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A DIÁKIGAZGATÓ-VÁLASZTÁS MENETE, SZABÁLYAI 

 

I. A DIÁKIGAZGATÓ-VÁLASZTÁS MENETE 

 

1. Általános rendelkezések 

A kampány rendezői: a 11. évfolyam tanulói. 

 (A 2015-2016. tanévben az évfolyamváltás miatt két kampány lesz. A 12. évfolyam rendezi az az őszi, 

a 11. évfolyam, a téli, decemberi választásokat.) 

A kampány időpontja: az aktuális tanév szeptember vége október közepe. 

Igénybe vehető területek: az intézmény régi épülete, az udvar és szükség esetén az új szárny 

helyiségei. 

A kampány időtartama: 2 nap és az ehhez kapcsolódó fordított nap. 

A kampány előtti utolsó nap a közvetlen előkészület napja, melynek során 15:30-tól megkezdődhet a 

kampánytermek berendezése, a plakátok kifüggesztése és a szabályzat II. fejezetében engedélyezett 

tevékenységi formák gyakorlása. 

2. Az első nap (kreatív-nap) 

Az első nap órarendje  

1. óra: 7:45 – 8:30  A szünetek az utolsó, 10 perces szünet kivételével 30 

percesek!  

2. óra: 9:00 – 9:30 

3. óra: 10:00 – 10:30 

4. óra: 11:00 – 11:30 

5. óra: 12:00 – 12:30 

6. óra: 13:00 – 13:30 

7. óra: 13:40 – a szavazatok leadásáig 

A Kreatív nap programja 

Az első napon nincsenek tanítási órák. 

1.óra: bevonulások 

2-6-órák: a kampányfilmek szervezett megtekintése tanári felügyelet mellett 

7.óra: szavazás. 

Szünetek: nagytermi és udvari műsorok, a kampánytermek programjai.  

3. Második nap (a buli napja) 

A második nap órarendje és a szünetek időtartama  

1. óra: 7:45 – 8:30   1. szünet: 30 perc 
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2. óra: 9:00 – 9:30   2. szünet: 15 perc 

3. óra: 9:45 – 10:15   3. szünet: 30 perc 

4. óra: 10:45 – 11:15   4. szünet: 15 perc 

5. óra: 11:30 – 12:00   5. szünet: 30 perc 

6. óra: 12:30 – 13:00   

A második nap programja 

1. óra:  kortes beszédek. 

2-3-4-5. óra:  a korábbi évek gyakorlata szerint zajlik a tanítás. 

6.óra: szavazás. 

A szünetekben ezen a napon a kampánytermekben - a II. fejezet vonatkozó szabályai szerint – 

engedélyezett a tánc, a hangos zene, a buli. 

A kampánytermi bulik mellett az udvaron és igény szerint más helyszíneken is 

gondoskodhatnak a pártok egyéb, előre, írásban meghirdetett programokról. 

A 6. óra után, amíg tart a szavazatszámlálás, záró rendezvényként a diákönkormányzat szervezésében 

élő zenei és/vagy profi diszkós által bonyolított programok zajlanak. 

 
4. A  választás menete 

 
- A szavazást az Ellenőrző Bizottság tagjai bonyolítják. 
- A szavazás szavazólapokon történik, a szavazás titkos. 
- Nem vehetnek részt a szavazáson a kampányt szervező osztályok tagjai, az EB tagjai és a 

2.3.11. pontban érintett tanulók. 
- Az intézmény dolgozói, amennyiben jelzik igényüket, a diákokétól eltérő színű szavazólapon 

szavazhatnak. Szavazatuk jelzésértékű. 
 
A szavazócédulákon a kampány programjának hat összetevőjére lehet leadni a szavazatokat, az 
alábbi kategóriákban: 
 

1. bevonulás, 
2. nagytermi műsor, 
3. kampányfilm, 
4. kortes beszéd, 
5. buli és egyéb, máshol nem értékelt programok, 
6. megjelenés. (termek, plakátok, sajtó stb.) 

