
RED Müködési- és Alapszabályzata 
 

1.0 A diáktanács tagok kiválasztása 

1.1 A diáktanácsba minden osztály egy személyt delegálhat, ezt minden tanév 

elején egyszerű többséggel választják meg. 

1.2 A különböző munkacsoportokba való felvételről a legtöbb esetben az adott 

munkacsoportok döntenek (kivételt képeznek a RED által létrehozott 5 

munkacsoport). 

1.3 Tiszteletbeli tag 

1.3.1 Tiszteletbeli tag lehet minden olyan tag, aki az elmúlt évben aktívan 

részt vett a Diáktanács munkájában, de valamilyen okból nem maradt 

elég ideje. 

1.3.2 A tiszteletbeli tagok részt vethetnek a Diáktanács gyűlésein, 

hozzászólhatnak a témákhoz, segíthetnek programok szervezésében, 

de nincs szavazati joguk. 

1.3.3 Az elnökség egyszerű többséggel dönt arról, hogy ki lehet tiszteletbeli 

tag. 

2.0 Az elnökség megválasztása 

2.1 Titkár: a Diáktanács tagjai közül kerül ki, a diáktanács egyszerű többséggel 

választja meg a tanév első gyűlésén.   

2.2 Elnök, alelnök: líceumi diákok közül bárki jelentkezhet, a titkár biztosítja a 

szükséges papírokat.  

Az elnökválasztás folyamata: 

A líceumi diákok a titkárnál jelentkezhetnek elnöki posztra, a titkár további 

információkkal és a jelentkezéshez szükséges papírokkal szolgálhat a 

jelentkező diákoknak. A szavazás előtt 1 hét kampányidőszak van (szavazás 

napja kampánycsend). A kampányidőszak és a szavazás lebonyolításának 

részleteiről a diáktanács a tanév első gyűlésén dönt.  

Minden líceumba járó diák szavaz külön elnökre és alelnökre. Az adott 

pozíciót a jelentkezők közül a legtöbb szavazatot kapott diák tölti be. 

Az elnökség tagjai helyére az osztályok új delegáltat választanak az 1.1-es 

bekezdés alapján. 

 

Megjegyzés: Az elnökség tagjait 2 évre választják. 

 

3.0 Diákképviselő 



3.1 Diákképviselőnek 18 évet betöltött diákok jelentkezhetnek a Diáktanács 

titkáránál. 

3.2 Minden év elején a Diáktanács az első gyűlésen dönt a szavazás 

lebonyolításának részleteiről. Csak líceumi diákok szavazhatnak. 

3.3 A diákképviselő konzultatív jelleggel jelen lehet az elnökségi gyűléseken. 

4.0 Gyűlések 

Gyűlést a vezetőségi tagok bármelyike összehívhat, erről értesíteni kell minden 

delegáltat. A gyűléseken a Diáktanács tagjainak kötelező részt venni. 

A gyűlések elején a titkárkörbeadja a jelenléti ívet, amelyet minden jelenlévő 

delegált, illetve a munkacsoportok minden tagja aláír. 

A jelenléti ív kitöltésekor a delegáltak jelezhetik a lapra leírva az előző gyűlésekről 

való hiányzások okát. Arról, hogy ezek elfogadható indokok-e az elnökség dönt. 

Gyűléseken nem RED tagok megfigyelőként vehetnek részt, amennyiben erről 

egyszerű többséggel döntött előtte a Diáktanács. 

Amennyiben a Diáktanács tagjainak kevesebb, mint a 50%-a van jelen, az itt hozott 

döntések érvénytelenek.  

A gyűléseken egyszerű többséggel dönt a Diáktanács, kivételt képeznek az elnökségi 

tagok lemondatásáról szóló szavazások. 

A gyűléseken jelenlévő személyek nem akadályozhatják a gyűlések gyors és hatékony 

menetét. 

A gyűlés ideje alatt a titkár jegyzőkönyvet ír. Az elnökség egy tagja ismerteti a 

napirendi pontokat, a tagok kézfelnyújtással jelezhetik hozzászólási szándékukat.  

5.0 Elnökség, tagok cserélése mandátum lejárta előtt 

5.1 Elnökségi tagok cseréje: amennyiben a Diáktanács alkalmatlannak véli egy 

elnökségi tag munkáját minősített többséggel (pl.:75%) lemondathatják. A 

lemondatott tag ismét jelöltetheti magát a pozícióra. 

5.2 Az elnökségi tagok lemondathatnak. Amennyiben egy elnökségi tag lemond, 

lemondatják, vagy nem tudja folytatni a munkáját, a Diáktanács ideiglenes 

elnököt/alelnököt/titkárt választ. Elnök és alelnök esetén azon gyűlésen, 

amelyen ideiglenes elnököt/alelnököt választanak, megbeszélik a következő 

választások időpontját és menetét a 2.2-es bekezdés alapján. 

