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1. Általános rendelkezések 

1.1 A Diákönkormányzat az UMSZKI Házirendje alapján működik. 

2. A Diákönkormányzat tevékenysége 

2.1 Az iskola életében felmerülő, a diákságot (is) érintő kérdésekben való döntés. 

2.2 Az iskolai diákélet alakítása. 

2.3 A Gólyatábor és a Diáknap megszervezése. 

2.4 A Szalagavató szervezésében és lebonyolításában való részvétel. 

2.5 A diákság és az osztályok képviselete a vezetőség irányában. 

3. A Diákönkormányzat tagjai 

3.1 DÖK koordinátortanár 

3.2 DÖK elnök 

3.2.1 1 fő 

3.2.2 Megbízás időtartama: 1 tanév 

3.2.3 Megválasztása: Pályázattal 

A DÖK titkár a tárgytanévet megelőző nyáron lefolytatja a pályáztatást. A beérkezett 

pályázatokat, melyek megfelelnek a pályázatkiírásnak, a tárgytanév kezdetekor minél 

hamarabb nyilvánosságra kell hozni a DÖK-ön belül. A DÖK tagok az ezt követő első 

osztályfőnöki órán ismertetik a pályázatokat a saját osztályukban, majd lefolytatják az 

osztályon belüli szavazást. Ezután a DÖK tagok az osztályuk álláspontját képviselik. 

A tárgytanév első DÖK gyűlésén megtörténik a szavazás. Osztályonként 1 szavazat 

adható le. 

A pozíciót betöltő diák újraválasztható pályázatkiírás nélkül is, amennyiben a 

pályázati feltételek azt lehetővé teszik számára, és sem a DÖK vezetőség, sem pedig a 

DÖK koordinátortanár részéről nincs ellenvetés. 

A megválasztott diák a továbbiakban DÖK elnökként szavaz, nem az osztálya 

nevében. 

3.2.4 Feladatai: 

• Gólyatábor szervezése 

• Diáknap szervezése 

• Szalagavató szervezésében való részvétel 

• Ballagás szervezésében való részvétel 

• Mikulás szerepének betöltése 

• Az iskolai diákéletben való aktív részvétel 

• A diákság képviselete az iskola vezetőségének irányában 

• A diákság képviselete a BMSZC irányában 

3.2.5 Összeférhetetlen: az összes stúdiós-, és fotós pozícióval. 

3.3 DÖK alelnökök (elektronika és elektrotechnika, gépészet, informatika és távközlés, 

specializált gép- és járműgyártás ágazatok) 

3.3.1 Ágazatonként 1 fő 
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3.3.2 Megbízás időtartama: 1 tanév 

3.3.3 Megválasztásuk: Pályázattal 

A DÖK titkár a tárgytanévet megelőző nyáron lefolytatja a pályáztatást. A beérkezett 

pályázatokat, melyek megfelelnek a pályázatkiírásnak, a tárgytanév kezdetekor minél 

hamarabb nyilvánosságra kell hozni a DÖK-ön belül. A DÖK tagok az ezt követő első 

osztályfőnöki órán ismertetik a pályázatokat a saját osztályukban, majd lefolytatják az 

osztályon belüli szavazást. Ezután a DÖK tagok az osztályuk álláspontját képviselik. 

A tárgytanév első DÖK gyűlésén megtörténik a szavazás. Osztályonként 1 szavazat 

adható le, minden osztály a saját ágazatának alelnökére ad le szavazatot. 

A pozíciót betöltő diákok újraválaszthatók pályázatkiírás nélkül is, amennyiben a 

pályázati feltételek azt lehetővé teszik számukra, és sem a DÖK vezetőség, sem pedig 

a DÖK koordinátortanár részéről nincs ellenvetés. 

A megválasztott diákok a továbbiakban DÖK alelnökökként szavaznak, nem az 

osztályaik nevében. 

