Polgári Jogi Tudományos Diákkör
Szabályzat
1. §
[Alapadatok]
(1) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Állam és- Jogtudományi Kar (a
továbbiakban: Kar) Polgári Jogi Tudományos Diákköre (a továbbiakban: Diákkör) a Polgári Jogi
Tanszék diákköre.
(2) A Diákkör neve: Polgári Jogi Tudományos Diákkör.
(3) A Diákkör rövidítése: PJ TDK.
(4) A Diákkör az üléseit a tanév szorgalmi időszakában, csütörtökönként 16 órától tartja.
(5) A Diákkör üléseinek helyszíne a Polgári Jogi Tanszék Szladits szemináriumi terme.
(6) Amennyiben a Diákkör ülésének megtartása a Szladits szemináriumi teremben nem lehetséges, a
Diákkör más előadóban is megtartható. A helyszínváltozásról a titkár köteles előzetesen tájékoztatni a
hallgatóságot.
(7) A Diákkör ülései nyilvánosak.
2. §
[A Diákkör feladatai]
A Diákkör
a) megszervezi a Diákkör üléseinek programját különös tekintettel a meghívott előadók felkérésére, az
előadások lebonyolításra,
b) rendszeresen együttműködik a Tudományos Diákköri Tanáccsal (a továbbiakban: TDT),
c) megszervezi a kari diákköri konferencia polgári jogi tagozatát,
d) érdemben közreműködik az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (a továbbiakban: OTDK)
megszervezésében, amennyiben ez a Kar feladata,
e) segíti a Polgári Jogi Tanszék oktatóinak tudományos és szakmai tevékenységét,
f) egyéb, a titkár által meghatározott további feladatokat lát el.
3 .§
[A Diákkör tagja]
(1) A Diákkör tagjává válik az a Kar jogász szakán aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató,
aki a Diákkör heti üléseinek legalább hatvan százalékán részt vett az adott szemeszterben.
(2) A Diákkör heti előadásain való részvételről a titkár nyilvántartást vezet.
(3) A nyilvántartásról szóló kivonatot és a diákköri tagságot igazoló dokumentumot a Diákkör
tagjának kérésére a titkár adja ki.
(4) A Diákkör tagja köteles
a) a Diákkörnek az adott szemeszterben szervezett heti üléseinek legalább hatvan százalékán részt
venni,
b) a Diákkör projektjeinek és konferenciáinak lehetőségeihez mérten részt venni,
c) a titkár munkáját segíteni.
(5) A Diákkör tagjának megbízatása megszűnik

a) a szemeszter végével, ha a Diákkörnek az adott szemeszterben szervezett heti üléseinek legalább
hatvan százalékán nem vett részt,
b) lemondásával,
c) felmentésével,
d) ha a diákköri tagsági jogviszonyának fennállásához szükséges feltételek már nem állnak fenn.
(6) A Diákkör tagját a Diákkör tagjainak kétharmadának szavazata alapján - a titkár javaslatára felmentheti, ha ismételten nem tesz eleget diákköri tagsági kötelezettségeinek vagy súlyosan megszegi
azokat.
(7) A Diákkör tagjára a (4) bekezdés és az (5) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségek,
jogkövetkezmények nem vonatkoznak, ha az adott szemeszterben külföldi tanulmányokat folytat.
4. §
[A Diákkör titkára]
(1) A Diákkör titkára (a továbbiakban: titkár) a Diákkör azon tagja lehet, akit a jelen lévő diákköri
tagok több, mint fele titkos szavazással választ meg.
(2) A szavazást jelölés előzi meg, amelyet a Diákkör tagjai tehetnek meg. Egy diákköri tag csak
egyetlen, másik diákköri tagot jelölhet.
(3) A titkár-jelöltek kötelesek megnevezni, még a szavazás előtt, azt a diákköri tagot, akit a
titkár-jelölt titkárhelyetteseként kinevezne megválasztása esetén.
(4) A szavazás papír alapú, amelyen a titkár-jelöltek neve szerepel.
(5) Érvényes az a szavazat, amelyen egy titkár-jelöltet támogatnak.
(6) A szavazatokat a tagok közül választott számláló bizottság számolja meg.
(7) A három tagú számláló bizottság tagjait a diákköri tagok közül a jelen lévő diákköri tagok több,
mint fele nyílt szavazással választja meg.
(8) A szavazás lezárulta után a számláló bizottság kihirdeti a titkár választás eredményét.
(9) Amennyiben a titkár választás érvénytelen vagy eredménytelen, a választást késedelem nélkül meg
kell ismételni, amelyre a két legtöbb szavazatot kapott titkár-jelölt jut tovább. Ha ismét érvénytelen
vagy eredménytelen a választás, akkor új diákköri ülést kell összehívni legkorábban 3 napon, de
legkésőbb 10 napon belül, ahol a teljes választási eljárást meg kell ismételni.
(10) A titkár megbízatása a megválasztását követő második szemeszter végéig tart.
(11) Nem választható titkárnak, olyan diákköri tag, aki titkári megbízatásának lejárta előtt szerezné
meg abszolutóriumát.
(12) A megválasztott titkár megbízatásának első napja a korábban megválasztott titkár
megbízatásának lejártát vagy megszűnését követő első nap.
(13) A titkár
a) a TDT tagja,
b) megszervezi és előkészíti a Diákkör üléseit,
c) a Diákkör projektjeit és konferenciáit megszervezi,
d) képviseli a Diákkört,
e) kezeli a Diákkör pénztárát,
f) egyéb, a Diákkör tevékenységi körébe tartozó feladatokat lát el.
(14) A titkár megbízatása megszűnik
a) halálával,
b) lemondásával,
c) visszahívásával,

