dancs Luca  

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája, Balassagyarmat 

• Papp Lukács Salamon 

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola, Salgótarján 

• Paulik Krisztina 

Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium, Pásztó 

• Praveczki Máté 

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 

Salgótarján 

• Reznicsek Luca 

Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat 

• Tóth Alexandra 

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Mikszáth Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Az alábbiakban a megyei küldöttek és a kísérő pedagógus beszámolói olvashatók. 

• Dancs Luca tanuló 

SSZC Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Balassagyarmat 

„Dancs Luca vagyok, a balassagyarmati Szent-Györgyi Albert gimnázium tanulója. Az Országos 

Diákparlamenten Nógrád megye képviselőjeként vettem részt. 

Örömmel tudtam meg az utazás előtt, hogy Székesfehérvárra a volt diákönkormányzati segítőm, 

Schummer Eleonóra tanárnő fog kísérni. A nagy izgalomban ez egy kis kapaszkodó volt. Nagyon 

vártam az indulás napját. 

A salgótarjáni vasútállomáson találkoztunk a többiekkel, akiket már az előzetes Messenger beszél-

getéseken részben megismertem. Jó volt látni őket élőben is. 

A több órás utazás végén, fehérvári kísérőink már a vasútállomáson vártak. Két székesfehérvári diák 

és egy tanárnő volt a kísérőnk szinte minden pillanatban. Rögtön a kollégiumba mentünk, ahol a 

regisztráció után elfoglaltuk a szobánkat.  

Lányok és fiúk külön emeleten voltak. Rövid pihenő után Mészáros Attila tartott tájékoztatót, majd a 

Vörösmarty színházba vonultunk, ami a plenáris ülések helyszíne volt az elkövetkező napokban. 

Minden nagyon szervezetten működött. Fantasztikus élmény volt vonulni Székesfehérvár utcáin 

Nógrád megye táblája alatt! 

A nyitó plenáris ülés után közös vacsora volt, majd elkezdődtek a fórumok, különböző helyeken. Én 

a felsőoktatási fórumon vettem részt. Sok-sok, a felsőoktatással kapcsolatos kérdés merült fel, nagyon 

sok mindent megtudtam, amiről eddig fogalmam sem volt. 
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Az érdemi munka másnap következett a szekcióüléseken. Ezek az ülések hosszúak voltak, de annál 

eredményesebbek. Nálunk például szó volt arról, hogy a kollégiumokban, meg az iskolákban jobb 

legyen a wifi, elérhető legyen mindenki számára. Ezt én is nagyon fontos dolognak tartom, mert a 

mai világban nekünk, diákoknak a tanuláshoz is nagy szükségünk van az internetre. 

Másik téma, ami engem is érint, a szakos iskolák gyakorlati helyeinek az ellenőrzése volt. Mi, diákok 

fontosnak tartanánk ezt. Például abból a szempontból, hogy a gyakorlati helyeken a szakmába illő 

feladatokat végeztessenek a tanulókkal. És olyan feladatot, amivel megfelelő tudást, gyakorlatot 

szerezhetnek az adott szakmában. 

A szekciók ezek után megfogalmazták ajánlásaikat, amit a szerkesztőbizottság tagjai szombat éjszaka 

kidolgoztak. 

Addig végre mi pihenhettünk egy kicsit. Vacsora utánra több szórakoztató programot szerveztek 

nekünk vendéglátóink. 

Volt disco, táncház… Nóra néni kíséretével mindkét helyszínen részt vettünk, nagyon jól szórakoztunk. 

Este 10-kor fáradtan mentünk vissza a szobánkba, de még sokáig beszélgettünk. 

Vasárnap a reggeli után a záró plenáris ülésen megvitattuk, és elfogadtuk a 45+1 ajánlást, amit a 

Diáktanács tagjai ünnepélyesen átadták Dr. Maruzsa Zoltán oktatásért felelős államtitkárnak. 

Sok-sok élménnyel, új barátokkal gazdagodtam a három nap alatt. Köszönöm, hogy képviselhettem 

megyénket!” 

