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Alapszabályzat
I. Általános rendelkezések
1. Név:
Szervezet neve: Kölcsey Ferenc Diákszövetség
Rövidítés: KÖFEDISZ
2. Székhelye:
Szatmárnémeti, Str. Mihai Eminescu nr. 1.

3. Embléma:
4. Szlogen: „Együtt, egymásért...”
5.Meghatározása:
A Kölcsey Ferenc Diákszövetség a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban tanuló diákok
érdekvédelmi, kulturális, művelődési, szabadidős és tanulmányi szervezete.
Diáktanácsunk politikamentes, non-profit orientált ifjúsági szervezet.
6. A KÖFEDISZ céljai:
- egy egységes diákközösség kialakítása.
- érdekvédelem: a diákok státusbeli, emberi jogainak védelme.
- a mindennapi iskolai élet megszervezése, tartalmas iskolai élet kialakítása
(közművelődés, szabadidő, önképzőkörök, stb.).
- jó tanár-diák viszony kialakítása.
- az új kezdeményezések felkarolása, bátorítása, segítése.
- az iskola diákság képviselete közéleti fórumokon – közös programok szervezése a
megye más ifjúsági szervezeteivel.
- tanulmányi, kulturális és szabadidős rendezvények szervezése.
- együttműködés a megye valamint az ország többi diákszervezetével.
- a diákújság szerkesztése és terjesztése
- az iskolarádió működtetése.

