
 
  EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről a Szekszárdi Törvényszék (7100 Szekszárd, Dózsa u. 

2. bankszámlaszám:10046003-01483154-00000000, adószám: 15311533-1-17, 

KSH azonosító: 15311533 8423 312 17, képviseli: Dr. Csullag Józsefné 

törvényszéki elnök),  
 

másrészről  

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………….(intézmény neve)  

 
(székhely:…………………………………………………………………………….,  

 

OM azonosító:………………………………..,  

 

képviselő:.......................................................................................................................)  

 

mint Együttműködő Felek között az alábbi feltételek mellett: 

 

 

I. Az együttműködés alapvető célja, tartalma 
 

 

Az együttműködés alapvető célja, hogy az Együttműködő Felek elméleti és 

gyakorlati tudásbázisukat, valamint kapcsolatrendszerüket a jogtudatos 

állampolgárrá válás elősegítése, mint közös cél – e körben kiemelten a  

 

…………………………………………………………………………………………….……. (intézmény neve) 

hallgatóinak igazságszolgáltatással kapcsolatos, alapvető jogi ismereteket nyújtó 

elméleti képzése, gyakorlati tapasztalatszerzése és ezáltal munkaerő-piaci 

bekapcsolódásának segítése, a bírói és igazságügyi alkalmazotti állomány 

utánpótlása – érdekében együttesen mozgósítsák. A törvényszék célja a „Nyitott 

bíróságok” program keretében az együttműködés megvalósításával a társadalmi 

kapcsolatok szélesítése, az igazságszolgáltatásba vetett bizalom erősítése. 
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II. Az együttműködés fő irányai 
 

A megállapodás alapján az együttműködés az alábbi területekre terjed ki: 

 

II. 1. Osztályfőnöki óra / szeminárium / előadás a törvényszék bírái, igazságügyi 

alkalmazottai közreműködésével: 

a) általános jogi ismeretek: tájékoztató a legalapvetőbb jogi ismeretekről, 

így többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatás 

és a bíró függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről, a bíróságok 

igazgatásáról, a hatásköri és illetékességi szabályokról, a legfontosabb 

jogágakról, a polgári, a büntető és a közigazgatási perrel kapcsolatos 

legegyszerűbb rendelkezésekről, továbbá a perbeli jogokról és 

kötelezettségekről; 

b) tematikus képzés: az életkori sajátosságoknak megfelelően 

ismeretterjesztő előadás a fiatalkori áldozattá válás, illetve a fiatalkorú 

bűnözés, az internetes bűncselekmények, a kábítószerrel visszaélés, 

vagy éppen a diákság jogainak és a munka világába való belépésnek 

kérdéseiről, az alapvető pénzügyi ismeretekről (hitel- és kölcsönügyletek, 

adásvétel), gazdasági életről (vállalkozás, gazdasági társaságok). 

 

II. 2. Tárgyaláson / nyilvános ülésen való részvétel: 

a) első fokú szabálysértési peres és büntetőperes nyilvános tárgyalások 

hallgatása; 

b) első fokú polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi peres eljárások 

tárgyalásainak hallgatása; 

c) másodfokú büntető tárgyalások, nyilvános ülések hallgatása; 

d) másodfokú polgári, gazdasági, munkaügyi tárgyalások hallgatása. 

 

II. 3. Gyakornoki program felsőfokú oktatási intézmények hallgatói számára: 

a) tárgyalások, nyilvános ülések hallgatása a II.2. pontban foglaltak szerint; 

b) kezelőirodai gyakorlat polgári, gazdasági, munkaügyi és büntetőirodán, 

mely magában foglalja a bírósági ügyviteli szabályok elsajátítását, 

különösen 

- beadványok érkeztetése, 

- lajstromozás, kezdő- és utóiratok, 

- szignálás, irat bemutatása, 

- másolatok készítése, kiadása, 

- elektronikus eljárások, 

- nyilvántartás, határnapok, 

- irattározás, 

- bélyegzők, nyomtatványok, 

- bírósági irat kézbesítése, 
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- zárt adat kezelése, 

- felvilágosítás adása. 

 

II. 4. Bírósági iratok kutatásának biztosítása felsőfokú oktatási intézmények 

hallgatói számára: 

a) szakdolgozatok, TDK dolgozatok, évfolyamdolgozatok (a továbbiakban: 

dolgozatok) elkészítéséhez iratbetekintés jogerősen befejezett bírósági 

eljárások irataiba kutatási terv alapján; 

b) személyes konzultáció a dolgozatok témájában; 

c) dolgozatok adatvédelmi kontrollja;  

d) közreműködés a dolgozatok értékelésében. 

 

III. Az együttműködés jellege, a felek kötelezettségei 
 
III.1.     Az együttműködés önkéntes. 