• Papp Lukács Salamon tanuló 

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola, Salgótarján 

„2020. január 31. és február 2-a között tartotta országos gyűlését a megyei diákparlamentek képvise-

lőiből összeálló Országos Diákparlament. A helyszín a patinás koronázóváros, Székesfehérvár volt.  

Én először képviselhettem megyém diákjait Dancs Lucával, Praveczki Mátéval, Tóth Alexandával, 

Paulik Krisztinával és Reznicsek Lucával. 

A rendezvény amellett, hogy a diákság által felvetett problémák vitáinak adott helyet, tájékoztató 

fórumokkal is szolgált. (Pl. az idén induló külföldi nyelvi tanulmányutakról.) Remek lehetőség volt 

arra, hogy más megyék képviselőivel is megismerkedjünk, illetve olyan döntéshozókkal, Rácz 

Zsófiával és Maruzsa Zoltánnal, akik kormányzatban képviselik a fiatalok ügyeit. 

Sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne az iskola jobb, élhetőbb számunkra, mi lehet a kulcsa 

annak, hogy jobban tudjuk élvezni, szeretni az iskolát. Arra jutottam, hogy elégedettebb légkör lenne, 

ha a tanárok kiegyensúlyozottabbak lennének, és a munkájukat jobban megbecsülnék. Bár ez nem 

volt központi témája az üléseknek, azért volt lehetőségem ezt ott is felvetni. 

Abban a szekcióban, ahova én kerültem 3 fontos kérdés merült fel, ami országos problémát jelent a 

diákok szerint. 

1. A kollégiumi elhelyezést, a bentlakók körülményeit mindenképp javítani kellene, ezt 

egyöntetűen megszavazta a küldöttgyűlés. 

2. Szintén teljes egyetértés volt közöttünk arról, hogy szükséges a diákok óraszámait csökkenteni. 

Az erről szóló javaslat is bekerült abba a 45 pontba, amelyet a záró plenáris ülésen elfogadott 

az Országos Diákparlament. 

3. A harmadik téma meglepett. Képviselőtársaim égető problémának tartották a másság (ami itt 

főképp a nemi identitásra vonatkozott) elfogadását, szerintük sok megkülönböztetés éri tanárok 

részéről ezeket a diákokat. Én személy szerint nem nagyon találkozom ezzel, viszont azzal 

szinte minden nap szembesülök, hogy a roma származású diákokat bőrszínük miatt érheti – 

nemcsak a tanárok részéről, hanem diáktársaik részéről is – kirekesztés. A lakóhelyemen (ha az 

iskolámban nem is) ezt valódibb problémának tartom. 

Remélem egy következő alkalommal erről is lehet majd szó, és továbbra is tudok képviselőként tenni 

a városomért.” 
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• Praveczki Máté tanuló 

SSzC Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Salgótarján 

1. Nap (2020.01.31.) 

Reggel 7-kor volt a gyülekező a salgótarjáni vasútállomáson a Nógrád megyei küldötteknek. 

Reggel 7 óra 29 perckor indult a vonat Hatvanba. Hatvanból tovább vezetett az utunk a Keleti 

pályaudvarig, ahonnan metróval mentünk Kelenföld vasútállomásra. Kelenföldről Székes-

fehérvárra tartottunk az Országos Diákparlamentre. Háromnegyed 12-kor érkeztünk meg 

Fehérvárra, ahol már a helyi kísérő diákok várták a küldötteket. A kísérők elkísértek a 

szálláshelyünkre, ami a Nemes Nagy Ágnes Kollégium volt. Amint megérkeztünk, regisztráltunk 

és elfoglaltuk a szobáinkat. Délután fél 3 körül elmentünk a székesfehérvári Vörösmarty Mihály 

Színházba, ahol megrendezésre került a nyitó plenáris ülés. Ezen az ülésen szavaztunk az 

elkövetkező napok egyéb történéseiről (pl. mennyi idő legyen egy vita). Amikor végeztünk a 

plenáris üléssel, átvonultunk a Ciszterci Szent István Gimnáziumba, ahol a vacsora zajlott. Vacsora 

után csoportonként elindultunk a fórumok helyszíneire. Én az idegennyelvi fórumot választottam 

(a fórumokat előzetesen be kellett jelölni, hogy ki hova szeretne menni). Nagyon sok érdekes 

információt megtudtunk a 2 hetes külföldi nyelvtanulási programról. Ez a fórum egészen 22 óráig 

elhúzódott és utána visszatértünk a szálláshelyünkre. 