 
A kampányt az az osztály nyeri, amelyik a fenti kategóriák összesítését követően a 

legtöbb szavazatot kapta! 
 

- A szavazatok számlálása két körben történik. Az első kampánynap végén összesítésre 
kerülnek az első három kategória adatai. 

- A második kampánynap végén kerül sor a 4-5-6. kategória összeszámlálására és a szavazatok 
összesítésére.  

- A számlálást mindkét napon tanárok végzik önkéntes alapon. 
- Eredményhirdetés a szavazatok összesítése és a közös záró rendezvény után lesz az udvaron. 

Itt előbb a részeredmények, majd pedig az összesített eredmények kihirdetésére kerül sor. 
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5. A diákigazgató(k) és a  győztes párt feladata 

 
- A diákigazgató(k),  helyettesei és a győztes párt gondoskodik a fordított nap 

megszervezéséről, időpontjáról, órai rendjéről. 
- a diákigazgató (k) avatja fel a „csacsiavatón” a bejövő évfolyamokat, 
- átadja a „csacsiavatón” a jutalmakat, okleveleket,  
- megnyitja a Földes-bált, 
- kihirdeti a 11. évfolyamon tartott diákigazgató választás eredményét, 
- egyéb iskolai diákrendezvényeken protokolláris feladatokat lát el. 

 
6. Az ellenőrző bizottság 

 
- Az ellenőrző bizottság (továbbiakban EB) összetétele:  

 
végzős osztályonként 2-2 fő,  
a diákbizottság vezetőségének a kampányban 
közvetlenül nem érintett tagjai. 

 
- Az EB legfontosabb feladata: a felmerülő problémák esetén tanácsadás és a felvetődő 

kérdések elbírálása. 
- Az ellenőrző bizottság ezen elsőrendű kötelezettségén túl felügyeli a sorsolásokat, 
- kijelöli a különféle kampányterületeket, felületeket.   
- Ellenőrzi a Házirend és a kampányszabályzat betartását. 
- Megfogalmazza a Házirend valamint a kampányszabályzat elleni vétségek szankcióit, 
- a szabályokat megsértőkkel szemben alkalmazza a szankciókat. 
- Segít a kampány gördülékeny lebonyolításában. 
- Szervezi és irányítja a diákönkormányzat által vállalt kampányhoz kapcsolódó 

feladatokat. 
- Az EB működését az EB ügyrendje szabályozza.  

 
 
   

II. A DIÁKIGAZGATÓ-VÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

A kampányszabályzat pontjai nem lehetnek ellentétesek a házirenddel, a házirend betartása a 

kampány ideje alatt is kötelező!  

 

2.1.   A termek, különféle terek elosztásának, használatának szabályai 

 

2.1.1. a) A termek, különféle területek, helyiségek elosztásakor - amennyiben e szabályzat 

másként nem rendelkezik- általános szabálynak tekintendő, hogy az érintett 

osztályok egyhangú beleegyezésének hiányában sorsolással kell dönteni 

használatukról. 

b) Minden kampányban részt vevő osztály maradhat a saját osztálytermében. 

c) Amennyiben valamelyik osztály más termet szeretne, annak kiválasztása a 

felajánlott termek közül megegyezéssel, ennek hiányában sorsolással történik. 

d) Azokat a termeket lehet sorsolással kiosztani, melyeket az adott terem 

osztályfőnöke átengedett erre a célra. 
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e) A kampánytermek beosztásnál két kampányterem lehetőleg ne kerüljön egymás 

mellé.  

f) A termek beosztásakor figyelembe kell venni az áramellátás lehetőségeit.  

g) A felajánlott termek listáját a kampányban részt vevő osztályok előzetesen közösen 

elfogadják, s kizárólag csak ezt követően kerülhetnek a termek sorsolásra. 

h) A sorsolásnak legkésőbb a kampány kezdete előtt 10 nappal meg kell történnie. 

i) Amennyiben a kampányoló osztályok igénylik, a sorsolás a 2.1.1.h) pontban 

foglaltnál korábban is megtörténhet. Az igényt a diákbizottság vezetőségének kell 

jelezni. 

