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A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM FORDÍTOTT NAPJÁNAK TÁRSADALMI RENDJE 

(röviden Alkotmány) 

 

I. FEJEZET 

 

l. § (1) Lehetőleg minden tanév tavaszi szünet előtti utolsó napján vagy április első péntekjén legyen a Fordított Nap. 

(2) Dátumát a Válságbizottság és a tantestület képviselője javasolja, és az Igazgatóság fogadja el. 

2. § (1)A Fordított Nap vezető ereje a diákság. Lehetőleg minden tanítási órát diáktanárok tartanak. Amennyiben a 

tanítási órák számának 80 %-ára nincs diáktanár a Fordított Nap nem kerül megrendezésre. 

(2)A megrendezés feltétele, hogy a diáktanárok, legalább két nappal a Fordított Nap előtt az adott órát tartó tanárral 

egyeztetik az óra menetét. Azokon az órákon, ahol nincs diáktanár, rendes tanítási óra zajlik. 

(3) A diáktanárok először az oktatási miniszternél jelenkeznek be órára, aki kinevezést ad át nekik, melyet az órát tartó 

tanárral alá kell íratni. Ahol több diák tart órát, ott csak egy kinevezés adható, amire több diáktanár nevét is fel lehet írni. 

(4) A Fordított Nap előtt 2 nappal az oktatási miniszter adjon le egy összesítő táblázatot az órákról, és adja le a 

kinevezéseket is. 

3. § (1) A Fordított Napon minden hatalom a diákoké. Kivétel: a gazdálkodó -irányító szervek. A diáktársadalom 

érdekeinek szolgálatában, a törvényekben meghatározott módon és felelősséggel, önállóan gyakorolják a vezetést. 

(2) A Fordított Napon a diáktársadalom vezetője a Diákdiri, aki a köréje csoportosult miniszterekkel (Igazgatói Tanács) 

gyakorolja a hatalmat, szövetségben a többi diákkal. 

(3) A szavazópolgárok közvetlenül is részt vehetnek a közügyek intézésében. 

4. § A Fordított Nap szervezete védi a diákok teljes szabadságát és hatalmát. 

5. § A diákdemokrácia elismeri és védi a személyi tulajdont. 

6. § Az Alkotmány eltörli az öröklési jogot. Tisztségek nem örökölhetők. 

7. § (1) A diákdemokrácia társadalmi rendjének a munka az alapja. 

(2) Minden munkaképes diáknak joga és kötelessége, hogy a Fordított Napon is képességei szerint tevékenykedjék. 

8. § A diákdemokrácia védi az ifjúság érdekeit, életét és testi épségét. 

9. § A diákdemokrácia szervezi és támogatja a diáktársadalom fejlődését szolgáló tudományos munkát, segíti a haladást 

szolgáló művészetet, biztosítja az állampolgárok képzettségének és műveltségének növelését. 

10. § A Fordított Napon is tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. A jogok gyakorlása elválaszthatatlan a kötelességek  

teljesítésétől. 

11. § A diákdemokrácia napi 5-ször 40 percben biztosítja a munkához való jogot. A végzett munkát – mennyiségének és 

minőségének megfelelően – a diáktanárok értékelik. 

12. § A diákdemokrácia az órák közötti szünetekben és a tanításon kívül biztosítja a pihenéshez való jogot. 

13. § Mindenkinek joga van élete, testi épsége és egészsége védelméhez. 

14. § A Fordított Napon biztosított a diákok lelkiismereti, világnézeti, szólás, vallás, gyülekezés és szerelmi szabadsága 

is. 

15. § A diákdemokrácia biztosítja a diákpolgárok személyi szabadságát és sérthetetlenségét, a levéltitok és magánlakás 

tiszteletben tartását. 

16. § Mindenki szabadon használhatja a köztulajdonban lévő tárgyakat, életveszélyessé nem nyilvánított épületrészeket és 

a különböző helyiségeket, rendeltetésüknek megfelelően. 

17. § Minden polgárnak kötelessége: 

- a tanítási órákon részt venni; 

- a diáktanárt tiszteletben tartani, neki engedelmeskedni, kívánságát teljesíteni; 

- a Parlament és az Igazgatói Tanács által hozott törvényeket megtartani; 

- az általánosan elfogadott magatartásnormák szerint viselkedni; 

- viselkedésével elősegíteni a Fordított Nap sikerét; 

- tilos az ellenkampány. 

 

II. FEJEZET VÁLASZTÁSOK RENDJE 

 

18. § (1) Minden Fordított Napot megelőznek a választások. 

(2) A választások célja a Diákdiri személyének eldöntése. 

19. § (1) A választások két fordulóban zajlanak: 

1.  Előválasztás 

2.  Választás 

(2) Mindkét forduló titkos. 

(3) A választások akkor érvényesek, ha nem történik választási csalás. 

