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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A Szekszárdi Törvényszék Szervezetfejlesztése 

 
2014. szeptember 25. 
 
A Szekszárdi Törvényszék 27 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el a „Szervezetfejlesztés a Szekszárdi 
Törvényszéken az ítélkezési munka támogatásának, a szervezet 
hatékonyságának, gazdaságos működésének érdekében” című 
pályázatával az Új Széchenyi Terv, Államreform Operatív Program 
által közzétett ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063. azonosítószámú 
„Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára” 
konstrukció keretében 

 
A Szekszárdi Törvényszéken a fenti pályázat sikeresen és eredményesen 
zárult le. 
 
A törvényszék belső működési hatékonyságának javítása érdekében a 
kialakított munkacsoportok 5 területen hajtottak végre szervezetfejlesztési 
átalakítást a bíróságon jelenlévő szellemi tőkével. A szervezetfejlesztés 
valamennyi eleme hozzájárul a bírók és alkalmazottak magas színvonalú, 
átlátható és időszerű ítélkezési tevékenységének elősegítéséhez, a bírák és 
alkalmazottak munkaterhének csökkentéséhez. 
 
A munkacsoportok összesen 101 intelligens nyomtatványt szerkesztettek a 
polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi első- és másodfokú peres 
eljárásokat érintően, melyek a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a 
szakszerűség fenntartása mellett közérthető megfogalmazásúak, elősegítik 
az ügyfelek, az igazságszolgáltatásban közreműködők eljárási jogainak 
gyakorlását, kötelezettségeik teljesítését. 
 
A Tanúgondozási Szabályzat elkészítésével a bíróság ügyfélbarát jellege is 
erősödik azáltal, hogy a tanúk szélesebb körben ismerhetik meg jogaikat, 
kötelezettségeiket. Ezen felül a tanúk a felmerülő kérdéseikkel a 
tanúgondozásra kijelölt személyekhez fordulhatnak. A szervezet 
teljesítményéről való visszacsatolás érdekében a tanúk körében ügyfél-
elégedettségi kérdőív került bevezetésre. 
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Megalkotásra került a pénzügyi ellenjegyzés nélküli 
kötelezettségvállalás eljárási rendje és szabályzata, mely adott 
feladatkörökön belül az ügyintézési határidő csökkenését és a pontosabb 
munkavégzést eredményezi. 
 
A környezettudatosabb magatartás biztosítása érdekében bevezetésre kerül 
2014. október 1. napjától kezdődő hatállyal a Szekszárdi Törvényszéken és a 
Szekszárdi Járásbíróságon a szelektív hulladékgyűjtés, mely a 
környezetvédelmen túl a törvényszék gazdálkodásában megtakarítást 
eredményez. 
 
Hatékonyabbá, átláthatóbbá és széleskörűbbé vált a belső kommunikáció 
a törvényszék intranetes oldalának megújításával. Így a szervezet igazgatási 
és szakmai vezetői által hozott döntések, tájékoztatók, a feladatok 
ellátásához szükséges információk gyorsan és könnyen hozzáférhetővé 
váltak. A szakmai anyagokon felül a munkatársakat érintő általános 
tájékoztatók, felhívások, programlehetőségek, az érdekképviseleti szervek 
átiratai is itt találhatók meg. 
 
A minőségirányítás területén a CAF-modell alkalmazásával megvalósult a 
törvényszék átfogó, szisztematikus vizsgálata. 
 
Azonosításra kerültek a szervezet erősségei, gyengeségei, illetve a 
fejlesztendő területei. 
 
 
        
                                                                          Szekszárdi Törvényszék 


