
A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara Társadalmi 
Tanácsának Működési Rendje 

 

1. § A PTE ÁJK Társadalmi Tanácsa
 

A Társadalmi  Tanács  a  Kar  tanácsadó  és  támogató  szervezete,  amely  a  Kar  életét  alaposan 
megismerve, az azt érintő lényeges kérdésekben sokoldalúan megalapozott véleményt nyilvánít és 
szakértelmével,  valamint  tekintélyével  a  Karon  belül  és  kívül  segíti  a  Kart  küldetésének 
teljesítésében. 

 

2. § A Társadalmi Tanács összetétele
 

(1) A Társadalmi Tanács tagjait – köztiszteletben álló, elsősorban tudományos, gazdasági, illetve 
közigazgatási  szakemberek,  a  Kar  támogatói  körének  és  a  jogász  szakmai  közélet  vezetőinek 
köréből – a PTE ÁJK Kari Tanácsa választja egyszerű szótöbbséggel, határozatlan időtartamra. 

(2) A Társadalmi Tanács taglétszáma 20 fő. Új tag megválasztása csak a másik tagsági viszony 
megszűnése esetén lehetséges. 

(3) A Társadalmi Tanács tagja a PTE-vel nem állhat közalkalmazotti viszonyban. 

  

3. § Jelölés
 

A Társadalmi Tanács tagjait  az oktatási  szervezeti  egységek javaslata  alapján a  dékán jelöli.  A 
jelölést megelőzően a jelöltnek írásban nyilatkoznia kell a jelölés elfogadásáról. 

A Társadalmi Tanács tagjává magyar és külföldi állampolgár egyaránt választható. 

 

4. § Elnökség
 

A Társadalmi Tanács tagjai közül választja meg elnökét. A Társadalmi Tanácsot az elnök képviseli.

 

5. § A Társadalmi Tanács tagjának jogai és kötelezettségei
 

A Társadalmi Tanács tagja jogosult 

1. a „Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara Társadalmi Tanácsának tagja” címet 
viselni, tagságát egyéb iratokon feltüntetni, 

2.  meghívottként  részt  venni  a  Kar  valamennyi  szakmai  és  tudományos,  valamint  közéleti 
rendezvényein, illetve a Kari Tanács ülésein, 

3. a Kar helyiségeit és infrastruktúráját használni.

A Társadalmi Tanács tagja köteles 

1. előmozdítani a Kar kedvező megítélését és lehetőségei szerint javítani annak gazdasági helyzetét, 



2. minden lehetséges fórumon biztosítani a tájékoztatást, ezzel is öregbítve a Kar jó hírnevét, 

 

6. § A megbízatás megszűnése
 

A Társadalmi Tanács tagjának megbízatása megszűnik:

1. lemondással, 

2. abban az esetben, ha a PTE-vel közalkalmazotti jogviszonyt létesít, 

3. a tag halálával. 

 

7. § A visszahívás
 

A Társadalmi  Tanács  tagja  akkor  hívható  vissza,  ha  az  5.  §  szerinti  kötelezettségeit  súlyosan 
megszegi, vagy méltatlanná vált a tisztségére. A visszahívást a dékán indítványozza és a kérdésről a 
Kari Tanács egyszerű szótöbbséggel, zárt ülésen, titkos szavazással dönt.

 

8. § A Társadalmi Tanács tevékenysége
 

(1)  A  Társadalmi  Tanács  figyelemmel  kíséri  a  Kar  társadalmi,  gazdasági  és  tudományos 
tevékenységét,  valamint  véleményezési  és  javaslattételi  joggal  rendelkezik  a  Kar  stratégiai 
célkitűzéseit érintő kérdésekben. A PTE ÁJK Kari Tanácsa köteles a javaslatot napirendre tűzni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cél érdekében a Társadalmi Tanács tagját tájékoztatni kell a 
Kari Tanács határozatairól.

 

9. § A Társadalmi Tanács ülései
 

(1) A Társadalmi Tanács tanévenként legalább egy alkalommal tart ülést. 

(2) A Társadalmi Tanács ülését - a napirendi pontok megjelölésével - a dékán hívja össze és vezeti. 
Az ülést össze kell hívni, ha a tagok egynegyede az ok megjelölésével azt a dékánnál írásban kéri. 

(3) A Társadalmi Tanács ülései nyilvánosak. 

 

10. § A határozathozatal
 

A Társadalmi Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

A Társadalmi  Tanács  tagjai  egynegyedének  indítványára  titkos  szavazást,  illetve  zárt  ülést  kell 
tartani.

 

11. § A Társadalmi Tanács ülései
 



A Társadalmi  Tanács  üléseinek  előkészítéséről,  az  ülések  jegyzőkönyvének  vezetéséről  és  a 
határozatainak végrehajtásáról a kari igazgató gondoskodik.

 

12. § Hatályba léptető és záró rendelkezések 
 

Jelen szabályzat a Kari Tanács által történő elfogadás napját követő napon lép hatályba.

 

Pécs, 2003. november 25.  

Dr. Petrétei József

dékán 