(4) Az előválasztáson és a választáson szavazatot minden - az adott napon - nappali tagozatos tanulónak minősülő egyén, 

valamint a választáson minden intézményi dolgozó leadhat. 
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(5) Szavazatszámláláskor csak az urnában lévő szavazatok vehetők figyelembe. 

 

 

 

KAMPÁNY 

20. § (1) A megyék kampányukat a jelentkezés elfogadásának kihirdetése után kezdhetik meg. Jelentkezést leadni a 

válságbizottság tagjaihoz kell. Jelentkezésnek tartalmaznia kell: megyegóré neve, osztály, megye név, min. 10 fős 

megyenévsor (amit az első szavazás napjának délutánjáig lehet módosítani). Olyan megyegóré nem indulhat a 

választáson, akinek fegyelmije volt az adott tanévben. 

(2) Az előválasztás előtt csak kitűzőkkel és plakátokkal (maximális méret A/4-es méret) lehet kampányolni, más 

kampányolás nem megengedett. A plakátokat egy sorban lehet kihelyezni, a saját plakátok között min. 1 méter 

távolságnak kell lennie. 

(3) A kampány során a gimnázium homlokzatara, kerítésére semmi ki nem függeszthető, rá nem ragasztható stb. A 

gimnázium előtt és az aulában (az aula az emeletre vezető lépcső, az oldalfolyosók, és a bejárat által határolt terület) az 

aulaműsor kivételével tilos kampányolni. Kivéve nőnapkor. Ha a nőnap hétvégére esik, akkor az azt követő hétfőn. 

Nőnapon sem virágot osztani, sem etetni nem lehet, csak saját kézzel készített és szellemi termékkel lehet kampányolni. 

Sem rádióban, sem folyosókon, sem az udvaron nem lehet kampányolni. Amennyiben a megyének van saját pólója vagy 

egyéb anyagi ráfordítást igénylő „reklámhordozója”, azt beszerzési áron árulhatja diákoknak és a gimnázium dolgozóinak 

(kivéve az osztályfőnöknek, akinek ingyenesen adható) egyaránt az előválasztás után, viselni is csak az előválasztás után 

lehet.. 

(4) A becsengetés szent. A csengő elhangzása után SZIGORÚAN TILOS kampányolni. 

(5) Mindennemű kampánytevékenységet, ami a megyére és a megyegóréra utal, csak a jelentkezés elfogadása után lehet 

megkezdeni. A jelentkezés időpontját a válságbizottság határozza meg. 

21. § (1) Az előválasztás után a megyegórék a Kis Kossuth Rádióban beszédet mondhatnak, zenét szolgáltathatnak. 

(2) A beszédek ideje max. 10 perc lehet. 

(3) Ha valaki túllépi a 10 percet az erősítőt le kell kapcsolni. 

(4) A beszédek sorsolás sorrendjében hangzanak el. A beszédek a második szünetben vannak. 

22. § (1) Az előválasztás után a megyegórék az aulában műsort tarthatnak. 

(2) Egy nap csak egy megyegóré tarthat műsort a harmadik szünetben. 

(3) A műsor ideje maxim tizenöt perces lehet, a becsöngetéskor azonnal abba kell hagyni. A műsorban max. 15 diák és 3 

gimnáziumi dolgozó vehet részt 

(4) A műsorok sorrendjét sorsolással döntik el. 

(5) A megyék max. 15 perces videót készíthetnek. A videókat a harmadik szünetben vetítik le. A műsorokat sorsolás 

alapján vetítik le. Az intézmény jó hírére ártalmas filmet készíteni nem szabad. A videóban max. 3 gimnáziumi dolgozó 

vehet részt a többi szereplőn kívül. 

23. § A rádióbeszéd és az aulaműsor alatt a többi megye nem szervezhet hangos műsort, illetve nem kampányolhat 

hangosan. 

 

ELŐVÁLASZTÁS 

25. § A jelentkezés és az előválasztás között minimum egy hétnek el kell telnie. 

26. § (1) Szavazni csak a megyegórékra vagy a megyékre lehet. 

(2) Szavazni a választások napján előre meghatározott rendben lehet. 

(3) A szavazat akkor érvényes, ha a szavazólapon vagy a megyegóré, vagy a megye neve szerepel. 

(4) Abban az esetben, ha a harmadik helyen holtverseny alakult ki, a szavazást a következő tanítási napon meg kell 

ismételni anélkül, hogy az eredményre vonatkozó bármely adat nyilvánosságra kerülne. 

(5) Választás rendje: az aulában szavaznak a diákok. A válságosok jelzőcsengőkor átveszik a szavazócédulákat, és 

kicsengetéskor leszavaztatják a diákokat. 

(6) Azok a diákok részére, akik nem tudnak részt venni az előválasztáson – és ezt jelzik a válságosok felé –, a 

válságosoknak biztosítani kell az előválasztást megelőző 2 napon a szavazást. 

27. § A három legtöbb szavazatot kapott megyegórét a diákdiri-jelölt cím illeti meg. 