3.3.4 Feladataik: 

• Gólyatábor szervezésének segítése 

• Diáknap szervezésének segítése 

• Ügyelet a szalagavatón 

• Ügyelet a ballagáson 

• A szóbeli felvételi szervezése 

• Az iskolai diákéletben való aktív részvétel 

• Az adott ágazaton tanuló diákok képviselete a DÖK-ben 

• A DÖK elnök munkájának támogatása, segítése 

3.3.5 Összeférhetetlen: a stúdióvezetői pozícióval. 

3.4 DÖK titkár 

3.4.1 1 fő 

3.4.2 Megbízás időtartama: 1 tanév 

3.4.3 Megválasztása: Pályázattal 

A hivatalban lévő DÖK titkár a tárgytanévet megelőző nyáron lefolytatja a 

pályáztatást. A beérkezett pályázatok közül, melyek megfelelnek a pályázatkiírásnak, 

a tárgytanév kezdetekor a DÖK vezetőség választja ki az új DÖK titkárt. 

A pozíciót betöltő diák újraválasztható pályázatkiírás nélkül is, amennyiben a 

pályázati feltételek azt lehetővé teszik számára, és sem a DÖK vezetőség, sem pedig a 

DÖK koordinátortanár részéről nincs ellenvetés. 

A megválasztott diák a továbbiakban DÖK titkárként szavaz, nem az osztálya 

nevében. 

3.4.4 Feladatai: 

• DÖK gyűlések szervezése 

• Adminisztrációs feladatok 

3.5 DÖK tagok 

3.5.1 Osztályonként 2 fő a nyelvi előkészítőtől az új technikumi rendszerben a 13. 

évfolyamig 
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3.5.2 Megbízás időtartama: 1 tanév 

3.5.3 Megválasztásuk: A tárgytanév első osztályfőnöki óráján, szavazással 

A DÖK tagok újraválaszthatóak osztályon belüli szavazás nélkül, amennyiben a tagok 

meg kívánják tartani pozíciójukat, és nincs ellenvetés az osztály részéről. 

3.5.4 Amennyiben egy DÖK tagot megválasztanak tisztségviselőnek (elnök, 

alelnök, titkár), az esetben ő már nem az osztályát képviseli, így a helyére új DÖK 

tagot kell választani a legközelebbi osztályfőnöki órán, és az új DÖK tag nevét az 

osztályfőnöknek el kell juttatnia a DÖK titkárhoz. 

3.5.5 Az adott osztály DÖK tagjainak névsorát minden tanév elején a választás / 

jóváhagyás után az osztályfőnökök elküldik a DÖK-nek a tárgytanév elején kiküldött 

e-mailben meghatározottak szerint. 

3.5.6 Amennyiben egy DÖK tag 2 egymást követő DÖK gyűlésen nem jelenik meg, 

és előzetesen nem jelzi távollétét, akkor tagsága megszűnik, helyére új DÖK tagot kell 

választani a soron következő osztályfőnöki órán, és az új DÖK tag nevét az 

osztályfőnöknek el kell juttatnia a DÖK titkárhoz. 

4. A Diákönkormányzat vezetősége 

4.1. A DÖK elnök, a DÖK alelnökök, a DÖK titkár, a stúdióvezető és a fotós(ok) automatikusan 

a DÖK vezetőség tagjaivá válnak megválasztásukkor. 

5. A Stúdió és a fotós(ok) 

5.1. A két szervezetet csak a DÖK koordinátortanár személye köti a DÖK-höz, így a DÖK 

gyűlésein részt vehetnek, de szavazati joggal nem rendelkeznek. 

5.2. Összeférhetetlenségek: 

5.2.1. A stúdióvezető nem pályázhat DÖK elnöki és -alelnöki pozíciókra. 

5.2.2. A fotós(ok) nem pályázhat(nak) DÖK elnöki pozícióra, és fordítva. 

5.2.3. A fotós(ok) nem lehet(nek) sem stúdiós(ok), sem stúdióvezető(k), és fordítva. 

6. Hatálybalépés és hitelesítés 

Az SZMSZ a hitelesítéskor lép hatályba. 

2022. 07. 20.

X
Prófusz Magdolna

DÖK koordinátortanár

Aláírta: Prófusz Magdolna  

2022. 07. 20.

X
Laczi Balázs

DÖK titkár

Aláírta: Laczi Balázs  