II.Szerkezeti felépítés:
1. A KÖFEDISZ döntéshozó szervei:
a.Kongresszus
b. Cenzorbizottság
c. Vezetőség
Diáktanácsunk minden tagja iskolánk diákja kell legyen (kivéve a cenzorbizottságot és
a tiszteletbeli tagot).
- a Szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve a Kongresszus, melyet évente egyszer
hívnak össze. Szükség esetén, a Vezetőség egyszerű többséggel összehívhat egy
rendkívüli Kongresszust.
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- két Kongresszus közötti időszakban a diáktanács tevékenységét a Vezetőség
koordinálja.
- a Vezetőségnek meg kell tennie a javaslatait a napirendi pontokra, melyet a
Kongresszus szavazással elfogad, illetve kiegészít a küldöttektől érkező javaslatok
alapján.
a. A Kongresszus:
- évente egyszer ül össze, a Vezetőség által meghatározott helyen és időpontban.
- Kongresszust összehívó szerv: Vezetőség, Cenzorbizottság, valamint az aktív
tagság 2/3 része.
- Amennyiben fél évet késik a Kongresszus összehívása illetve kivételes esetben az
aktív tagok és az osztályképviselők 2/3-a, Cenzorbizottság vagy az iskola
vezetősége összehívhatja.
- a kongresszuson részt kell vegyenek a tanárok, legalább az osztályfőnökök
- a Kongresszus döntésképes, ha a részvételre jogosultak 2/3-a jelen van.
 A Kongresszus összehívásának feltételei:
- minden tag legyen értesítve.
- főbb napirendi pontok előre legyenek leközölve.
- az érintett személyek legalább egy héttel előbb kapjanak információt a
Kongresszusról és annak tartalmáról.
 Kongresszusi ülésvezetés szabályai:
- Az ülést egy háromtagú Bizottság vezeti.
- Tagjai felkérés, delegálás és választás útján kerülnek ki. Az Ülésvezető a
Szövetség egyik elnökségi tagja. A hátralévő két bizottsági tag közül az egyik
egy felkért aktív tag, a másik a KÖFEDISZ-t irányító egyik tanár. Az
Ülésvezető bizottság tagjai zavarkeltő és szabályellenes tevékenysége esetén a
küldöttek erre vonatkozó döntéssel leválthatják.
- Az ülésvezetők a Kongresszus, esetleg az Elnökség vagy a tagszervezetek
által előzetesen, egy héttel a Kongresszus előtt benyújtott, előkészített
napirendi pontokat, illetve javaslatokat tárgyaltatják meg, illetve a
Kongresszusi küldöttekkel tárgyalják meg. Ügyelnek a rendre és a munkálatok
zavartalan levezetését biztosítják.
- A Kongresszusi döntések és határozatok nyílt kézfelemeléses szavazás útján
történnek. Személyi kérdések esetén titkos szavazást kell tartani és csak
“igen”-t vagy “nem”-et választhatnak a képviselők, esetleg tartózkodhatnak,
illetve külön erre vonatkozó határozat esetén ugyanígy kell eljárni.
- Az ülésvezető nyílt szavazásokon nem szavaz, kivételt képez a leadott
szavazatok egyenlőségének esete, amikor az ő szavazata a döntő.
- Az ülésvezető bizottság joga a szó megadása, illetve megvonása. A tárgyalt
napirendet mellőző, vagy túltárgyalt hozzászólás esetén felszólíthatja a
hozzászólót mondanivalója befejezésére.
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b. A Cenzorbizottság
- 3 tagból áll, tagjai: - a KÖFEDISZ ifjúsági tanárirányítója
- az iskola vezetősége által kijelölt személy (könyvelő)
- a diákság ügyvédje
- a Kongresszus és az iskola vezetősége választja meg.
- a cenzorbizottság tagjait a vezetőséggel újraválasztják.
- tanácsadói feladatkörrel bír
- fél évente belső jelentést tesz az iskola vezetőségének az elnökség és a szövetség
munkájáról
- évente ellenörzi és látamozza a Szövetség könyvelését és jelentést tesz a
Kongresszusnak
- Kongresszuson döntésképtelenség esetén döntő szavazata van
c. A Vezetőség:
- a Szövetség képviseleti és ügyintéző szerve
- részt vesz a Diáktanács gyűlésein.
- a Diáktanács tagjaival együtt meghatározott helyen és időpontban, hetente(kivételes
esetekben kéthetente, esetleg gyakrabban) ülésezik.
- 3 tagja van: Elnök
Alelnök
Titkár
- további alosztályért felelős alelnök: - iskola mentor programja
- V-VIII. évfolyamfelős
- IX-X. évfolyamfelelős
- XI-XII. évfolyamfelől
- PR és médiáért felelős
- iskola sportélet felelős
- diákok ügyvédje
2. A vezetőség választása
- az elnököt , az alelnököt és a titkárt az iskola diáksága választja meg egy két hetes
kampányt követően.
- a többi Vezetőségi tagot a Kongresszus választja meg egyszerű többséggel.
A vezetőpozicióért pályázó kritériumai: - Kölcsey Ferenc Főgimnázium
Szatmárnémeti diákja legyen
- Legalább IX. évfolyamon tanuljon, viszont
a XII. évfolyam diákja nem pályazhat
- Elnöki posztra IX. évfolyamos nem
pályázhat
- Eléző évi tanulmányi átlaga 9,00 feletti
- 10-es magaviselet
- mandátuma megszűnik ha tanulmányi átlaga
vagy magaviseleti jegye csökken
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2.1. A kampány
A kampány időszak két héttel a szavazás napja előtt kezdődik, amint a
pályázó hivatalosan is felkerült az Országos Diáktanács elnökválasztási listájára.
A kampány során tiszteletben kell tartani az ellenfél kampányát.
Kampányolási módszerek: - szónoklat
- plakát
- szórólap
- iskolarádió
A választás előtt, a Kongresszus által meghatározott napon úgynevezett "Nyilt vitát"
szerveznek, ahol a pályázók a diákság előtt bemutatkoznak, kifejtik a terveiket.
A választás napján kampánycsend van hirdetve.
3. A Vezetőség hatásköre:
- a Diákszövetség elnöke felügyel a szervezet pénzügyi alapjára, gazdasági és vagyoni
helyzetére.
- különleges és késlekedést nem tűrő esetekben határozatokat hozhat, melyeket később
a Cenzor felülbírálhat.
- jóváhagy és láttamoz minden, Kölcsey Ferenc Diákszövetség nevében benyújtandó
pályázatot.
- a vezetőség csak úgy döntőképes, ha a vezetőség 2/3 jelen van. Tartózkodni a
szavazástól a vezetőség keretén belül nem lehet.
- vitás kérdések esetén, amikor a vezetőség képtelen konszenzusra jutni, a Diáktanács
aktív tagjaira száll a döntés joga;
- a mindenkori vezetőség tagjai diákok kell legyenek.

a. Elnök:
A szervezet képviselője.
A gyűléseket koordinálja.
Az elnök felügyeli a szervezet működését.
Tartja a kapcsolatot az igazgatósággal és a tanárokkal.
Tartja a kapcsolatot a többi diákegyesület elnökeivel.
Közvetíti a diákok érdekeit a tanárok és az Iskola Vezetősége felé
Pályázatokat ír.
A megyei és országos tanácskozásokon a diáktanács elsőszámú
képviselője, amennyiben nem tud jelenlenni maga helyett kinevez küldöttet.
b. Alelnök:
Tartja a kapcsolatot az osztályok képviselőivel valamint az alosztályokért
felelős alelnökökkel.
A gyűléseket koordinálja ha az elnök nincs jelen
Minden feladatában segíti az elnököt.