 

KORTES 

28. § Az előválasztás után a kortesig minimum 7 tanítási napnak el kell telnie. A kortes időpontjának alkalmazkodnia kell 

az iskola helyi rendjéhez. 

29. § (1) Közös megegyezéssel vagy sorsolással döntendő el, hogy az 1. és 2. emeleti folyosó melyik oldalán zajlik a 

kortes. A földszintet, a klubot és a dísztermet senki sem kaphatja meg. Elsősorban minden osztály, az osztálytermének 

megfelelő folyosórészt kapja. 

(2) Az emeletek díszítési rendjét két nappal a kortes előtt le kell adni a felelős tanárnak, akiknek jóvá kell hagynia. A 

felelős tanárnak kötelező titokban tartani a díszítési rendet. A díszítést a felelős tanár felügyeli. 
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30. § (1) A kortesműsorok sorrendjét is sorsolással kell eldönteni. 

(2) A műsor alatt a Diákdirijelölt nem szólalhat meg, csak énekelhet. 

(3) Egy-egy műsor maximális időtartama 15 perc lehet. A műsorban részletesen el kell mondani, hogy milyen 

programokat fog megvalósítani Fordított Napon, ha az adott megye nyeri a Didákdiri választást. Ezt a megyegóré 

osztályfőnökének és a felügyelő tanárnak kell ellenőrizni. 

(4) A műsorban max. 15 diák és 3 gimnáziumi dolgozó vehet részt 

(5) Ha valaki túllépi a (1), (3) vagy (4) bekezdésben foglalt határokat annak a műsorát azonnal meg kell szakítani. 

(6) Csak a kortes napján lehet a diákokat etetni. Az etetésen felszolgált ételek csak saját készítésűek lehetnek. Kerülni kell 

a nagy anyagi ráfordítást. Az etetés koordinálása és kordában tartása a felelős tanár feladata. A folyosókon zene, TV 

műsor és egyéb hangoskodás csak szünetekben lehet. 

31. § A kortes napján ajánlott Megyeújságot készíteni. 

 

VÁLASZTÁS 

32. § (1) A kortes után előre meghatározott forgatókönyv szerint kerül sor a választásra. 

8.00-8.35 1. óra 

8.55-9.55 Kortes 

10.00-10.35 2. óra 

10.50-11.25 3. óra 

11.40-12.15 4. óra 

12.30-13.05 5. óra 

13.05-13.35 Szavazás 

13.35-14.10 6. óra 

14.10 Eredményhirdetés 

Azok az osztályok, ahol nincs 5. óra, az utolsó órájuk után szavazhatnak. 

(2) Előre meghatározott forgatókönyv szerint az ülnökök átveszik a szavazócédulákat, és megkezdik a szavaztatást. A 

szavaztatás rendje: 

Minden osztály az előre meghatározott teremben szavaz, az éppen náluk órát tartó tanár jelenlétében 

Az az ülnök, akinek az osztálya megyeként részt vesz a kampányban, saját osztályát nem szavaztathatja. Mindenki csak a 

saját nevében szavazhat. Az urnazárás időpontját a főülnök rendelik el (min. 30 perc). Azoknak a gimnáziumi 

dolgozóknak, akik munkarendjük miatt a kortes idején nem tartózkodnak az intézményben, lehetőséget kell biztosítani a 

korábbi szavazásra. 

Az ülnököket és a főülnököket az osztályok leszavaztatása után a főülnökök szavaztatják le. 

(3) Szavazni a dikákdiri-jelöltekre, vagy megyéikre lehet. 

(4) A tanári kar, irodai, valamint a technikai dolgozók és az iskola büfése is szavazhat. 

(5) Abban az esetben, ha az első helyen holtverseny alakult ki, a szavazást a következő tanítási napon meg kell ismételni 

anélkül, hogy az eredményre vonatkozó bármely adat nyilvánosságra kerülne. Ebben az időszakban teljes kampánycsend 

van.  

(6) A kortes és a Fordított Nap között max. 8 nap telhet el. 

33. § (1) A választáson legtöbb szavazatot kapott jelölt az adott év Diákdirije. 

(2) A második és harmadik helyezettet az igazgatóhelyettesi cím illeti meg. 

 

III. FEJEZET 

 

A PARLAMENT SZERVEZETE 

34. § (1) A Parlament a jelölő választás után alakul meg. 

(2) Tagjai: - a Válságbizottság tagjai; 

 - Megyegórék;  

 - Küldöttek.  

(Minden megyegóré szavazatainak 10 %-val azonos számú küldöttet delegál; a küldöttek számának megállapításakor a 

kerekítés szabályai szerint kell eljárni.) 

(3) Aki a Parlament üléseinek legalább 50 %-án – igazolatlanul – nem vesz részt, az a jövő évben nem lehet parlamenti 

tag. 

