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Amely létrejött egyrészről :

a Pécsi TörvénYszék (Székhely:7623 Pécs, Rákócziu.34. Levelezési cím: 7601 pécs, pf.
36.), képviseli: Dr. Rendeki Ágnes elnök (a továbbiakban: Törvényszék)

másrészről: a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (Székhely: 7622 pécs, Vargha
Damján u. 1., Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf.237.), képviséli: Dakos józsef r. dandártábornok
megYei rendőrfőkaPitány (a továbbiakban: Főkapitányság) a továbbiakban együttesen: Felek
kÖzOtt az alulftott helyen és időben, az alábbiakszerint réízletezetttartalommiÍ.

I. Az együttműködési megáltapodás célja

Jelen megállaPodás célja, hogy a Törvényszék és a Főkapitányság együttműködése révén a
,,Nyitott BÍróság" program keretében Baranya megye minél több dúkj; ájékoztatást kapjon a
magYaí igazságszolgáltatás szetvezetrendszeréről, megismerje a bíróság, valamint a renáárség
tevékenYségét, hozzájárulva ezzel az önálló életvitehe; szükségés jogi alapismeretei
megszerzéséhez.

II. A Főkapitányság vállalásai

1. A Főkapitányság vállalja, hogy:

- kijelÖlt munkatársaival részt vesz a Törvényszék által szervezett előadások
megtaftásában,

- bekaPcso]Ódik a középiskolásoknak szervezettközponti rendezvényekbe,
- kijelÖlt kapcsolattartója rendszeres kapcsolatottarta Törvényszék koordinátorával,- a Program jelentős eseményeihez kapcsolódóan a Törvényszékkel közösen

s aj tó táj éko ztatőt tar1, i 1 l etve táj éko ztat1 a a mé di át.

III. A Törvényszék vátlalásai

A Törvényszék vállalja, hogy:

megszervezi az oktatási intézmények igényei atapján a jogi ismereteket nyújtó
előadásokat, abba szükség esetén bevonja a Főkapitányság kijólolt dolgozóit,
kapcsolatot tart a pro gramban résztvevő középiskolákkal,
megszervezi az ismeretterjesztő osztályfőnöki órákat,
koordinátora rendszeres kapcsolatot tart a Főkapitányság kapcs olattartőjával,
lebonyolítja a közös központi rendezvényeket,
a Progra{n jelentős eseményeihez kapcsolódóan a Főkapitánysággal közösen
sajtőtájékoztatőt tart, illetve tájékoztatja médiát.
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IV. Kapcsolattartás

Felek a megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében az alábbi kapcsolattartó
személyeket jelölik ki :

a) Törvényszék részéről:
dr. Antal Gábor törvényszéki csoportvezető bftő
T eI.: 72l 503 -5 1 4, 30 l 520-17 3 5

E-mail : antalg@p ec sit. biro sag. hu

b) Főkapitányságrészéről:
dr. Ambrus Zoltán r. alezredes Bűnmegelőzési Osztály osztályvezető
T el 7 2 l 504-400 l 1 I98, 30 l 39 6-5052
E-mail : ambrusz@baranya.police.hu

A Felek vállallék, hogy a kapcsolattarlók személyében bekövetkezett változásról a
másik Felet írásban táj ékoztatl ák.

y. zárő rendelkezések

5. Jelen megállapodás Felek által torténő aláirás napján lép hatályba és határozatlan
időtartamra létesül.

Felek a megállapodást közös megegyezéssel bárniikor módosíthatják,
megszüntethetik. A megállapodást a másik félhezintézett egyoldalú nyilatkozattal, 30
napos határidőre írásban felmondhad ák.

Felek az együttműködést szükség szerint, de legalább felévente közösen értékelik,
megosztják tapasztalataikat és szükség szerint felülvizsgáIják a megállapodás kereteit
és javaslatot tesznek annak módosítására.

8. Felek váIlalják, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egyeztetés útján
rendezik.

9. Jelen megállapodás öt eredeti példányban készült, melyből a Főkaptányságot kettő
példány, a Törvényszékethátom példány illeti meg.

10, A megállapodásban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
azirányadők.

1 1. Jelen megállapodást a Felek elolvasást és együttes értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegye zőt írják alá.
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