2. Nap (2020.02.01.)  

Reggel 6:30-kor volt az ébresztő. 7 órától 7:30-ig volt a reggeli a kollégium ebédlőjében. Reggeli 

után egy gyors eligazítás az adott nap menetrendjének áttekintése, majd 9 óra magasságában a 

szekcióülések kezdetüket vették (a szekciókat is ugyanúgy előre meg kellett adni, mint a fórumon 

való részvételt). 11 óra körül egy gyors szünetet tartottunk, majd folytatódott tovább a szekcióülés, 

ahol arról vitáztunk, hogy mi az, ami bekerülhetne az új ajánlásba és mi az, ami nem. 13 órakor 

volt az ebéd a Ciszterci Szent István Gimnáziumban. Ebéd után egy kis városismereti játékban 

vettünk részt, amiben Székesfehérvár központjában kellett sétálgatni és információkat gyűjteni a 

város nevezetességeiről. A játék után a helyi diák képviselők készültek nekünk egy flashmobbal. 

Utána visszamentünk a szekcióülések helyszínére, ahol már tisztáztuk a pontokat. Szekcióülések 

végezetével elindultunk a vacsora helyszínére, ami a Nemes Nagy Ágnes Kollégium volt. Vacsora 

után két szabadon választott programon vehettünk részt. Az egyik egy disco volt, ahol Pixa volt a 

dj, a másik pedig egy moldvai táncház. Mind a kettőn részt vettem és mind a kettő nagyon jó volt! 

A programok végezetével mindenki elment a szobájába lefeküdni, kivéve azok, akiket a szekció 

ülésen megválasztottunk küldöttnek. Ők éjszaka 22:00-tól 6:30-ig tárgyalták a pontokat. 

3. Nap (2020.02.02.) 

Az utolsó napon reggel 7 órakor volt az ébresztő és 7 óra 30 perckor a reggeli a kollégium ebéd-

lőjében. Reggeli után elmentünk a záró plenáris ülés helyszínére a Vörösmarty Mihály Színházba. 

A záróülés 9 órakor kezdődött. Itt az ajánlásokat vitattuk meg és szavaztunk róluk. A 46 pontból 

1-et nem fogadott el a diákparlament. 13 órakor lett vége az ülésnek és innen mentünk vissza a 

Bugát Pál Szakgimnáziumba, ahol kiosztották a hideg ebéd és uzsonna csomagjainkat. 14:48-kor 

induló vonattal pedig elindultunk haza Salgótarjánba. 19:40 körül értünk haza. Nagyon jól éreztem 

magamat, rengeteg új dolgot tanultam és sok tapasztalatot szereztem!” 

• Paulik Krisztina tanuló 

Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium, Pásztó 

„Immár tizedik alkalommal került megrendezésre az Országos Diákparlament 2020. január 31. és 

február 2. között. A 2014-es és 2017-es rendezvények után ismét Székesfehérvár adhatott otthont a 

nagyszabású eseménynek. Megtiszteltetésként ért, hogy a Nógrád megyei delegáció tagjaként részt 

vehettem az eseményen. A megyét összesen hatan képviseltük, kísérőként Schummer Eleonóra 

tanárnő jött el velünk. 
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Január 31-én, pénteken többórás, jó hangulatú utazást követően érkeztünk meg Székesfehérvárra. 

Elsőként regisztráltunk, majd elfoglaltuk szállásunkat a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban. Rövid 

eligazítás után a Vörösmarty Színházban kezdtük meg háromnapos munkánkat. Többek között 

Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere, dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős 

államtitkár, illetve Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár is köszöntötte a résztvevőket. 

A nyitó plenáris ülésen a napirendi pontok elfogadásával és az Országos Diáktanács tagjainak a 

szervezet 2017 és 2020 között elért eredményeit bemutató prezentációjával kezdetét vette a 2020. évi 

Országos Diákparlament. A vacsorát a Ciszterci Szent István Gimnáziumban fogyasztottuk el, majd 

a diákok négy különböző fórumon tehették fel kérdéseiket: köznevelés, felsőoktatás, szakképzés és 

idegen nyelvi képzés. 