(4) Névsorolvasást kell tartania a Házmesternek minden Parlament elején és végén. Az a személy tekinthető hiányzónak, 

aki a Parlament elejéről vagy végéről, illetve mindkettőről hiányzik. Kivéve, ha igazoltan hiányzik. 

(5) A Parlament első ülésén a megyegórénak illetve a megye küldöttjeinek 2/3-nak kötelező jelen lennie, különben - ha az 

egyik is hiányzik - az egész megyét kizárják a Parlamentből. 

(6) A parlamenti tagok személye semmilyen körülmények között nem pótolható. Kivéve, ha az illető rajta kívülálló okok 
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miatt (pl. baleset, tanulók névsorából való törlés) az elkövetkező üléseken nem tud megjelenni. 

(7) A parlament akkor határozatképes, ha a képviselők 50%-a plusz egy fő jelen van. 

(8) A Parlament döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Kivéve: Alkotmánybírák megválasztása. 

(9) A Parlament ülései nyilvánosak. 

35. § A Parlament jogköre és feladata: 

- az Alkotmány módosítása és elfogadása; 

- tisztségviselők választása; 

- a Fordított Nap előkészítése. 

36. § A Parlamentnek minimum 2 ülést és egy Díszülést kell tartania. 

37. § (1) Az első ülésre az előválasztás után kerül sor. 

(2) Menete: 

- a Válságbizottság megszámlálja a Parlament jelenlévő tagjait; 

- a Házmester megválasztása; 

- a megyegóré megnevezi a megyéje nevét és a küldötteit; 

- a megyegórék bejelentik az esetleges olvadásukat; 

- az első három helyen továbbjutott megye nem olvadhat egymással. Olvadni akkor lehet, ha a nem továbbjutott megye 50 

pont alatti szavazatot kapott. Egy továbbjutott megyéhez csak egy nem továbbjutott megye olvadhat. 

(3) Az első ülés napirendje: 

- az Alkotmány elfogadása és szétosztása; 

- az egyes választások és a Fordított Nap dátumának meghatározása; 

- rádióbeszédek, videók, aulaműsorok, kortesműsorok sorrendjének és a nagy plakátok helyének meghatározása; a 

műsorok 3-3 egymást követő nap kerüljenek megrendezésre. 

- tisztségviselők választása (Házmester, Tintász, Alkotmánybíróság, Oktatásügyi miniszter, Főcsibész, Főnincstárnok, 

Postaügyi államtitkár, Postaügyi miniszter, Ülnökök, Főszócső); 

- a kortes előkészítése. 

38. § (1) A második ülésre a választás után kerül sor. 

(2) Napirendje: 

- a Fordított Nap megszervezése, 

- tisztségviselők választása 

39. § (1) A Fordított Nap után kerül sor a Díszülésre. 

(2) Napirendje: 

- Fordított Nap értékelése; 

- Válságbizottság választása. 

- a Díszülésre kell visszahozni a medálokat a parlamentereknek, amiket a Főnincstárnok vesz át. A parlamenterek a 

beiktatáson kapott medálra írják rá nevüket, és az évszámot. 

- A Díszülésen a Diákdiri lemond hatalmáról, a miniszterek és tisztségviselők leteszik jelképeiket, a Válságbizottság 

tagjai a ládát ünnepélyesen lezárják. 

40. § A parlamenti üléseken a felsoroltakon kívül mást is meg lehet tárgyalni. 

 

IV. FEJEZET TISZTSÉGEK 

 

41. § (1) Tisztséget csak parlamenti tag tölthet be. Kivéve: Testőrök, Nincstárnokok, Postaügyi államtitkár. 

(2) A 8-13. évfolyamos parlamenti tagok kötelessége a Fordított Napon órát tartani. 

(3) Lehetőleg minden parlamenter csak egy tisztséget töltsön be. 

42. § Válságbizottság 

(1) A Díszülésen választják meg a hat tagját, a nem abban a tanévben végzős tanulók közül. Személyük csak abban az 

esetben pótolható, ha valamelyikük indul a választásokon. A Díszparlamenten lehetőleg 3 pótválságost kell választani, 

akik az esetleges változások miatt tudják a válságosokat helyettesíteni. 

(2) Feladatuk: 

- a láda lezárása; 

- esetleges alkotmánymódosítás; 

- a jelölőválasztás megszervezése és lebonyolítása, (ha az év folyamán a válságbizottságnak mind a hat tagja eltávozik az 

iskolából, akkor a tantestületnek kell a jelölő választást lebonyolítani); 

- a válságosok egyik megye kampányában sem vehetnek részt aktívan az előválasztás előtt. Feladatuk az osztályok 

tájékoztatása a diákdiri választásról és a Fordított Napról. A tájékoztatást osztályfőnöki óra keretében lehet megtartani, 

amit az osztályfőnökökkel előzetesen egyeztetnek. 

