A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA
ALAPSZABÁLY
I. fejezet
A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia
Preambulum
A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK) Baráti Társaságának Közgyűlése
figyelemmel a Pécsi Tudományegyetem átalakulásában az összegyetemi és Kari Társaságok
létrejöttére, akként döntött, hogy az egyesület nevének megváltoztatásával és a JPTE Baráti
Társasága céljait PTE ÁJK Baráti Társaságára vonatkoztatva – mint a Kar Baráti Társasága –
tevékenységét a jelen Alapszabályban rögzítettek szerint folytatja:
1.§ Az ÁJK Baráti Társasága (továbbiakban: Baráti Társaság) célja a PTE ÁJK-n és annak
jogelődjein oklevelet szerzett jogászok, valamint az ÁJK aktív és nyugállományú oktatóinak,
kutatóinak és más dolgozóinak összefogása az egyetemi, kari hagyományok ápolása, az Alma
Materral való kapcsolat fenntartása és fejlesztése érdekében.
2.§ Az l.§-ban rögzített cél megvalósítása végett a Baráti Társaság:
a) biztosítja tagjainak a Társaság által szervezett tudományos, szakmai
konferenciákon, üléseken és társadalmi rendezvényeken való részvételt és közreműködést;
b) elősegíti a tagoknak az ÁJK-val való folyamatos kapcsolattartását;
c) a kapcsolatok ápolása érdekében évente egyszer ÁJK Napot, ezen belül évfolyamtalálkozókat, szakmai és kulturális programokat szervez;
d) tájékoztatja a tagságot az ÁJK és a PTE életének fontosabb eseményeiről,
rendszeresen kiadványokat jelentet meg, s azokat eljuttatja a tagoknak;
e) szervezi a Kari hagyományok ápolását.
A vékonybetűs szöveg az eredeti, a vastagbetűs a módosítani tervezett rendelkezéseket jelenti.
II. fejezet
A tagság
3.§
(1) A tagsági viszony a kitöltött és aláírt jelentkezési lapnak a Baráti Társaság címére
történő beérkezéssel jön létre, amelyet a Főtitkár a beérkezéstől számított 8 napon belül
írásban visszaigazol.
(2) A Baráti Társaság pártoló tagja lehet az a magyar vagy nem magyar állampolgár,
továbbá azon jogi személyek, akik egyetértenek az 1. § (1) bekezdésben foglalt célkitűzéssel,
és támogatni, segíteni akarják a Baráti Társaság munkáját.
(3) A 3. § (1) bekezdésében írtakon túl tagi viszonyukat megtarthatják a Janus
Pannonius Tudományegyetem bármely karán vagy azok jogelődjein végzett azon hallgatók
illetve dolgozók, tanárok, akik a Janus Pannonius Tudományegyetem Baráti Társaságának
tagjai voltak és e tagi viszonyukat az (1) bekezdésben megjelölt módon tett nyilatkozatukkal
meg kívánják tartani.

4.§ (1) A tagok jogai:
a) részt venni a Baráti Társaság és az ÁJK tudományos, szakmai rendezvényein, s
azokba bekapcsolódni;
b) az ÁJK Napon és a Baráti Társaság kulturális rendezvényein részt venni;
c) a Közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni, személyi és bármely más, a Baráti
Társaság életét érintő ügyekben javaslatot tenni, a tisztségviselőkhöz kérdést intézni, a
Közgyűléshez vagy az előzőekben megjelöltekhez javaslattal, indítvánnyal élni,
felvilágosítást kérni;
d) tájékozódni a Kar életéről, eseményeiről, állami vagy szolgálati titkot nem érintő
tevékenységéről;
e) választhat és választható a Baráti Társaság bármely tisztségére;
f) megválasztása esetén a Baráti Társaság érdekében tevékenykedni;
g) Az Elnök felhatalmazása alapján a Baráti Társaságot képviselni harmadik
személyek előtt;
h) igényelheti a Baráti Társaság szolgáltatásait;
i) bármely tag joga, hogy a Baráti Társaság bármely szervének határozatát – a
tudomására jutástól 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadja.
(2) A pártoló tagok alapvető jogai és kötelességei megegyeznek a tagokéval, kivéve a
tisztségekre történő választás és a Közgyűlésen való szavazás lehetőségét.
5.§ (1) A tagok kötelességei:
a) az alapszabály betartása;
b) a Baráti Társaság és az ÁJK célkitűzéseinek lehetősége szerinti támogatása,
részvétel a Baráti Társaság munkájában;
c) a tagsági díj rendszeres fizetése;
d) bármely tisztségre való megválasztása esetén legjobb tudása, szakértelme szerint
eleget tenni vállalt feladatának.
6.§ (1) A tagsági viszony megszűnik:
a) az Elnökséghez címzett kilépési nyilatkozatot követő, a nyilatkozatban megjelölt
időpontban való törléssel
b) elhalálozással
(2) A tagsági viszony megszűnhet:
a) törléssel, ha a tag két egymást követő évben felszólítás ellenére sem fizet tagdíjat;
b) kizárással, ha a tagot bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítélte.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt törlésről/kizárásról az Elnök dönt.
(4) A (3) bekezdésben írt törlésről/kizárásról szóló döntés ellen a tag 15 napon belül
fellebbezhet a Közgyűléshez. A fellebbezésnek a kizárásra és a törlésre halasztó hatálya van.
Ha a Közgyűlés a határozatot nem változtatja meg, a tag bírósághoz fordulhat, amely dönt.

