
Az ELTE ÁJK HÖK Szociális Bizottságának Ügyrendje  

1. A Bizottság 

1. § A bizottságot a Szociális ügyekért felelős alelnök (továbbiakban: alelnök) vezeti. 

2. § A bizottság tagja az ELTE ÁJK HÖK Szervezetének tagja lehet. 

3. § A bizottság tagjait az alelnök nevezi ki. 

2. A Bizottság ülése 

4. § A Szociális Bizottság (továbbiakban: bizottság) kéthetente ülésezik. 

5. § A bizottság ülései zártak. 

(1) A bizottság döntésével ettől eltérhet. 

6. § A rendes ülések napirendi pontjait az alelnök elkészíti és az ülés előtt legkésőbb 24 

órával megküldi a bizottság tagjainak. 

7. § Az alelnök indokolt esetben rendkívüli ülést hívhat össze.  

(1)  A rendkívüli ülés időpontját az eset körülményeire tekintettel úgy kell 

megállapítani, hogy az ülésen a lehető legtöbb bizottsági tag részt vehessen. 

(2) A rendkívüli ülés a következő napra is összehívható a napirendi pontok egyidejű 

meghirdetésével. 

8. § Indokolt esetben az alelnök döntése alapján az bizottsági ülést elektronikus úton is le 

lehet bonyolítani. Ekkor 

(1) különös figyelemmel, körültekintéssel kell eljárni a személyes adatok kezelése 

során, amely 

(2) megvalósulásáért az alelnök felel. 

9. § A bizottság döntéseit nyilvános vagy az alelnök döntése szerint zárt szavazással hozza.  

10. § A szavazásra sor kerülhet a Szociális ügyekért felelős Bizottság ülésén, vagy 

elektronikus formában. 

 

3. A Bizottsági ülés résztvevői 

 

11. § (1) A bizottsági ülésen részt vehet a bizottság tagja, az ELTE ÁJK HÖK ellenőrzésére 

jogosult bármely szerv küldöttje, az ELTE EHSZÖB tagja, az ELTE KÖB tagja és az 

ELTE ÁJK HÖK Kabinet tagja (A zárt ülések kivételével). 



(2) Az alelnök által meghívott bármely személy 

12. § A bizottság ülésein kötelező megjelenniük a bizottság tagjainak. 

(1) Csak előzetes és indokolt kimentése alapján lehet távol maradni.  

a) Az 5. § szerinti ülés kivételévelt képez ez alól. 

(2) Félévente 3 hiányzás lehetséges. 

13. § A meghívott tagokra a Szociális ügyekért felelős Bizottság tagjaira vonatkozó 

titoktartási szabályok vonatkoznak. 

4. Hatálybalépés 

14. § Az ELTE ÁJK HÖK Szociális Bizottságának ügyrendje a kihirdetésével hatályba 

lép.  
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