- amennyiben nincs legalább 3 induló megye, abban az esetben a válságosok kötelessége, hogy kiegészítsék az induló 

megyék számát 3-ra vagy ők maguk alapítsanak egy-egy megyét, ebben az esetben le kell mondani válságos tisztségéről; 

- az Ex-Diákdirik meghívása a Fordított Napra, a meghívók kézbesítésének megszervezése 
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-  a törvénytelenségek, törvénysértések kivizsgálása (bármely gimnazista diák írásos vagy szóbeli beadványa alapján), 

büntetések kiszabása. 

- az Alkotmány beható ismerete 

(3) A büntetések fajtái - szavazat levonása a következő választáskor, ennek maximuma 20 szavazat - eltiltás a 

közügyektől (tisztségmegvonás, kizárás a Parlamentből, választójog korlátozása). Amennyiben valamely megye 

háromszor kap büntetést, ki kell zárni a választásból. 

(4) A büntetést írásban vagy szóban kell kiszabni és akkor érvényes, ha az ítélethozatalkor legalább 4 válságos jelen volt, 

és ugyanúgy szavazott. 

 

 

43. § Alkotmánybíróság 

(1) Három tagból áll. Tagjait az első parlamenti ülésen választják meg minősített (2/3-os) többséggel. A parlamenten 3 

pót-alkotmánybírót kell választani, akik az esetleges hiányzások miatt tudják az alkotmánybírákat helyettesíteni. 

(2) Megyegóré nem lehet Alkotmánybíró. Az előválasztáson bejutott megyék delegálhatnak egy-egy alkotmánybírót, és 

egy-egy pót-alkotmánybírót. 

(3) Feladatuk: 

- az Alkotmány előírásainak betartatása, a szankciók végrehajtása; 

- a törvénytelenségek, törvénysértések kivizsgálása (bármely parlamenti tag vagy gimnazista diák írásos vagy szóbeli 

beadványa alapján), büntetések kiszabása. 

- a kotresműsorok hosszának ellenőrzése 

- a kortes napján és a Fordított Napon az óra alatti zene szüneteltetésének és megfelelő folyosói viselkedés ellenőrzése, 

betartatása. 

- az Alkotmány beható ismerete 

(4) A büntetések fajtái - szavazat levonása a következő választáskor, ennek maximuma 20 szavazat - eltiltás a 

közügyektől (tisztségmegvonás, kizárás a Parlamentből, választójog korlátozása). Amennyiben valamely megye 

háromszor kap büntetést, ki kell zárni a választásból. 

(5) A büntetést írásban vagy szóban kell kiszabni és akkor érvényes, ha az ítélethozatalkor mindhárom Alkotmánybíró 

jelen volt. 

(6) Az Alkotmánybírák a következő esküt teszik: 

„Én ………., a Parlament által demokratikusan megválasztott Alkotmánybíró esküszöm, hogy a megyeérdekeken 

felülemelkedve, az Alkotmány szabta kertek között, azokat túl nem lépve végzem munkámat.” 

Az eskü szövegét a Házmester (vagy a Tintász) olvassa fel. Az eskü alatt minden jelenlévő köteles felállni. 

44. § Házmester 

(1) A Parlament teljes jogú vezetője, a parlamenti ülések levezető elnöke. 

(2) Feladata: 

- a Parlament összehívása; 

- a kortes technikai feltételeinek biztosítása; 

- a beiktatás megszervezése. 

(3) Megyegóré ezt a tisztséget nem töltheti be. 

45. § Tintász 

Feladata: 

- a parlamenti ülések jegyzőkönyveinek vezetése 

- a Fordított Nappal kapcsolatos összes írásos dokumentum összeállítása, rendben tartása. 

46. § Ülnökök 

(1) A Parlament 11 Ülnököt választ (Megválasztásukkor figyelembe veendő, hogy nagygimnazistáknál minden 

évfolyamból legyen köztük legalább egy-egy tanuló, kisgimnazistáknál 5-6. illetve 7-8. évfolyamból egy-egy tanuló; 

valamint egy megye maximum négy Ülnököt delegálhat) 

(2) Feladatuk: az előválasztás és a választás lebonyolítása. 

(3) Az Ülnökök a következő esküt teszik: 

„Én ………., a Parlament által megválasztott Ülnök esküszöm, hogy a választások eredményének manipulálására még 

kísérletet sem teszek. A választások során az Alkotmányban lefektetett szabályok szerint járok el.” 

(4) Az Ülnökök egymás között választják meg azt a három főt, akik a szavazatok összeszámlálását végzik.  

Az ő feladatuk a szavazócetlik elkészítése, és kiosztása az ülnököknek. A szavazás rendjének megszervezése és 

ismertetése a szavazás előtti napokban a diáksággal. 

Ők a következő esküt is leteszik: 

" Én ………., a Parlament által megválasztott Főülnök esküszöm, hogy a választás alkalmával a szavazatokat 

összeszámlálom, de annak sem szám szerinti, sem sorrendi eredményét nem közlöm"  

(5) Az eskük szövegét a Házmester olvassa fel és az Főülnökök utána mondják. Az eskük alatt minden jelenlévő köteles 

felállni. 