 

III.2. A megállapodásban részes közép- / felsőfokú oktatási intézmény 

kötelezettségei: 

a) a megállapodás II.1-4. pontjaiban meghatározott együttműködési 

formák tekintetében az igény felmérése a hallgatók körében, annak 

előzetes jelzése és egyeztetési kötelezettség az időpont, időtartam, téma 

tárgyában a törvényszék kapcsolattartója irányába a tervezett 

megvalósítást megelőzően 

- a II.1. pontot érintően legalább 3 héttel korábban, 

- a II.2. pontot érintően legalább 1 héttel korábban, 

- a II.3. pontot érintően legalább 1 héttel korábban, 

- a II.4. pontot érintően legalább 2 héttel korábban; 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) adatvédelmi 

rendelkezéseinek betartása és hallgatókkal való betartatása a II.1-4. pont 

esetén, melynek megsértése a Btk. 177/A.§ szerinti visszaélés személyes 

adattal, a 177/B.§ szerinti visszaélés közérdekű adattal 

bűncselekmények megvalósulását okozhatja, büntetőjogi felelősségre 

vonást eredményez; 

c) a II.4. pont szerinti kutatás megkezdését megelőzően a kutatást végző 

hallgató és a konzulens írásbeli nyilatkozatának benyújtása, melyben 

vállalja, hogy a megismert és az Info tv. hatálya alá tartozó adatokat, a 7. 

és 12.§-ában meghatározott módon kezeli és használja fel, azokat 

szükség szerint anonimizálja, a nyilatkozatban meg kell határozni a 

hallgató által gyűjtött és rögzített adatok kezelésének helyét; 
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d) a II.4. pont szerinti kutatás megkezdését megelőzően kutatási terv 

előterjesztése a dolgozat témájának, a kutatással érintett iratok körének 

(ügy tárgya, időszak), a kutatás helyének, idejének meghatározásával; 

e) a II.4. pontban meghatározott dolgozat benyújtása a kutatás befejezését 

követő 60 napon belül. 

 

III.3.     A törvényszék kötelezettségei: 

a) a II.1. pontban meghatározott együttműködési forma megvalósítása 

érdekében a közreműködő – a megállapodás mellékletében 

megnevezett – bíró, igazságügyi alkalmazott munkavégzési kötelezettség 

alóli felmentése a megállapodásban foglalt kötelezettség teljesítésének 

időtartamára; 

b) a II.2. pontban meghatározott együttműködési forma tekintetében 

tájékoztatás a tárgyalások, nyilvános ülések időpontjáról, lehetőség 

szerint a tervezett hallgatói létszám befogadására alkalmas 

tárgyalóterem biztosítása; a hallgatók tárgyalást, nyilvános ülést 

közvetlenül megelőző felkészítése, a tapasztalatok utólagos kiértékelése; 

c) a II.3. pontban meghatározott együttműködési forma vonatkozásában 

az oktatási-nevelési intézmény igénye szerint az általa meghatározott 

szempontok szerint a gyakornoki tevékenység írásbeli értékelése; 

d) a II.4. pontban meghatározott együttműködési forma megvalósítása 

érdekében irattanulmányozás biztosítása a hivatalos félfogadási időn túl 

is teljes hivatali időben (8.00-16.00) a hivatali helyiségben; nem 

kutatható azon befejezett ügy irata, amelyet folyamatban levő ügyhöz 

csatoltak, vagy bármely más eljárás folyamatban van az üggyel 

kapcsolatban, mindaddig, amíg ezen eljárás jogerősen be nem fejeződik, 

a folyamatban levő eljárás irata és a más bíróságnak, illetve hatóságnak 

hivatalos eljárásra megküldött iratanyag; 

e) az együttműködési megállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások 

ingyenes biztosítása. 

 

IV. Kapcsolattartás 
 

IV.1.    A törvényszék részéről kijelölt kapcsolattartó: 

a) a megállapodás megkötése, módosítása, megszüntetése tárgyában: 

Dr. Csullag Józsefné törvényszéki elnök 

74/505-804; csullagj@szekszardit.birosag.hu  

b) a megállapodás végrehajtása tekintetében: 

Dr. Andódi László törvényszéki bíró 

74/505-800; andodil@szekszard.birosag.hu  
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IV.2.    Az oktatási-nevelési intézmény részéről kijelölt kapcsolattartó: 

a) a megállapodás megkötése, módosítása, megszüntetése tárgyában: 

 

……………………………………………………………………….. (név) 

 

……………………………………………………………………….. (telefonszám) 

 

……………………………………………………………………….. (e-mail cím) 

 

b) a megállapodás végrehajtása tekintetében: 

 

……………………………………………………………………….. (név) 

 

……………………………………………………………………….. (telefonszám) 

 

……………………………………………………………………….. (e-mail cím) 

 

 

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések 
 

 

V.1. Az Együttműködő Felek az együttműködési megállapodást határozatlan 

időre kötik, amely az aláírás napján lép hatályba. 

 

IV.2. Az Együttműködő Felek az együttműködés tapasztalatait az oktatási év 

befejezését követő 30 napon belül értékelik, melynek során áttekintik az 

együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülését, a módosítás 

szükségességét, a továbbfejlesztés lehetőségeit. 

 

 

Szekszárd, 2014. ……..…………  hónap  ……  napján 

 

 

 

 

 

  _______________________      _____________________  

   Dr. Csullag Józsefné                             intézmény képviselője 

                      törvényszéki elnök   
                 
  
 


