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Kar

1.

Előzménvek
Felek megállapítják, hogy Pécsen 2014. szeptember l2-én és 2014. szeptember I6-án aláirt
Együttműködési megállapodást kötöttek szakmai gyakorlat biztositására. (A Pécsi
Törvényszék ügyszáma:20I4.EI.XII.F.8/8.) Ezen Együttműködési megállapodásban a Pécsi
Törvényszék, mint Gyakorlóhely vállalta, hogy a Pécsi Tudományegyetem, mint
Felsőoktatási intézményhallgatói számára szakmai gyakorlati lehetőségeket biáosít a Pécsi
Törvényszéken és az illetékességi területén működő bíróságokon.

Az Együttműködési megállapodás mellékletétképezía,,Kiegészítő megállapodás", melyben a
felek meghatározták az adott felóvre vonatkozó szakmai gyakorlat további feltételeit. A
kiegészítő megállapodás 1. számú melléklete a,,Felek szakmai gyakorlatot érintő adatai",2.
számű melléklete a ,,Szakmai gyakorlat adatai", 3. számí melléklete a ,,Gyakorlóhely
dijazásara vonatkozó feltételek" megnevezésű nyomtatvány.

A

fenti megállapodásokhoz kapcsolódik a jogszabály alapján a Gyakorlóhely és a Hallgató
között megkötendő ,,Megállapodás hallgatói szakmai gyakorlat feltételeiről" megnevezésű
külön megállapodás.

2.

A ielen megállapodás tárgva

Felek megállapodnak abban, hogy az L pontban részletezett megállapodás keretén belül,
annak valamennyi rendelkezését megtartva és alkalmazva - kivéve, ha a jelen megállapodás
eltérően rendelkezik - a Gyakorlóhely által biztosított szakmai gyakorlatot kiegészítik a
Jogklinika II. tantárggyal kapcsolatos és a Felsőoktatási intézmény által meg|elölt szakmai
gyakorlati pro gramokkal.

A Jogklinika|L

tarfiéngy szakmai gyakorlati programjai az alábbiak:

1. Campus Legal Aid Clinic segítése:
- a Campus Legal Aid keretében a Jogklinika II. tantátrgyat felvett hallgatók általanos jogi
tanácsadáshoz anyagokat készítenekelő a PTE külfrldi és belftjldi hallgatói számára. Az így
elkészítettanyagokat, valamint az esetileg felmerülő kérdésekre adott válaszokat a
Gyakorlóhely által kijelölt bírák véleményezik és a hallgatókkal esetileg személyesen

megbeszélik a felmerült jogkérdéseket. A hallgatók szakmai felügyelete elsősorban a bérleti
jogviszony, adásvételi szerződés, fogyasztóvédelem, szabálysértési jog és esetlegesen a
kisvállalkozásokaí érintő jogi szabályozás kapcsán merül fel.
2.

Jogklinikai szakmai gyakorlat szemeszterenként 3 fős csoportokban:

tájékoztatást kapnak a hallgatók a bírósági szewezet működéséről (BÜSZ), a
hivatal belső hierarchíájáről, azigyelosztásról és ügyszakokról. Ennek keretében ellátogatnak
a kezelőirodákba, ahol a konkrét ügyintézést kísérhetikfigyelemmel. A hallottakról egyénileg
jegyzetetkészítenek, melyet kötelesek a gyakorlat végénbemutatni a mentor bírónak, illetve a
Jo gklinika tantár gy oktatási felelő sének.

- Előzetes

-A

nyilvános bíróságí panasznapon részt vesznek, melynek során megismerkednek az
ügyfélfogadás szabályaival. A megismert ügy intézésérőlfeljegyzést készítenek.

A

törvényszék kijelölt mentor birája mellett a hallgatók - előzetes titoktartási nyilatkozat
aláirását követően - egy olyan ügy aktakivonatát kapják meg, melyet a bíró rövid időn belül
tárgyalni fog és az a tárgyaláson valószínűleg befejeződik. A hallgató kivonatot készítaz
ügyiratból és a felperes, vagy az alperes, illetve az úgyész,yagy a védő szempontjából
feldolgozza azt. A feldolgozott ügyről (eljárási, anyagi jogi kérdések,bizonyítás stb.
szempontjából) feljegyzést készít,mely a szakmai gyakorlati naplójanak mellékletéül szolgál.
Azigyet atárgyalás előtt megbeszéli a bíróval, eljárási és anyagi jogi szempontból.

-

tárgyaláson, annak berekesztéséig. A tángyalás után az
ítélethirdetésremar nem mennek be, hanem az otthoni munkavégzés során megszerkesztik az
ítéletet.Eá követően az ítéIetet bemutatják a mentor bírónak, és összehasonlítják a meghozott
ítélettelés elemzik az eltéréseket.

-A

hallgatók részt vesznek

a

3.