6 
 
(6) A (4) bekezdésben megnevezett három fő egyike (ők döntik el, hogy ki) a Főfőülnök. 

(7) A nyilvánvaló esküszegőt a diáktársadalomból örökre ki kell zárni. (Nem lehet többé parlamenti tag, és nem is 

szavazhat.) 

47. § Főszócső. 

(1) A Kis Kossuth Rádió vezetője. 

(2) Feladata: 

- a megyegórék beszédeinek szervezése; 

- a Parlament üléseiről beszámolni a Kis Kossuth Rádióban; 

- a kortes levezetése 

- a beiktatás levezetése. 

48. § Postaügyi államtitkár 

Feladata: videofelvételek készítése a kampányidőszakról és a Fordított Napról. Az aulaműsor és a beiktatás televíziós 

közvetítésének megszervezése.  

49. § Három külügyi tikár (megyénként 1-1 fő) 

Feladatuk: a Külügyminiszter munkájának segítése, vetélkedők, sportversenyek koordinálása. 

50. § Két Nincstárnok 

Feladatuk: a Főnincstárnok munkájának segítése, kitüntetések, plakettek biztosítása. 

51. § Két Csibész 

Feladatuk: a Főcsibész munkájának segítése. 

52. § Címerőr 

Feladata: a Fordított Nap címerének őrzése. A beiktatási ceremónián az Ex-Diákdirik háta mögött zsámolyon állva tartja a 

címert. 

53. § Pecsétőr 

Feladata: a Fordított Nap pecsétjének őrzése és használata.  

54. § Két Trónőr 

Feladatuk: a Diákdiri trónjának őrzése. 

55. § Két Testőr 

Feladatuk: a Diákdiri személyi sérthetetlenségének biztosítása. 

56. § Igazgatói Tanács 

(1) Tagjai: Diákdiri, Külügyminiszter, Belügyminiszter, Főcsibész, Oktatásügyi miniszter, Élelmezésügyi miniszter, 

Postaügyi miniszter, Környezetvédelmi és sportügyi miniszter, Főnincstárnok. 

(2) Feladata: a Fordított Nap sikerének biztosítása. 

(3) Joga: a Fordított Napon azon személyeket jutalmazni, akik a nemes cél érdekében sokat tettek. 

57. § Diákdiri 

Feladata: a Fordított Nap megszervezése és lebonyolítása. A Fordított Nap délutánján vetélkedő szervezése. 

58. § Belügyminiszter (A második helyezett diákdiri-jelölt) 

(1) Ő az egyik Igazgatóhelyettes. 

(2) Ő a Medálőr. 

(3) Kizárólagos joga van a Diákdiri elrablására. Rabolni kizárólagosan előzetesen bejelentett módon lehet a gimnázium 

épületén belül. A rablás tervét a választásért felelős tanárnak kell leadni, aki egyeztetés után engedélyezi azt. A rablásról 

rajtuk kívül más nem szerezhet tudomást. 

59. § Külügyminiszter (A harmadik helyezett diákdiri-jelölt) 

(1) Ő a másik igazgatóhelyettes. 

(2) A Jogarőr tisztjét is ő tölti be. 

60. § Főcsibész 

(1) Ő a Szalagőr 

(2) Feladatát és jogkörét külön fejezet szabályozza. 

61. § Oktatásügyi miniszter 

(1) Feladata: a Fordított Napon a tanítás megszervezése. Diáktanárok beszervezése a tanítási órák megtartására. 

(2) Ő az Esküőr. 

(3) Joga: a Parlament tagjaiból két oktatási államtitkárt választani. 

62. § Élelmezésügyi miniszter 

(1) Feladata: a Fordított Napon a diáktársadalom élelmezése. Ex-Diákdirik megvendégelése a Díszteremben. Személyére 

a kortes után a 2. helyezett megye tehet javaslatot. 

(2) Ő a Kulcsár. 

63. § Postaügyi miniszter 

(1) Feladata: a Fordított Napon az újság megjelentetése. 

(2) Ő a Fő-facsősz. 

64. § Környezetvédelmi és sportügyi miniszter 
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(1) Feladata: a Kortes és Fordított Nap után az intézmény eredeti rendjének visszaállítása 

65. § Főnincstárnok 

(1) Feladata: 

- a beiktatási jelképeket tartalmazó láda felnyitása, őrzése, a jelképek kiosztása; 

- a kitüntetések elkészítése. 

(2) Joga: a Parlament tagjaiból két Nincstárnokot választani. 

 

V. FEJEZET 

 

A FŐCSIBÉSZSÉG SZERVEZETE 

66. § Vezetője a Főcsibész. Tagjai: A 2 Csibész, akiket a Főcsibész választ a parlament tagjaiból. 