III. fejezet
A Baráti Társaság Szervezete
7. § A Baráti Társaság szervezeti felépítése:
Közgyűlés
Elnökség (Elnök, Alelnök, Főtitkár)
Ellenőrző Bizottság (Elnök és 2 tag)
Eseti bizottságok
8.§
(1) A Baráti Társaság legfőbb testületi szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok
összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
(2) A Közgyűlést évenként egyszer az Elnökség hívja össze. A Közgyűlést össze kell
hívni akkor is, ha ezt a tagok egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével
indítványozza, vagy ha azt a bíróság elrendeli.
(3) A Közgyűlés előkészítése az Elnökség feladata.
(4) A Közgyűlés idejéről, helyéről és a napirendi pontokról a tagokat (15 nappal
előbb) írásban értesíti az Elnökség. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak több
mint a fele jelen van. Ha a határozatképesség hiánya miatt a Közgyűlést el kell halasztani, a
másodszorra – 15 napon belülre – összehívott Közgyűlés (az eredeti napirendbe felvett
kérdésekben) a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erről a tagokat az eredeti
közgyűlési meghívóban tájékoztatni kell.
(5) A Közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza, kivéve a Baráti Társaság feloszlását kimondó határozatot, amelyhez kétharmados
szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén újra meg kell ismételni a szavazást.
Amennyiben újból szavazategyenlőség áll fenn, az adott ügyet le kell venni a napirendről és a
soron következő Közgyűlés elé kell terjeszteni. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet
két jelenlévő tag aláírásával hitelesít.
(6) A Közgyűlésre a pártoló tagokat meg kell hívni.
9.§ A Közgyü1és hatáskörébe tartozik:
a) a Baráti Társaság megalakulásának, más egyesülettel való egyesülésének,
feloszlásának kinyilvánítása;
b) az alapszabály elfogadása és módosítása;
c) az Elnöknek, az Alelnöknek, a Főtitkárnak és az Ellenőrző Bizottság Elnökének és
két tagjának a megválasztása 5 év időtartamra, illetve ezek visszahívása.
d) a ciklusprogram jóváhagyása;
e) A Baráti Társaság éves munkájáról és gazdálkodásáról szóló elnökségi beszámoló
megvitatása, az éves költségvetés elfogadása;
f) a tagsági díj összegének meghatározása;
g) eseti bizottságok létrehozásáról szóló döntés;
h) döntés alapítványok létesítéséről
i) minden egyéb olyan kérdés, amelyeknek a Közgyűlésen való tárgyalását valamely
tag javasolta, és azt a Közgyü1és elfogadta.
10.§ A Közgyűlés a Baráti Társaság tagjai sorából 5 éves időtartamra – az Elnökséget
együttesen alkotó – 1 Elnököt, 1 Alelnököt, Főtitkárt, valamint 3 tagú Ellenőrző Bizottságot
választ.
11.§

(1) Az Elnökség a Baráti Társaság életének irányító testülete, szerve.
(2) Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, munkájáról évente a
Közgyűlésen ad számot.