A ielen megállapodás mellékletei
1. ,,Kiegészítő megállapodás jogklinikai szakmai gyakorlathoz", mely az I. pontban jelölt

,,Kie gészítő megállapodás" tartalmával telj e s

e

gé szében

mege

gyezik.

megállapodásnak is mellékletétkepezi az 1. pontban hivatkozott I., 2., és 3. számí
melléklet azzal, hogy a mellékletek megnevezése az alábbiak szerint módosul:
1. száműmelléklet: Felek jogklinikai szakmai gyakorlatot érintő adatai

E

2. száműmelléklet: Jogklinikai szakmai gyakorlat adatai
3. szátműmelléklet: Jogklinikai gyakorlóhely dijazásáravonatkozó feltételek

megállapodáshoz kapcsolódóan is, a Gyakorlóhely és a Hallgató
,,Megállapodás hallgatói szakmai gyakorlat feltételeiről (Jogklinika II.)" elnevezésű
okiratot ir aIá a szakmai gyakorlat megkezdését megelőzően, mely tartalmában annyiban
ter el az 1. pontban hivatkozott megállapodástól, hogy annak 12) d.) pontja részletesen
szabályozzaaHallgatóititoktartásfeltételeit.

4. A jelen

4.

A megállapodás megszüntetése
Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban hivatkozott Együttműködési megállapodás 4.
pontjában részletezett megszüntetési szabályok azzal az eltéréssel alka|mazandóak a jelen
megállapodásra, hogy az e megállapodásban írt jogklinikai szakmai gyakorlat vonatkozásában
Felek a felmondás jogát önállóan

is gyakorolhatják.

5. A jelen megállapodás négy eredeti, egymással mindenben megegyező példanyban készült,
amelyből három példány a Felsőoktatási intézményt,egy példány a Gyakorlóhelyet illeti.

6. Felek rögzítlk, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 20IL évi CCIV. törvény, valamint a
felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szőlő 23012012. (VnI. 28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást

a Felek

me ge gy ezőt, j óváhagy

őlag aláirták.

elolvasták, értelmezték,és mint akaratukkal mindenben

Pécs, 2016. jűnfus22.

Dr. Rendeki Ágnes
dékán, PTE
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Amennyiben a Gyakorlóhely díjazásban részesül, a megállapodás aláírója a PTE rektora,
Amennyiben a Gyakorlóhely díjazásban részesül a PTE-Iől a szakmai gyakorlat biztosításáért.

la podás Jogkl i n i ka i sza kma i gya korlathoz
Felek között 2016. év 06. hónap 22. napján,20].6.EL.XV.C.22/3.iktatőszámon jogklinikai szakmai
gya korlat biztosítása tá rgyá ba n megkötött együttm űködési megá la podáshoz
(tová bbiakban : Megállapodás)
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Gyakorlóhely
között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Tová bbia kba n :

1. Kiegészítő megál!apodás tárgya

Lt.

Felek megállapodnak abban, hogy a Gyakorlóhely a Felek között
alapján a

2016l2017

fent megjelölt Megállapodás

őszi/tavaszi

tanév

szemeszterében

Jogklinikai szakmaigyakorlati lehetőséget biztosít a Felsőoktatási intézményhallgatói számára a
Megállapodásokban és jelen Kiegészítő megállapodásban és annak mellékletében

L.2.

meghatá rozott fe ltéte le k szerint.

Felek megállapodnak abban, hogy az adott féléviszakmai gyakorlat részletes feltételeit jelen
kiegészítő megá

2.
2.I.
2.z.
2,3.

l

la

podás ].-3.

szá m

ú me léklete ta rta mazza.
l

l

Kiegészítő megállapodás hatálya és megszűnése
Felek a jelen Kiegészítő megállapodást a jelen Kiegészítő megállapodás 2, számú mellékletében
meghatá rozott sza kma i gya korlat végéigkötik.

Jelen Kiegészítő megállapodást bárme|yik Féljogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásos
nyilatkozatával indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani.
Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen Kiegészítő
megállapodást a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott
nyi latkozatáva l, azo

n

na

li hatá

l

lya l

felmo nda ni.

2.4. Felek a jelen Kiegészítő megá|lapodást közös megegyezéssel kizárőlag írásban, bármikor
2,5.

megszüntethetik.
Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor módosíthatják.

2

3.

Felek egyéb megáIlapodásai:

3.2,

Együttműködési Megállapodással és a Jogklinikai szakmai gyakorlat biztosítására vonatkozó
Együttműködési megállapodással együtt érvényes. Amennyiben a Megállapodások
megszűnnek, úgy a jelen megállapodás is megszűnik.
Jelen Kiegészítő megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Megállapodások, valamint a
polgári Torvénykönyv, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV, törvény, továbbá a
felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshezkapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szőló 23o/2o]"2. (Vlll. 28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

3.1. Felek

megállapodnak abban, hogy

a jelen

Kiegészítő megállapodás kizárólag

az

alap

Jelen Kiegészítő megállapodást a Felek elolvasták, értelmezték,és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Felek jogklinikai szakmai gyakorlatot érintő adatai
2. számú melléklet: Jogklinikai szakmai gyakorlat adatai
3. számú melléklet: Jogklinikaigyakorlóhely díjazására vonatkozó feltételek
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Pénzügyi ellenjegyző:'

1 Amennyiben

a Gyakorlóhely díjazásban részesül, a megállapodás aláírója a PTE rektora.

2 Amennyiben a Gyakorlóhely díjazásban részesül a PTE-től a szakmai gyakorlat biztosításáért,