67. § A Főcsibészségnek a Fordított Napon a rendbontók és szabálysértők felett bíráskodási joga van. Ellenőrizheti az 

Igazgatói Tanács munkáját. 

68. § A büntetés alá vont személyeket a büntető eljárás minden szakaszában megilleti a védelem joga. A védő, a vádlott 

megyéjének bármelyik tisztségviselője lehet. 

69. § (1) Törvényszegés esetén a Főcsibészségnek 1 órán belül határozatot kell hozni. A tárgyalásokról pontos 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 

(2) A Főcsibészség külön helyiségben tartózkodjon. Ha közülük diáktanár kerül ki, úgy kell beosztani őket órára, hogy 

egyikük mindig a Főcsibészség helyiségében tartózkodjon. 

70 § A Főcsibészség büntető jogkörrel rendelkezik. A tett elkövetését illetően a következő büntetéseket róhatja ki saját 

belátása szerint: 

- Diákdiri intő 

- Diákdiri megrovás 

- a mellékhelyiségek használatának megvonása 

- a menzajog elvonása 

- a diáktársadalomból való kizárás. 

 

VI. FEJEZET KITÜNTETÉSEK 

 

71. § (1) Ha valamely egyén 2 éven keresztül bejut a Parlamentbe és ott parlamenti tag, kapjon 1 db 5 cm széles, 50 cm 

hosszú kékszínű Térdszalagrendet. 

(2) Ha valamely egyén 2 éven keresztül bejut a Parlamentbe és ott tisztséget tölt be, kapjon 1 db 5 cm széles, 50 cm 

hosszú fehér színű Térdszalagot. 

(3) Ha valamely egyén 2 éven keresztül befut a Parlamentbe és ott miniszteri tisztséget tölt be, kapjon 1 db 5 cm széles, 

50 cm hosszú piros színű Térdszalagot. 

(4) Az 1., 2., 3., pontokban felsorolt szalagokon “TÉRDSZALAGREND” felírás és az adott évszám legyen feltüntetve. A. 

Térdszalagrendet vállra tűzve kell hordani. 

72. § (1) Ha valamely egyén 3 éven keresztül bejut a Parlamentbe és ott parlamenti tag, kapjon 1 db 13 cm átmérőjű 

díszes medált, amelyen: “A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Fordított Napi TISZTELETBELI PARLAMENTER” és a 

neve szerepeljen. 

(2) Ha valamely egyén 3 éven keresztül bejut a Parlamentbe, és ott legalább 2 évben tisztséget tölt be, kapjon 1 db 13 cm 

átmérőjű díszes  medált, melyen: “A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Fordított Napi TISZTELETBELI 

TISZTSÉGVISELŐJE’’- és a neve szerepeljen. 

(3) Ha valamely egyén 3 éven keresztül bejut a Parlamentbe, és ott legalább 1 évben miniszteri tisztségét tölt be, kapjon 1 

db 13 cm átmérőjű díszes medált, amelyen: “A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Fordított Napi TISZTELETBELI 

MINISZTERE” és a neve szerepeljen. 

(4) A fenti jutalmak közül az 1., 2., 3., pontban megjelölt jutalmakat az Igazgatói Tanács rendkívül indokolt esetben olyan 

személyeknek, is odaítélheti, akik a fenti feltételeknek nem feleltek meg ugyan, de tettükkel nagymértékben hozzájárultak 

a Fordított Nap sikeréhez. Ezen jutalmakat visszamenőleg is meg lehet ítélni. 

73. § (1) Ha valamely egyén 4 éven keresztül bejut a Parlamentbe és ott parlamenti tag, kapjon 1 db kék alapú, 

Aranygyapjas Rendet és “ÖRÖKÖS PARLAMENTER” címet. 

(2) Ha valamely egyén 4 éven keresztül bejut a Parlamentbe, és ott legalább 3 évben tisztséget tölt be, kapjon 1 db fehér 

alapú, Aranygyapjas Rendet és “ÖRÖKÖS TISZTSÉGVISELŐ” címet. 

(3) Ha valamely egyén 4 éven keresztül bejut a Parlamentbe, és ott legalább 2 évben miniszteri tisztséget tölt be, kapjon 1 

db piros alapú, Aranygyapjas Rendet és “ÖRÖKÖS MINISZTER” címet. 

(4) Az Aranygyapjas Rend 6 cm sugarú szabályos hatszög rajta “A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Fordított Napi 

Igazgatói Tanácsa Aranygyapjas Rendet adományoz XY diákpolgárnak”, és az évszám. A Rend színe az 1., 2., 3., pont 

szerint változik. A kitüntető cím feltüntetése az Aranygyapjas Rend alján lógó kis táblán legyen. A fenti jutalmakat csak a 

leírt feltételeket teljesítő személy kaphatja meg. 
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(5)  Ha valamely egyén 5 éven keresztül bejut a Parlamentbe kapjon Ötszög Díjat, amely 1 db 6 cm sugarú szabályos 

ötszög, rajta “A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Fordított Napi Igazgatói Tanácsa Ötszög Díjat adományoz XY 

diákpolgárnak”, és az évszám. 

