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Amely létrejött egyrészről a Pécsi Törvényszék
Székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út S+.

Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf. 36.
Képviseli: dr. Rendeki Agnes elnök

másrészről a Pécsi Ügyvédi Kamara
Székhely: 762I Pécs, Ferencesek u,7lB.
Képviseli: dr. Leposa Marianna elnök

között.

l. Az együttműködési megállapodás célja:

A pécsi Ügyvédi Kamara csatlakozik a Pécsi Törvényszék illetékességi területén a

,,Nyitott Bírőság" programhoz, melyet az Országos Bírósági Hivatal indított Útiára

2012. évben.

Jelen megállapodás célja, hogy a Pécsi Törvényszék és a Pécsi Ügyvédi Kamara

együttműködése révén Baranya megye minél több diákja tájékoztatást kapjon a

migyar igazságszolgáltatás szervezetrendszeréről, a bíróság munkája mellett
megismerje egy másik hivatásrend tevékenységét is, továbbá megszerezhesse az

önálló éleWitelhez szükséges jogi alapismereteket,

II. Az együttműködés tárgya;

1. A Pécsi Ügyvédi Kamara vállalja, hogy:

- ügyvédek és ügyvédjelöltek igény szerint részt vesznek a törvényszék által

szervezett előadások megta rtásá ban,
- igény szerint bekapcsolódik a az oktatási intézmények szervezett központi

rendezvényeibe,
- a program felelőse rendszeres kapcsolatot taft a törvényszék koordinátorával,

akivel.egyezteti, mihen tud a kamara részt vállalni, besegíteni"
_ a program jelentős eseményeihez kapcsolódóan a törvényszékkel közösen

sajtótájékoztatót tart, illetve tájékoztatja a médiát,
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2. A Pécsi Törvényszék vállalja, hogy:

- megszervezi az oktatási intézmények igényei alapján a jogi ismereteket nyújtó
előadásokat, abba szükség esetén bevonja a kamara ügyvédeit,
ügyvédjelöltjeit,

- koordinátora rendszeres kapcsolatot tart a kamara pro9ram-felelősével,
egyezteti azokat a feladatokat, melyekben a kamara a programba
besegíthet.

- meEszervezi a közös központi rendezvényeket, melyek lebonyolításában igény
szerint részt vesznek a kamara programban részt vevő dolgozói

- a program jelentős eseményeihez kapcsolódóan a kamarával közösen
sajtótájékoztatót tart, illeWe tájékoztatja médiát.

3. Kapcsolattaftók:

- a Törvényszék részérő! dr. Antal Gábor törvényszéki csopoftvezető bíró
(el é rhetős égei 067 2 l 503-514, 0630/520- t7 35, a nta l g @ pecsit. bi rosag, h u)

- a pécsi Ügyvédi Kamara részéről: dr. Visegrády Zoltán (elérhetőségei:
067 2 l 216-5 85, 0630 l 4B7,8292, vi seg rady@viseq rady. h u )

III. Záradék:

A felek megállapodnak abban, hogy félévenként konzultálnak egymással, megosztják
tapasztalataikat, valamint szükség esetén felülvizsgálják az együttműködési
megá l la podás kereteit.

Pécs, 2016. március 21. napján
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Dr. Leposa Marianna
Pécsi Ügyvédi Kamara

elnöke