5

c. Titkár:
A diáktanácsi és Kongresszusi gyűléseken jegyzőkönyvet ír.
Minden rendezvényről beszámolót ír.
Segíti a többi vezetőségi tag munkáját.
Felelős a Köfedisz Krónika rendszeres vezetéséért
3.1 Az alosztályok alelnökeinek hatáskörei
a. Osztályokért felelős alelnökök
Felmérik a hatáskörébe eső osztályok igényeit és közvetítik az Elnökség felé.
Közvéleménykutatásokat végeznek és programjavaslatokat tesznek az
Elnökségnek
Rendezvények szervezezését kezdeményezik a hatáskörük3be esők számára.
b. Iskola mentorprogramért felelős alelnök
Közvetít a tanítónők és az Elnökség között.
Kapcsolatot tart a mentorprogramért felelős tanárral és a mentorokkal.
Programjavaslatokat tesz az Elnökségnek.
Nyilvántarást vezet a programokról és a mentrokkal.
c. PR és médiafelelős
Tartja a kapcsolatot a médiával, és a programok szervezésekor értesíti azt.
Beszámolókat ír.
Nyilatkozhat a DT nevében.
A diáktanács arculatáért felelős.
Plakátokat és más szóróanyagokat készít.
Felügyeli az iskolarádió és iskolaújság működését.
d. Iskolai sportéletért felelős
Tartja aa kapcsolatot a tornatanárokkal és közvetít köztük és az elnökség
között
Felméri az osztályok igényeit és közvetíti az elnökség felé.
Közvéleménykutatásokat végez és programjavaslatokat tesz az elnökségnek
Rendezvények szervezését kezdeményezi/segíti
e. A diákság ügyvédje
Különböző gyűléseken képviseli a diákságot
Problémák esetén megoldást keres ezekre
Közvetít a diákság és az elnökség/iskola vezetősége között
4. A vezetőség felé irányuló panasz
Ha a diák nem megelégedett a diákszövetség munkájával, panaszlevelet írhat a
vezetőségnek, amit az erre szolgáló dobozba helyezheti akár névtelenül. A diákszövetség
munkájával kapcsolatos megjegyzéseit a diák nyíltan elmondhatja a legközelebbi
diáktanács gyűlésén.
(1)Súlyos fegyelmi, etikai kihágások esetén a Diákszövetség osztályos képviselőinek
legalább a 2/3-a rendkivüli gyűlést hívhat össze, az iskola vezetőségének
beleegyezésével, ahol a diákszövetség vezetősége mint meghívottak vesznek részt. Az
osztályfelelősök kifejezhetik panaszaikat, indokolt esetekben, a jelenlévők legalább 2/3
szavazati aránnyal kérvényezhetik a vezetőség leváltását, melyet az iskola vezetősége és
a Cenzorbizottság megtárgyal. A vezetőség és a Cenzorbizottság jóváhagyó határozata
esetén az iskola vezetőségének felügyelete alatt, az osztályfőnökök segítségével
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szavazásra kerül sor. Az iskola minden diákja szavaz a vezetőség leváltásról, a kérelmet
a diákság titkos szavazással kell eldöntse 50+1%-os szavazati aránnyal.
(2) Súlyos fegyelmi, etikai kihágások esetén az iskola vezetősége kezdeményezheti a
Diákszövetség vezetőségének leváltását, rendkívüli Kongresszus összehívásával, ahol a
Diákszövetség vezetősége meghívottként vesz részt. A vezetőség leváltásához a
Cenzorbizottság és a küldöttek szavazatának 2/3-a szükséges. . A vezetőség és a
Cenzorbizottság jóváhagyó határozata esetén az iskola vezetőségének felügyelete alatt, az
osztályfőnökök segítségével szavazásra kerül sor. Az iskola minden diákja szavaz a
vezetőség leváltásról, a kérelmet a diákság titkos szavazással kell eldöntse 50+1%-os
szavazati aránnyal.