j) Az osztálytermekben, kampánytermekben sem sütni, sem melegíteni, sem főzni 

nem szabad. 

k)A kampánytermekben az első napon 10 W-nál nagyobb teljesítményű magnó, 

lejátszó használata tilos, ezekben a helyiségekben ekkor táncos mulatság (buli) nem 

engedélyezett. 

l) A kampánytermekben az első napon teljesen be lehet sötétíteni, a második napon a 

kampányért felelős tanár által engedélyezett ablakfelületet szabadon kell hagyni.  

2.1.2. Étel és ital kínálgatása, fogyasztása csak a kampány céljára átengedett termekben, 

illetve az udvaron történhet. 

2.1.3. A kampánytermeken kívül bármilyen más teremre, helyiségre csak abban az esetben 

tarthatnak igényt az érdekeltek, ha abba a helyiségért felelős személy és a 

kampányért felelős tanár beleegyezik. Az igényt írásban kell bejelenteni. 

2.1.4. Minden olyan helyiséget, amelyet közvetlenül kampánytevékenység céljára lehet 

használni, írásban kell kérni a felelős személytől, s ezt követően kell átadni az 

engedélyt a kampányért felelős tanárnak. Az ilyen helyiségeket legkorábban a tanév 

első napján, legkésőbb a kampány előtt egy héttel lehet elkérni. Több igény esetén a 

2.1.1. a) pontba foglaltak szerint kell eljárni. 

2.1.5. A kiszolgáló helyiségek az igény benyújtásának sorrendjében kerülnek kiosztásra. 

Ezen helyiségekre legkorábban a tanév első napján lehet leadni az igényt. 

2.1.6. Az intézményben található bútorokat, eszközöket csak az adott helyiségért felelős 

személy és a kampányt segítő tanár engedélyével lehet elmozdítani, használni. Fenti 

tárgyak használatára az igényét előbb bejelentő párt nyer jogot. Az áthelyezett 

bútorokat, eszközöket könnyen eltávolítható azonosító felirattal kell ellátni.   

2.1.7. A vetítőtermek beosztását az ellenőrző bizottság végzi tanári segítséggel. 

2.1.8. Próba céljára a nagyterem akkor használható, ha előzőleg az igény a titkárságon erre 

a célra rendszeresített füzetbe bekerült.  

2.1.9. a) A kampánytermek előtti rendet, tisztaságot folyamatosan fenn kell tartani, melyről 

a kampányoló osztályok kötelesek gondoskodni.  

b) A kampánytermeket, a vetítőtermeket és egyéb területeket, tárgyakat ugyanolyan 

állapotban kell visszaadni, mint ahogyan azt az osztályok átvették. 

c) Az osztályok a kampány ideje alatt teljes kártérítési felelősséggel tartoznak az 

általuk használt helyiségek, eszközök állapotáért.   

2.1.10. A kampány ideje alatt az intézmény udvarának kampány céljából igénybe vett 

területén parkolni tilos. 

2.1.11. Eső esetén az udvari programok egy része sátor alatt, más része az aulában, különféle 

közösségi terekben és más rendelkezésre álló helyiségekben a területért felelős 

személyek beleegyezésével megtartható. 
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2.1.12. A kampányterem előtti terek portálját 3 m sugarú körben lehet díszíteni, berendezni, 

figyelembe véve az állagmegóvás szempontjait, és az akadálymentes közlekedés 

elvárását. 