Én a ciszterci gimnázium dísztermében a felsőoktatási fórumon vettem részt. Egy prezentációt tekint-

hettünk meg, amely részletesen bemutatta a 2020-as általános felsőoktatási felvételi eljárás menetét, 

majd a fórum vezetői több mint egy órán keresztül kitartóan válaszoltak az érdekesebbnél érdekesebb 

kérdéseinkre. Többek között eloszlattuk a magyar állami ösztöndíjjal járó kötelezettséggel 

kapcsolatos bizonytalanságokat, illetve elengedhetetlen információkkal gazdagodtunk a felsőoktatási 

felvételi jelentkezéssel kapcsolatban. Összességében úgy vélem, a felsőoktatási fórumon való részvétel 

számomra is hathatós segítséget nyújtott. 

Február 1-jén, szombaton kezdődött meg számunkra az igazi munka: a nap jelentős részét a szekció-

üléseken beszélgetve, a lehetséges ajánlási pontokról vitázva töltöttük. A kollégiumban elfogyasztott 

reggeli némiképpen hozzájárult az igen komoly feladathoz szükséges energiaszintünk biztosításához.  

A szekcióbeszélgetéseket a Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma, illetve a Székes-

fehérvári SZC I. István Szakgimnáziuma épületében rendezték. 

A szekciónak, amelyben részt vettem, fő témája a diákönkormányzatok működése, feladata, program-

szervező tevékenysége volt. A tanácskozások egy délelőtti és egy délutáni blokkban zajlottak. A 

délelőtti megbeszélésen diáktársaimmal és Langó Nándor szekcióvezetővel közösen a jelenleg 

közoktatásban részt vevő tanulókat foglalkoztató kihívásokról, kérdéskörökről beszélgettünk, majd 

ezekkel kapcsolatban ajánlásokat fogalmaztunk meg, melyekkel a szerkesztőbizottság további 

munkába tudott kezdeni. Minden egyes szekcióból 1 fő lett a szerkesztőbizottság tagja, közülük 

többen az Országos Diáktanácsban is tevékenykednek. 

Az ajánlások megfogalmazását követően ismét a Ciszterci Szent István Gimnázium biztosította 

számunkra az ebédet. Ezt követően Székesfehérvár belvárosában teljesítettük a városismereti verseny 

feladatait, ezt egy, külön az Országos Diákparlamentre kifejlesztett applikáció segítségével tudtuk 

véghez vinni. A város nevezetességeihez kapcsolódó kérdések megválaszolása és rövid séta után a 

rendezvény lebonyolításában segítséget vállaló székesfehérvári diákok és egyetemisták meglepetését, 

egy táncos flashmobot tekinthettünk meg, melybe a néző diákokat is bevonták. 

A délutáni szekcióülésen kissé kötetlenebb beszélgetés vette kezdetét, a diákönkormányzat 

feladataival, jogkörével, tevékenységével kapcsolatban minden kérdésünkre választ kaptunk a 

szekcióvezetőnktől, illetve helyi szinten felmerülő megoldandó helyzeteket is megoszthattunk 

egymással, ezekre is hasznos válaszokat kaptunk mindannyian. Mindent összevetve teljesen elégedett 

vagyok a szekcióbeszélgetéseken végzett munkánkkal. 

Vacsorára a kollégiumba tértünk vissza, majd kezdetét vette az esti szórakoztató program. Két 

lehetőség közül választhattunk; aki diszkóhangulatra vágyott, Pixa zenéjére tombolhatott, a 

tánckedvelők számára pedig moldvai táncházat rendeztek; a talpalávalót a Zombori zenekar húzta. 

Én ez utóbbin vettem részt, számomra rendkívül élvezetes volt az este. Ezzel párhuzamosan zajlott a 

szerkesztőbizottsági tagok ülése, melyen végleges formába öntötték a szekciók által megfogalmazott 

ajánlási pontokat. 