5.3 Amennyiben egy delegált nem tesz eleget a kötelességeinek vagy 3 

indokolatlan hiányzással rendelkezik,egy félévben a Diáktanács szavazhat 

arról, hogy kérvényezzék az adott osztálynál a delegált lecserélését, ehhez 

abszolút többségre van szükség. 

5.4 Amennyiben egy osztály szeretné lecserélni a delegáltat alkalmatlansága 

miatt ezt szabadon megtehetik, erről abszolút többséggel döntenek.  

5.5 Az elnökség tagjainak lemondatásáról, illetve a tagok cserélésének 

kérvényezéséről szóló szavazások titkosak. 

5.6 Az elnökség előző tagjai részt vehetnek és szavazhatnak a gyűléseken, 

amennyiben ezt a Diáktanács tagjai egyszerű többséggel elfogadja. 



 

6.0 Munkacsoportok, diákcsoportosulások 

Munkacsoportokat, diákcsoportosulásokat az iskola bármely diákja létrehozhat, e 

csoportok tagjairól szabadon dönthetnek, kivételt képeznek a Diáktanács által 

létrehozott 3 munkacsoport (Médiás csoport, Sport- és ifjúsági programok 

szervezéséért felelős csoport, Diákügyvédség, Kulturális események szervezésért 

felelős csoport, Iskolán belüli versenyek, vetélkedők szervezéséért felelős csoport). 

A csoportok kérvényezhetik a Diáktanácshoz való csatlakozást, erről a Diáktanács 

egyszerű többséggel dönt. A csatlakozáshoz szükséges papírokat a titkártól kell kérni. 

A Diáktanács által létrehozott munkacsoportok tagjai, illetve a diákok által 

létrehozott csoportok képviselői az osztálydelegáltakhoz hasonlóan részt kell 

vegyenek a gyűléseken. 

A Diáktanács által létrehozott munkacsoportokba líceumi diákok jelentkezhetnek, 

erről a diáktanács tagjai egyszerű többséggel döntenek. 

A Diáktanács eltávolíthatja a munkacsoportokat a Diáktanácsból, ha őket 

alkalmatlannak vélik. 

 

7.0 Kötelességek 

7.1. Elnökségi tagok: Az elnökségi tagoknak kötelességük jelen lenni az általuk 

szervezett gyűléseken, továbbá a CSJ gyűléseken is. Segíteniük kell a Diáktanács által 

elfogadott különböző programok szervezésében és lebonyolításában. Értesíteniük 

kell a Diáktanács tagjait a gyűlésekről illetve a Diáktanácshoz beérkezett kérésekről.  

Havonta legalább egy gyűlést össze kell hívniuk, amelyeken a beérkezett javaslatokat 

és kéréseket tárgyalják meg. 

7.2 Az osztályok delegáltjai kötelezően részt kell vegyenek a gyűléseken és az itt 

elhangzottakat továbbítani az osztályuk felé. Továbbá kötelességük az osztályok 

részéről érkező kérések, javaslatok közlése a Diáktanács gyűlésein.  Részt kell 

venniük a különböző Diáktanács által szervezett programok szervezésében. 

7.3 A munkacsoportok kötelesek legalább egy delegáltat küldeni a gyűlésekre, az itt 

elhangzottak továbbítani a munkacsoportjaiknak. A munkacsoportok felől érkező 

javaslatok, kérések közlése kötelező a Diáktanács gyűlésein. A munkacsoportok 

nyitottak kell legyenek a különböző programok szervezésére és lebonyolítására, 

ehhez kérhetik a Diáktanács segítségét.  

 

8.0 Szabályzatmódosítás 

8.1 A szabályzat teljes törléséhez a Diáktanács 75%-a kell a törlés mellett 

szavazzon. Ebben az esetben a következő gyűlésen új szabályzatot kell 

elfogadjanak. 

8.2 Szabályzatmódosítási javaslatot a Diáktanács bármely tagja tehet. Ezt az 

elnökség egy tagjának kell jelezze. A javaslat elfogadásáról a Diáktanács 

egyszerű többséggel dönt a következő gyűlésen. 



8.3 Adott esetben az elnökség anélkül változtathat a szabályzaton, hogy ezt 

gyűlésen elfogadta volna a Diáktanács. A sürgősségi szabályzatváltoztatáshoz 

az elnökség abszolút többsége szükséges és a következő gyűlésen a 

Diáktanács egyszerű többsége is el kell fogadja. 