2.1.13.  A kampánytermek állapotáról a terem berendezése előtt az EB felvételt készít. 

-  

 

 

2.2. A kampányban alkalmazott kommunikációs eszközök használatára vonatkozó szabályok 
 

2.2.1. a) Tilos a falakra, padlóra, járólapra, ablakokra bármilyen plakátot, szóróanyagot 
ragasztani. 
b) Plakátok, molinók elhelyezésére a kampánytermekben, a kampánytermek bejárati 
ajtaján, paravánokon és az EB által osztályonként kiosztott, az iskola udvarához 
 tartozó felületeken lehet. 
c) A kampányt folytató osztályok mindegyike jogosult legkorábban a kampány előtt 
egy nappal az iskola főbejáratánál elhelyezni egy paravánt, amelyen programjukat 
közzétehetik. 
d) A Minorita Rendház falán történő plakátragasztásra engedélyt kell kérni. 
e) A plakátok, egyéb szóróanyagok kifüggesztését a közvetlen előkészületi napon 
15:30-tól lehet megkezdeni. 
f) Öntapadós propaganda terméket nem lehet az intézmény semmiféle felületére 
ragasztani. 
g) Az iskola erkölcsi normáit sértő plakátokat/molinót ki kell cserélni. 

2.2.2. a) A kampányfilm vetítésének maximális időtartama 25 perc. Szervezési okokból, az 
ennél hosszabb filmek vetítését az első napon az EB meg fogja szakítani. 
b) A kampányfilmet, illetve kampánnyal kapcsolatos egyéb tartalmat, (pl. fényképek) 
- jelen szabályzat 2.2.6. pontjában foglalt kivételtől eltekintve- szigorúan tilos az 
internetre (pl. youtube) bármilyen módon kihelyezni. A tiltás a jelenre és a jövőre is 
vonatkozik. 
c) Kampányfilm sokszorosítása és osztogatása tilos! 
d) A kampányfilm jogvédett tartalom, iskolán kívüli bárminemű terjesztése 
személyiségi jogok védelme miatt szigorúan tilos! A fent említett terjesztés 
tilalmának felhívására minden kampányfilm elején szerepelnie kell egy rövid 
(legalább 6 másodperces) jól olvasható szövegnek. [ORTT stílus] 
e) A fenti tiltások alól kivételt képeznek azok a filmelőzetesek – rövidfilmek 
(trailerek), terjedelmük: 60-90 másodperc, – amelyeknek készítésére a pártoknak 
lehetőségük van. Szabad terjesztésükre azonban ebben az esetben is csak akkor van 
lehetőség, ha a filmelőzetesek szereplői kivétel nélkül előzetesen írásbeli 
beleegyezésüket adják erre.  Ezt az igazolást az osztályoknak a terjesztés előtt át kell 
adniuk a diákbizottságot támogató tanárnak. A rövidfilmeket terjesztés előtt az 
osztályfőnöknek és az igazgatóságnak látnia kell, és azt írásban jóvá kell hagyniuk. 
f) A rövid filmek egy nappal a kampány kezdete előtt hozhatók nyilvánosságra. 

2.2.3. a) A kampányújságok mennyiségének, terjedelmének nincs felső korlátja. 
b) A kampányújságok terjesztése a kampány első napjával kezdődik. 
c) Az újságok tartalmát a kampányoló osztály osztályfőnöke legkésőbb a megjelenés 
előtt napon 15:30-ig köteles átolvasni és köteles felhívni diákjai figyelmét arra, hogy 
az iskola erkölcsi normáit sértő részleteket ne jelentessék meg kiadványukban. 
d) Az ellenőrzés tényét az osztályfőnök igazolja, mely igazolást az ellenőrző 
bizottsághoz el kell juttatni. 
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2.2.4. A kampány kezdete előtt egy nappal a párt programját tartalmazó szórólapok - 
legfeljebb A/5-ös méretben - terjeszthetők. 

2.2.5. Az iskolán kívüli propaganda tilos (autóbusz, rádió, újság, internet stb.) 
2.2.6. Az interneten egy db. plakát programmal vagy a nélkül, 24 órával a kampány kezdete 

előtti időponttól, az osztályfőnök engedélyével, folyamatosan fönn lehet. 

 
 

2.3. Egyéb szabályok 
 

2.3.1.  
a) A bevonuláshoz szükséges zenei igényeket legkésőbb a bevonulás előtti napon 
egyeztetni kell a technikussal. 

b)  A bevonulási műsor időtartamát a kampányoló osztályok száma befolyásolja. Ajánlott 
időtartam: 5-7 perc. Az ajánlott időtartam jelentős, 1 percnél hosszabb túllépése 
szabálysértésnek minősül. 