d) ha a kinevezéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn.
(15) Amennyiben a titkár megbízatása a (14) bekezdés szerinti okokból szűnik meg és nincs
megválasztott titkár, akkor az új titkár harminc napon belül meg kell választani.
5. §
[A titkár visszahívása]

(1) A visszahívást a diákköri tagok egyharmada kezdeményezheti, és arról a soron következő ülésen
határoznak.
(2) A visszahívás kezdeményezéséről értesíteni kell a diákköri tagokat. Az értesítésről a visszahívást
kezdeményező tagok által maguk közül megjelölt diákköri tag gondoskodik.
(3) A visszahíváshoz a jelen lévő diákköri tagok több, mint felének szavazata szükséges.
(4) A diákköri tagok a visszahívásról titkos szavazással döntenek.
(5) Az új titkárt harminc napon belül meg kell választani, de legkésőbb a visszahívást követő
harmadik ülésen.
6. §
[A Diákkör titkárhelyettese]
(1) A Diákkör titkárhelyettese (a továbbiakban: titkárhelyettes) a Diákkör azon tagja lehet, akit a titkár
kinevez.
(2) A titkárhelyettes kinevezésére irányadó a 4.§ (3) bekezdése.
(3) Nem nevezhető ki titkárhelyettesnek, olyan diákköri tag, aki titkárhelyettesi megbízatásának
lejárta előtt szerezné meg abszolutóriumát.
(4) A titkárhelyettes a titkár általános helyettese.
(5) A titkárhelyettes megbízatása megszűnik
a) halálával,
b) lemondásával,
c) felmentésével,
d) ha a kinevezéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn,
e) a titkár megbízatásának megszűnésével.
(6) A titkár a titkárhelyettest felmentheti, ha kötelezettségeit vétkesen megszegi, különös tekintettel a
titkár utasításainak teljesítésére.
(7) A titkárhelyettesre egyebekben a titkárra vonatkozó szabályok az irányadók.
7. §
[Országos Tudományos Diákköri Konferencia]
Az OTDK Polgári Jogi szekciójában csak olyan dolgozattal lehet nevezni, amelyet a Diákkör tagja
vagy valamely a Karon működő szakkollégium vagy diákszervezet civilisztikai tanulmányi
egységében tag hallgató készített, és a vonatkozó formai követelményeknek megfelel.
8. §
[Záró és hatályba léptető rendelkezések]

(1) Jelen szabályzat módosítását a Diákkör jelen lévő tagjainak több, mint fele nyílt szavazással
fogadja el a titkár által négy nappal korábban meghirdetett diákköri ülésen.
(2) Jelen szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba.