(6)  Ha valamely egyén 6 éven keresztül bejut a Parlamentbe kapjon Hatszög Díjat, amely 1 db 6 cm sugarú szabályos 

hatszög, rajta “A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Fordított Napi Igazgatói Tanácsa Hatszög Díjat adományoz XY 

diákpolgárnak”, és az évszám. 

(7)  Ha valamely egyén 7 éven keresztül bejut a Parlamentbe kapjon Hétszög Díjat, amely 1 db 6 cm sugarú szabályos 

hétszög, rajta “A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Fordított Napi Igazgatói Tanácsa Hétszög Díjat adományoz XY 

diákpolgárnak”, és az évszám. 

(8)  Ha valamely egyén 8 éven keresztül bejut a Parlamentbe kapjon Nyolcszög Díjat, amely 1 db 6 cm sugarú szabályos 

nyolcszög, rajta “A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Fordított Napi Igazgatói Tanácsa Nyolcszög Díjat adományoz XY 

diákpolgárnak”, és az évszám. 

74.§ Ha valamely egyén 3 éven keresztül diákdiri-jelöltként részt vesz a korteshadjáratban - tehát 3 éven keresztül esélyes 

a Diákdiri címre és azt elnyeri, vagy nem és ezzel elősegíti a Fordított Napi választások színvonalának növelését, kapjon 

1 db 20 cm átmérőjű díszes medált a “Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Fordított Napi ÖRÖKÖS DIÁKDIRJE” és a 

neve felirattal. 

75. § Pap Zsolt díj 

Ebből a kitüntetésből minden évben csak egy adományozható. Az előző évben érettségizettek közül az kaphatja meg, aki - 

gimnazistaként - a legnagyobb mértékben járult hozzá a Fordított Nap sikeréhez. 

76. § A Fordított nap Díszpolgára 

Csak rendkívül kivételes esetben adományozható olyan személynek, aki nagyon-nagyon sokat tett a Fordított Napért.. 

77. § Beck Zsófia díj 

Ezt a kitüntetést az kaphatja meg, aki a választás során legfeljebb 5 szavazattal marad el az első helyezettől. 

 

VII. FEJEZET 

 

A BEIKTATÁS RENDJE (külön forgatókönyv) 

78. § A beiktatás a Fordított Napon 8.00-kor kezdődik a tornateremben. 

79. § A beiktatást a Házmester nyitja meg és a Főszócső közvetíti. 

80. § A beiktatási ünnepségre meghívandó minden évben az összes Ex-Diákdiri, a tantestület tagjai és a diákok. 

81. § A beiktatás fő mozzanatai: 

(1) A Házmester köszönti a megjelenteket, összefoglalja az adott választási időszak fő eseményeit. 

(2) A Főszócső által köszöntve belépnek egyenként a parlementerek és a tisztségviselők, a Házmestertől átveszik a 

parlamenti-medálokat és hátteret képeznek a beiktatáshoz. A parlamentereknek a beiktatáson ünneplő ruhában kell 

megjelenniük. 

(3) Ezután vonulnak be egyenként bemutatva az Alkotmánybírák, az Igazgatói Tanács tagjai és az Ex-Diákdirik. 

(4) A Főnincstárnok és a Nincstárnokok behozzák a beiktatási jelképeket tartalmazó ládát. 

(5) A legünnepélyesebb keretek között testőreivel bevonul a Diákdiri. 

(6) A Főnincstárnok a válságbizottság tagjainak jelenlétében felnyitja a ládát, és kiosztja a jelképeket az Esküőrnek, a 

Szalagőrnek, a Medálőrnek, a Kulcsárnak és a Fő-facsősznek. 

(7) Az Igazgató átadja a Diákdirinek a jelképeket: szalag, medál, kulcs, főfa. A jelképeket a Szalagőr, a Medálőr, a 

Kulcsár és a Fő-facsősz adja át az Igazgatónak. 

(8) Az Esküőr átadja az eskütokot az Igazgatónak, aki felnyitja az eskütokot, kezéből a Diákdiri felolvassa az eskü 

szövegét, majd aláírja az oklevelet. Az eskü és az aláírás alatt minden jelenlévő köteles felállni. 

(9) Az Igazgató a jogarléccel Diákdirivé üti a Diákdirit. 

(10) A Diákdiri beszédet mond, jutalmaz és meghirdeti a Fordított Napi programot. 

82. § A bevonulás megfelelő mozzanatai között szignál szóljon! 

83. § A Díszülésen a Diákdiri lemond hatalmáról, a miniszterek és tisztségviselők leteszik jelképeiket, a Válságbizottság 

tagjai a ládát ünnepélyesen lezárják. 