 2.3.2. A kampány egyes programjaira megszabott időkeret túllépése tilos. 
2.3.2. A bevonulásokon kívül minden más program sorrendjét sorsolással kell eldönteni. 
2.3.3. A kortes beszédek időkeretét a kampányoló osztályok száma befolyásolja. Ajánlott 

időtartam: 7-9 perc.  Az ajánlott időtartam jelentős, 1 percnél hosszabb túllépése 
szabálysértésnek minősül. 

2.3.4. Külső segítség csak dologi, tárgyi, technikai eszközök beszerzésére, illetve 

ezen eszközök, dolgok kezelésére, működtetésére vehető igénybe.  Ez alól 

egyedül a kampányfilmek képeznek kivételt, ahol bárkinek az ingyenes segítsége 

kérhető.  

2.3.5. A kampányra fordítható összeg nagyságát a döntéshozók 275 ezer forintban 

maximálták. 

2.3.6. Takarékossági okokból póló, trikó stb. nem ajándékozható. 

2.3.7. Minden osztály köteles legkésőbb a kampány előtt két nappal leadni egy előzetes 

költségvetést, ezt követően pedig kiadásait is könyvelnie kell. A tervezetet a 

kampányért felelős tanárnak kell leadni. Az abban foglalt adatok nem publikusak, 

kizárólag csak a kampányért felelős tanár és az EB kijelölt tagjai ismerhetik a 

költségvetési adatokat. 

2.3.8. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy balesetveszélyes programokat egyik osztály se 

szervezzen! (Pl. száguldó autók bemutatója, kerékégetés, „autózúzda” stb.) 

2.3.9. Amennyiben valamelyik osztály elkészíti zászlaját és megnyeri a diákigazgató 

választást, lobogóját egy hét időtartamig ki lehet tűzni az iskola falára. 

2.3.10. Az ellenpropaganda, más pártok, személyek lejáratása tilos! 

2.3.11. A kampányt folytató osztályok volt tagjai részt vehetnek korábbi osztályuk 

kampányában. (Ebben az esetben nem szavazhatnak.) 

2.3.12. A „tanárrablást” írásban előre kell kérni legkésőbb a kampány előtti utolsó napon 

16:30-ig, megjelölve az esemény konkrét időpontját. Az esetleges ütközések 

kiszűrése az EB feladata. Azonos időpont esetén az az osztály hajthatja végre az 

akciót, amelyik előbb adta le írásos bejelentését. 

2.3.13. A „diákrablás” feltétele, hogy az osztály előzetesen egyeztessen az órát tartó 

tanárral, a diák beleegyezzen és három főnél többet egy tanulócsoportból nem lehet 

„elrabolni”. 
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2.3.14. A kampány előtti napokban legyen egy szabályismertető találkozó, amelyen az EB 

tagjai, a kampányoló osztályok képviselői az érdeklődők és a segítő tanár áttekintik 

még egyszer a szabályzatot.  

Értelmező rendelkezések 

1. Segítő: a kampányoló osztály munkáját segíthetik, a volt osztálytársak, az intézmény tanárai 

és az osztályba járó diákok szülei. A szülők előadóként nem szerepelhetnek.  

2. Külsős: minden olyan személy, aki az előzőekben felsorolt csoport valamelyikébe nem 

sorolható, külsősnek számít. 

3. Vendég 

Minden személy, aki diákként, szülőként, tanárként nem kötődik az intézményhez. 

 

- Minden kampányban részt vevő személy naponta legfeljebb egy vendégért vállalhat 

felelősséget a kampány során. 

- A vendégek listáját a kampány előtti utolsó napon 15:30-ig le kell adni a portán. 

- A volt Földes diákok a portán való regisztráció után alanyi jogon tartózkodhatnak az 

iskolában.  

 

2015. december 8. 

 