(3) Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.
(4) Az Elnökséget évente legalább 4 alkalommal az Elnök hívja össze.
(5) Az Elnökség a Közgyűlés által meghatározott program szerint végzi munkáját.
Kapcsolatot tart az illetékes kari szervekkel, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó
szervekkel.
(6) Az Elnökség munkájának szervezéséről a Főtitkár gondoskodik.
(7) Az Elnökség feladata, hatásköre:
a) irányítja a Baráti Társaság tevékenységét;
b) gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról;
c) összehívja a Közgyűlést, és előterjeszti az Elnökség éves munkájáról szóló
jelentést;
d) kialakítja az évente megrendezendő ÁJK Napok és más rendezvények
programját;
e) előkészíti a Baráti Társaság éves költségvetési tervezetét, elfogadja a
számviteli beszámolót;
f) alapítványok, pályázatok kiírása, megpályázása, döntés vállalkozási
tevékenységről;
(8) Az Elnökség döntése alapján a hatáskörébe tartozó döntési jogokat átruházhatja az
Elnökre, aki e döntéseiről köteles beszámolni az Elnökségnek.
(9) Az Elnökség határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, döntéseit egyhangúan
hozza. Egyhangúság hiányában az ügyet le kell venni a napirendről és a következő elnökségi
ülésre kell előterjeszteni.
(10) Az elnökségi ülésekről a Főtitkár jegyzőkönyvet vezet, amelyet az Elnök és maga
ír alá.
12.§

(1) A Baráti Társaság Elnöke egyben az Elnökség elnöki tisztét is betölti.
(2) Az Elnök képviseli a Baráti Társaságot, vezeti az Elnökség, illetve a Közgyűlés
üléseit, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
(3) Az Alelnök az Elnök megbízásából, illetőleg az Elnökség által meghatározott
feladatkörben teljes jogkörrel jár el.
13.§ (1) A Baráti Társaság Főtitkára felelős a Társaság illetve az Elnökség működésének
operatív biztosításáért, a közgyűlési és elnökségi döntések előkészítéséért.
(2) A Baráti Társaság ügyvitelét, gazdasági tevékenységét egy ezzel megbízott
ügyintéző végzi.
14.§ Az Ellenőrző Bizottság elnökből és 2 tagból áll, üléseit szükség szerint tartja, feladata a
pénzügyi és gazdálkodási, valamint a törvényességi szempontok figyelemmel kísérése,
ellenőrzése. Tapasztalatairól évente beszámol a Közgyűlésnek.
15.§ A Közgyűlés a Baráti Társaság céljainak elősegítése érdekében eseti bizottságot hozhat
létre. A bizottság vezetőjét a Közgyűlés választja és számoltatja be a bizottság munkájáról.
Tagjait az Elnökség kéri föl.

IV. fejezet
A Baráti Társaság anyagi forrásai és gazdálkodása
16.§

(1) A Baráti Társaság anyagi forrásai:
a) éves tagdíj;
b) rendezvények bevételei;
c) állami, társadalmi és gazdálkodó szervek anyagi támogatásai;
d) pártoló tagok támogatása;
e) a tagdíjat meghaladó összegű tagi befizetések;
f) a pályázatokból, alapítványoktól befolyt összegek;
g) reklám, szponzorálási bevételek.
h) A Baráti Társaság céljainak elérése érdekében kifejtett vállalkozási
tevékenységéből származó bevétel;
(2) Az éves költségvetést az Elnökség hagyja jóvá.

17.§ A Baráti Társaság pénzeszközeit pénzintézeti számlán kell vezetni. A számla felett az
Elnök önállóan, az Alelnök és a Főtitkár együttesen jogosult rendelkezni.
18.§ A Baráti Társaság megszűnése esetén a megmaradt vagyont az ÁJK oktatói, tudományos
tevékenységének támogatására kell fordítani.
V. fejezet
Záró rendelkezések
19.§ A Baráti Társaság székhelye: Pécs, 48-as tér 1.
20. § A Baráti Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem végez, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei
önkormányzati választáson jelöltet nem állít.
21.§ A Baráti Társaság megszűnik, ha:
a) feloszlását a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja;
b) más egyesülettel egyesül;
c) a bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja a társaságot, mivel annak
tevékenysége az 1989. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésébe ütközik;
d) a Baráti Társaság megállapítja a megszűnését arra tekintettel, hogy a Baráti
Társaság egy évnél hosszabb idő óta nem fejt ki működést;
e) tagjainak száma tartósan 15 fő alatt van.
22.§ Ezen – módosított – alapszabályt a Baráti Társaság 2009. április 17-i Közgyűlése
elfogadta. Egyidejűleg a JPTE Baráti Társaságának 1987. március 28-iki Közgyűlésén
elfogadott és többször módosított alapszabálya hatályát veszti.
Pécs, 2009. április 17.
Elnök

Főtitkár

