
Az ELTE ÁJK HÖK Oktatási Bizottságának ügyrendje 

 

 

Az oktatási ügyekért felelős alelnök – az elnök jóváhagyásával – az ELTE ÁJK HÖK 

Alapszabály 73. § alapján az Oktatási Bizottság működésének részletes szabályait az alábbiak 

szerint állapítja meg. 

 

Általános rendelkezések 

Az Oktatási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) ügyrendje az Oktatási Bizottság működésére 

vonatkozó, az ELTE ÁJK HÖK Alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) által nem 

szabályozott ügyrendi rendelkezéseket tartalmazza. 

 

Az Oktatási Bizottság tagjai 

1. § 

(1) A Bizottság tagja az lehet, aki az ELTE ÁJK hallgatója. 

(2) A Bizottság tagjait pályázat útján a Bizottság elnöke nevezi ki. 

(3) A tagsági viszonyt az elnök megszüntetheti, különösen akkor, ha a Bizottság tagja a 

Bizottság háromból legalább kéz ülésén nem jelenik meg és kimentését előzetesen 

elmulasztja. Az elnök megszüntetheti a tagsági viszonyt továbbá, ha a bizottsági tag két 

határidős feladatot egymást követően elmulaszt időben elvégezni. Az elnök az e bekezdés 

alapján meghozott döntését indokolni köteles. 

 

Az Oktatási Bizottság ülései 

2. § 

(1) Az Bizottság üléseit a Bizottság elnöke (továbbiakban: elnök) 

a) a napirend kitűzésével egyidejűleg összehívja, 

b) vezeti. 

(2) Az elnök a Bizottság ülését, a napirend egyidejű megküldésével, az ülést megelőzően 

legkésőbb hét nappal összehívja. Az elnök a Bizottság esedékes ülése előtti napon emlékezteti 

a tagokat a Bizottsági ülés pontos időpontjára. 

(3) Rendkívüli helyzetben az elnök a (3) bekezdésben foglalt időn belül is összehívhatja a 

Bizottság ülését. 

a) Rendkívüli okból összehívott ülés az (7) bekezdésben meghatározottól eltérő helyre 

is összehívható. 



b) Rendkívüli okból összehívott ülést elsősorban elektronikus úton csoportos 

videóhívással, vagy csoportos hanghívással kell lebonyolítani. 

(4) A Bizottság szorgalmi időszakban havonta legalább kétszer, legfeljebb négyszer ülésezik. 



(5) Vizsgaidőszakban az elnök csak rendkívüli ülést hívhat össze. 

(6) Szorgalmi időszakon, és vizsgaidőszakon kívül összehívott ülés időpontját az elnök 

előzetesen egyezteti a Bizottság tagjaival. E bekezdés alapján összehívott bizottsági ülésen meg 

nem jelenő, és magát ki nem mentő tag tagsági viszonya az erre való hivatkozással nem 

szüntethető meg. 

(7) A Bizottság üléseit az 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. szám alatti HÖK irodában 

tartja. 

 

Az Oktatási Bizottság munkarendje 

3. § 

(1) A Bizottság projekt alapon, munkacsoportokba szerveződve dolgozik. 

(2) A munkacsoportot a projektfelelős vezeti. A projektfelelőst a Bizottsági tagok közül az 

elnök nevezheti ki. Amennyiben az elnök nem nevez ki projektfelelőst, a projekt vezetését 

önállóan látja el. 

(3) A munka minőségéről, zavartalan lefolyásáról, a határidők betartásáról a projektfelelős 

gondoskodik. 

(4) Az egyes projektek határidejét az elnök határozza meg, indokolt esetben figyelembe véve a 

Bizottság tagjainak véleményét. 

 

Hatálybalépés 

4. § 

Az ELTE ÁJK HÖK Oktatási Bizottságának ügyrendje a kihirdetésével hatályba lép. 