III. Tagok és jogaik:
1. Tagság:
A tagsági viszony formái:
- tag
- aktív tag
- tiszteletbeli tag
Tag
- Tagságot élvez az iskola összes diákja
- Jelölhető tisztségre
Aktív tag
- aktív tag lehet minden olyan diák, aki tevékenységével a diáktanács javát szolgálja.
- rendszeresen résztvesz a gyűléseken, a rendezvények szervezésében és
lebonyolításában
- jelöltethetik bármilyen tisztségbe
- aktív tagnak számít, ha résztvesz az évben zajló gyűlések 60%-án
- ha megszegi a gyűlésszabályzatot a nem vehet részt az elkövetkező 10 gyűlésen.
Tiszteletbeli tag
- tiszteletbeli tag lehet bárki, aki támogatja a szervezetet vagy rendkívüli
tevékenységével kitűnt a diáktanács vezetésében, és akit a diáktanács kétharmados
többséggel megválaszt.
- nem rendelkezik szavazati joggal, de tanácskozási joggal részt vehet a diáktanács
döntéshozó fórumain.
- nem választható a diáktanácson belül semmilyen tisztségbe.
2. A diáktanácstagok általános jogai:
Szavazataik minden szinten egyenértékűek.
Használhatják a diáktanács birtokában lévő eszközöket, és információs anyagokat a
diáktanács céljainak megfelelően.
A diáktanács vezetőségének tevékenységéről részletes tájékoztatót igényelhetnek.
A diáktanács tagjai más szervezeteknek is tagjai lehetnek, amennyiben azon
szervezetek célkitűzései összeegyeztethetők diáktanácsunk szellemével és céljaival.
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3. A tagok kötelezettségei:
- tiszteletben kell tartaniuk a Kölcsey Ferenc Diákszövetség alapszabályzatának az
előírásait.
- iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken való részvételkor tiszteletben kell tartania az
iskola belső rendszabályzatának rendelkezéseit
- tevékenységével az iskola jóhírét támogassa
4. A vezetőség kötelezettségei:
- - tiszteletben kell tartaniuk a Kölcsey Ferenc Diákszövetség alapszabályzatának az
előírásait.
- iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken való részvételkor tiszteletben kell tartania az
iskola belső rendszabályzatának rendelkezéseit
- tevékenységével az iskola jóhírét támogassa
- a KÖFEDISZ vezetősége folyamatsan egyeztet a
KÖFEDISZ ifjúsági
tanárirányítójával.
- intenzív tájékoztatást kell nyújtania a különféle eseményekről.
- a benyújtott ötletek megvitatása és kivitelezése.
5. A tagság megszűnik:
- ha az illető tag már nem az iskola diákja
6. A tagok kizárásáról:
- csak a szervezet Kongresszusa zárhat ki valakit a szervezetből, 2/3-os szavazati
többséggel.
7. A tag kizárható a következő esetekben:
- ha a tag a szervezet Alapszabályzatával és célkitűzéseivel ellentétes tevékenységet
folytat.
- ha a tag visszaél a diáktanács nevével, az általa kibocsátott felhatalmazásokkal vagy
megbízásokkal.
- ha a tag visszaél a rábízott diáktanács tulajdonnal, vagy a szervezet keretén belül
elfoglalt tisztségével.
- ha a tag hivatalos képviselet közben erkölcstelen tevékenységet folytat.

IV. A diákszervezet döntéshozó szervei
1.Kongresszus
- Évente összehívható
- Minden osztály két képviselővel kell jelen legyen
2.Diákszervezeti gyűlés
- Résztvesz a vezetőség, kibővített vezetőség, aktív tagok
- Az elnökség hívja össze legalább kéthetente
- A KÖFEDISZ irányító tanár tudtával és jelenlétével zajlik
2. 1. Gyűlésszabályzat
- Egymás tiszteletben tartása
- Ha egy személy fel kíván szólalni, kézfelnyújtással kell jeleznie
- A gyűlésen elhangzottakat nem adhatja tovább
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- Az aktív tagok feladatukért felelősséget kell vállaljanak
- Ötletekhez való konstruktív hozzáállás
- az elnökség fegyelmezelenség esetén feloszlathatja a gyűlést

V. Zárórendelkezések:
- a diáktanács vezetőséget egy vagy két éves időszakra választják
- a diáktanács akív tagjai hitelesitett oklevelet kapnak munkásságuk jelképéül
- a diáktanács bevételei származhatnak: fizikai és jogi személyek adományaiból illetve
juttatásaiból, rendezvények szervezéséből befolyó összegekből, pályázati úton nyert
összegekből.
- a diáktanács kiadásai: működés, rendezvények szervezési költségei
- az éves, illetve féléves költségvetést a Vezetőség javasolja és a diáktanács fogadja el;
- minden Kongresszusról, gyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni;
- a diáktanács képviselői (vezetőségi tagjai) részt kívánnak venni minden olyan
fórumon, ahol céljaival megegyező döntéseket hoznak.
- a diáktanács szövetségre léphet más hazai vagy külföldi szervezetekkel,
önállóságának megőrzése mellett.
- jelen alapszabályzat az alakuló Kongresszus elfogadásának pillanatától lép életbe.
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