  



9 

Vasárnap, február 2-án reggel az Országos Diákparlament utolsó napjához érkeztünk. A kollégiumi 

szobák elhagyása, majd reggeli után mindannyian kézhez kaptuk a szerkesztőbizottság által éjjel 

összeállított 46 ajánlási pontot. A záró plenáris ülés a Vörösmarty Színházban zajlott; itt döntöttünk 

a pontok elfogadásáról vagy elutasításáról. A nyitó plenáris ülésen megszavazottak alapján lehetőség 

nyílt még maximum 10 perces vitára, ha valaki az adott ponthoz módosító javaslatot kívánt tenni. 

Az ajánlások között szerepelt többek között a Kréta rendszer felülvizsgálata, a tanári adminisztrációs 

terhek csökkentése, a diákönkormányzatok egyetértési jogának visszaállítása, a középiskola utolsó 

két évfolyamán a testnevelés órák háromra csökkentése vagy éppen az intézmények környezet-

tudatosabb működtetése. A 46 pontból mindössze egyet nem fogadott el az Országos Diákparlament; 

ez arról szólt, hogy az általános iskola alsó tagozatán az osztálylétszámokat 24 főben maximálják. 

A hosszú ideig tartó szavazás után bemutatkozott az újjáalakult Országos Diáktanács, melyet az 

Országos Diákparlament azzal bízott meg, hogy a következő 2 évben gondozza az ajánlást, majd a 

megyei diákparlamenteken és a 2022. évi ODP-n számoljon be tevékenységéről. Az esemény 

zárásaként egy néhány perces videót tekinthettünk meg a 3 nap élményeiről, majd a kollégiumban 

magunkhoz vettük a csomagjainkat, és viszonylag fáradtan, de annál boldogabban tértünk haza 

Nógrád megyébe. 

Nagyon hasznos volt számomra a Székesfehérváron eltöltött 3 nap, hiszen betekintést engedett a 

parlamenti döntéshozásba, érdekes információkat tudhattam meg a magyar közoktatásról (amely 

minőségének javítása az egyik legfőbb életcélom), új ismerősöket, barátokat szerezhettem, a beszél-

getések során többféle szemléletet megismerhettem, és nem utolsó sorban olyan tapasztalatokat 

szereztem, amelyeket alkalmazni tudok az iskolai diákönkormányzat vezetésében és a jövőbeli 

életvezetésemben. 

Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem a 2020-as Országos Diákparlamenten!” 

• Reznicsek Luca tanuló 

Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat 

„Örömmel fogadtam, mikor a Kiss Árpád Általános Iskola Diákönkormányzatának elnökeként részt 

vehettem Székesfehérváron, a 2020. évi Országos Diákparlament munkájában. 

A háromnapos rendezvényen az ország minden megyéjéből érkeztek diákok, (212 fő) akikkel együtt, 

de különböző szekciókban tanácskoztunk, és tulajdonképpen ajánlásokat fogalmaztunk meg, hogy 

majd a 3. nap végén ezekből az ajánlásokból, elfogadott javaslatok lehessenek. 

Az első napon többek között köznevelési fórumon vehettünk részt, ahol közoktatási problémákat 

vetettünk fel, tárgyaltunk meg. 

Második napon a szekcióüléseken kerültek megfogalmazásra a javaslatok, vélemények, ajánlások, 

illetőleg a delegáltak megválasztása, továbbá ezen a napon részt vehettünk egy várostörténetei vetél-

kedőn, ahol Székesfehérvár nevezetességeit ismerhettük meg. 

Az este szórakoztató programokkal telt. 

A harmadik napon pedig az egyes szekciókból megválasztott tagok vitték a Bizottság elé a megfogal-

mazott javaslatokat. 

Ezen a három napon rengeteg élménnyel gazdagodva jöttem haza, és Nóri néni palacsintája nagyon 

finom volt! ☺” 
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• Schummer Eleonóra kísérő pedagógus 

Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat 

„Schummer Eleonóra vagyok, a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola tanító nénije, hosszú 

évek óta a Diákönkormányzat segítő pedagógusa. Már harmadik alkalommal kerül be tanítványom 

az Országos Diákparlamentbe képviselőként. Diákként (16 évesen), én is részt vehettem küldöttként 

a diákparlament munkájában, melyről rengeteg, máig élő élményem van. 

