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Politológus Bizottsági ügyrend 

 

I. Fejezet  

 

Bizottsági ülés 

 

1.§ A Politológus Bizottság főszabály szerint havonta két rendes ülést tart, melynek az időpontját a 

bizottság tagjai határozzák meg a hivatalos Facebook csoportban történő szavazás alapján. Az 

ülések időpontjait minden hónapra az előző hónap utolsó napjáig meg kell határozni. 

2.§ A rendes ülések napirendi pontjait a Politológus Ügyekért felelős alelnök köteles elkészíteni a 

rendes ülések előtt 48 órával és közzétenni a bizottság hivatalos Facebook csoportjában.  

3. § Az Politológus ügyekért felelős alelnök indokolt esetben rendkívüli ülést hívhat össze. A 

rendkívüli ülés időpontját az eset körülményeire tekintettel úgy kell megállapítani, hogy az ülésen a 

lehető legtöbb bizottsági tag részt vehessen. A rendkívüli ülés a következő napra is összehívható a 

napirendi pontok egyidejű meghirdetésével. 

4. § Indokolt esetben a Politológus ügyekért felelős alelnök döntése alapján az bizottsági ülést 

elektronikus úton is le lehet bonyolítani. 

5.§ A Politológus Bizottság ülésein jegyzőkönyv készül, melyet a Politológus ügyekért felelős 

alelnök helyettese vezet. A jegyzőkönyvek a bizottság hivatalos Facebook csoportjába kerül 

feltöltésre. A Politológus Bizottság tagjain kívűl külön kérésre lehet megtekinteni a jegyzőkönyvet, 

a Politológus ügyekért felelős alelnök engedélyével.  

6.§ A Politológus Bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza, ezzel szemben vétójoggal élhet a 

Politológus ügyekért felelős alelnök. A szavazásra sor kerülhet Bizottsági ülésen, vagy elektronikus 

formában is. 

 

A Bizottsági ülés résztvevői 

 

7.§ A Politológus Bizottság ülésein kötelező megjelenniük a Politológus Bizottság tagjainak, 

azokról csak előzetes és indokolt kimentése alapján lehet távol maradni. Ha több, mint három 

alkalommal nem vesznek részt bizottsági ülésen egy szemeszterben, akkor elbocsájtásra kerülnek a 

Politológus Bizottságból.  

8.§ A Politológus Bizottság tagjain túl minden rendes ülésre meghívásra kerülnek a politológus 

mentorok és a politológus évfolyamképviselők, akik tanácskozó jelleggel vehetnek részt az 

üléseken. 

9.§ A Politológus Bizottság ülésein részt vehetnek az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzat 

küldöttgyűlésének tagjai, az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzat iroda vezetői. Ők a bizottság 
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ülésein csak külön engedéllyel szólalhatnak fel, a Politológus ügyekért felelős alelnök adhatja meg 

ezt az engedélyt (ez alól kivételt képeznek a Küldöttgyűlés politológus tagjai). 