Megtiszteltetés volt számomra, hogy az idén, január 31. és február 2. között, Székesfehérváron megren-

dezett Országos Diákparlamenten a megyei küldötteket én kísérhettem. Izgalommal vártam a feladatot. 

Alsós tanítóként kihívás volt számomra a nagyobb gyerekekkel való együttlét. 

Már az indulás napján bebizonyosodott, hogy szuper kis csapattal kelhetek útra! 

A hosszú út után a székesfehérvári kísérőink nagy szeretettel fogadtak minket. Részletes tájékoztatást 

kaptunk a három nap programjáról. Már a szállás elfoglalásánál kiderült számomra, hogy fantasztikus 

három nap elé nézünk. Olyan volt, mintha egész Székesfehérvár azon dolgozott volna, hogy mindenki 

a legjobb helyen legyen. 

Megérkezésünk után nem sokkal általános tájékoztatóra került sor Mészáros Attila alpolgármester úr 

és csapata által. Fantasztikus embereket ismertem meg a székesfehérvári csapatban. Hihetetlen volt 

látni, hogy mekkora szeretettel és tisztelettel viszonyulnak a diákság felé. Alpolgármester úr kihang-

súlyozta, hogy a küldötteknek ez nem buli, hanem kemény munka. Véleményem szerint, néhány 

kivétellel, ezt a diákok is így gondolták. 

Minden program rendkívül szervezetten működött, a diákok soha nem voltak magukra hagyva, 

állandó felnőtt kíséret volt mellettük. Szülői szemmel ez számomra nagyon fontos dolog volt. 

Az első este elég hosszúra nyúlt, én a köznevelési fórumon vettem részt a legfiatalabb diákkal.  

Az oktatás vezetői készségesen, türelemmel és komolyan válaszoltak a diákok által feltett kérdésekre. 

Teljesen más szemmel láttam mindent, mint eddig. Sosem gondoltam volna, hogy ennyi komoly és 

értelmes diák van! Abszolút felkészülten érkezett nagyon sok képviselő! 

Másnap is minden rendezetten, szervezetten működött. A képviselők szekcióüléseken dolgoztak egész 

nap. Minden szekció megfogalmazta ajánlásait, melyet az éjszaka folyamán a szerkesztőbizottság 50 

pontban összegzett. 

A kísérő pedagógusok meglátogathatták a Babamúzeumot. Számomra fantasztikus élmény volt! 

Az egész napos munka után a diákok több program közül választhattak. Volt koncert, disco, táncház, 

utcazene. Kiemelném itt is a fantasztikus, felelősségteljes szervezést! Számomra nagy élmény volt, 

hogy olyan emberekkel lehettem együtt, akiket amúgy sosem ismertem volna meg. Még Dr. Maruzsa 

Zoltán is velünk volt. Így sokkal közelebb került a diákokhoz, pedagógusokhoz egyaránt. Kollégaként, 

barátian fordult felénk.  

Másnap volt a Diákparlament „csúcseseménye”! A képviselők megvitatták és elfogadták az ajánlási 

pontokat. A Diáktanács küldöttei pedig átadták Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úrnak. 

Nagyon fárasztó, de eseménydús három napot tudhattunk magunk mögött a hazafelé úton. Jó volt 

hallani a diákok élményeit. Jó kis csapat kovácsolódott össze a megyei küldöttekből! 

Köszönöm, hogy lehetőségem volt kísérni a diákokat! Köszönöm, hogy ott lehettem ezen a fantasz-

tikus eseményen!” 

A 2020. évi ODP-n készült fényképeket az alábbi linken tekinthetik meg:  

https://www.szekesfehervar.hu/orszagos-diakparlament-451-pontos-ajanlast-fogadtak-el-a-

diakok?sfgallery=58032  

  

https://www.szekesfehervar.hu/orszagos-diakparlament-451-pontos-ajanlast-fogadtak-el-a-diakok?sfgallery=58032
https://www.szekesfehervar.hu/orszagos-diakparlament-451-pontos-ajanlast-fogadtak-el-a-diakok?sfgallery=58032
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