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Vezetői összefoglaló 1 
Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla „Minőségirányítási területen” végzett 

fejlesztő tevékenységéről. A CAF önértékelésen alapuló 

minőségirányítási rendszer bevezetése. 

 

Beszámoló a „Kollégiumi ülések folyamatának optimalizálása” című 
projekt eredményeiről 

 

Beszámoló a „Tanácselnöki feljegyzések készítési rendjének 
optimalizálásáról” 

 

Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla honlapjának fejlesztéséről  
Beszámoló a „Kompetenciák felmérése és nyilvántartása” című 
fejlesztési folyamatról 

 

Beszámoló az „Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése” című 
projektben elért eredményekről 

 

Beszámoló az „Egyetemekkel, oktatási intézményekkel partnerségi 
megállapodás gyakornokképzésre a potenciális fogalmazói kör 
biztosítása érdekében” című projekt eredményeiről 

 

Beszámoló a „Nyitott bíróság” program tapasztalatainak 
feldolgozásáról 

 

Beszámoló a „Workshopok, találkozók rendjének fejlesztése” című 
projekt eredményeiről 

 

Beszámoló az „Az ítélkezési folyamat eredményességének 

elősegítése” című projekt eredményeiről 
 

Beszámoló a CAF rendszer önért 
ékelési folyamata során használt „Teljesítménymenedzsment” 
módszerekről és az eredményekről 

 

Beszámoló a Tudásmenedzsment területen végzett munkáról  
Beszámoló a CAF rendszer önértékelési folyamata során kidolgozott 
javaslatok megvalósításáról 
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Szegedi Ítélőtábla szervezetfejlesztése 
 
A pályázat fő célja a Szegedi Ítélőtábla szervezetfejlesztésével az intézmény 

működés hatékonyságának növelése, az igazságszolgáltatás színvonalának 
emelése: a hatékony nemzeti közigazgatás, igazságszolgáltatás megteremtése. 

 
Fő feladatok: 

 A szervezet stratégiai céljainak meghatározása, ezeknek a lebontása 

szervezeti egység szintű célokra. 
 Szervezeti teljesítménymutatók kidolgozása, amelyek illeszkednek a 

szervezet mandátumához, feladatköréhez, struktúrájához, méretéhez. 
 Két működési folyamat részletes feltérképezése és bemutatása, azon 

pontok feltárása, ahol racionalizálni lehet a működést. A folyamatok 

optimalizálása után a belső szabályzat elkészítése, amely az 
egyszerűsítésről rendelkezik. 

 Két tudásmegosztó fórum kialakítása 
 A CAF önértékelési modell alapján meghatározásrab kerülnek a szervezet 

erősségei és fejlesztendő területei, amelyekből kiindulva intézkedési terv 

készül. 
 Változásmenedzsment témájú workshop szervezése. 

 
A projekt megvalósításának menete 
 

A pályázati dokumentáció értelmében 5 főbb beavatkozási területet 
(Teljesítménymenedzsment, Folyamatok optimalizálása, Tudásmegosztás, 

Minőségmenedzsment rendszer, Változásmenedzsment) vizsgáltunk. A szervezet 
fejlesztése érdekében a következő főbb lépéseket tettük meg: 
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Ügyrendek és ügyviteli protokollok 
fejlesztése

A fejlesztési folyamat

CAF 
Önértékelés

4 fejlesztendő terület

 
 

A szervezetfejlesztéshez kiindulópontjául a CAF önértékelési módszertant vettük. 
Az önértékelés során a kijelölt csoporttagok bevonásával értékeltük a szervezet 9 
területét, konszenzus után meghatároztuk a fejlesztendő területeket és 

javaslatokat dolgoztunk ki a kisebb fejlesztő projektekre. A CAF önértékelés 
során a következő, fejlesztésre váró területeket választottuk ki: 

 Munkatársak 
 Partnerkapcsolatok, erőforrások 
 Folyamatok 

 Társadalmi felelősségvállalás 
A CAF önértékelési folyamat leírását és eredményeit a pályázati dokumentáció 

„Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő 

tevékenységéről. A CAF önértékelésen alapuló minőségirányítási rendszer 

bevezetése” című fejezet tartalmazza. 

 

A fejlesztési folyamat következő lépéseként a folyamatok optimalizálási 
módszerének segítségével 9 alprojektet, folyamatot vizsgáltunk meg: 
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Ügyrendek és ügyviteli protokollok 
fejlesztése

A fejlesztési folyamat

CAF 
Önértékelés

4 fejlesztendő terület
Folyamatok

elemzése 9 elemzett folyamat

 
 
A csoportokban elemzett folyamatok a következők voltak (pályázati területi 

bontásban): 
Teljesítménymenedzsment 

1. Ítélkezési folyamat javítása 

2. Ügyrendek, ügyviteli protokollok fejlesztése 

3. Képzettségek felmérése, kompetenciák fejlesztése 

4. Ítélőtábla honlap látogatásának javítása 
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Folyamatok optimalizálása 

5. Kollégiumi ülés folyamatának optimalizálása. Értekezleti rend 

egységesítése 

6. Tanácselnöki feljegyzések készítési folyamatának optimalizálása 

Minőségirányítás 

7. Egyetemekkel, oktatási intézményekkel partnerségi megállapodások 

kötése gyakornokképzésre 

Tudásmegosztás 

8. Workshopok, találkozók sajtóval, hivatásrendekkel, szakmai 

érdekképviseletekkel a közvetlen kapcsolatok erősítése véget 

9. Nyitott Bíróság program tapasztalatainak feldolgozása 

A folyamatok elemzése a „Folyamatoptimalizálás” módszertanával történt. A 
csoportosan elvégzett munka keretében a csapattagok kidolgozták az egyes 
folyamatok folyamatábráit, meghatározták a folyamat mérési pontjait, 

problémáit és fejlesztési lehetőségeit, projekttervet dolgoztak ki a javaslatok 
megvalósítása érdekében és az eredmények mérésére mérési tervet készítettek, 

indikátorokkal. 
A folyamatok elemzését a pályázati dokumentáció második fejezete mutatja be, 
mint a 9 alprojektre vonatkozóan. 
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Ügyrendek és ügyviteli protokollok 
fejlesztése

A fejlesztési folyamat

CAF 
Önértékelés

4 fejlesztendő terület
Folyamatok

elemzése 9 elemzett folyamat
TM Intézményi és szervezeti célok

 
 
Az elemzett folyamatok mérési terveiből, projektterveiből és javaslataiból 
következően a „Teljesítménymenedzsment” módszertanát felhasználva 

intézményi és szervezeti szintekre teljesítménycélokat és hozzájuk rendelt 
indikátorokat dolgoztunk ki. A célrendszert és az indikátorokat a „Beszámoló a 

CAF rendszer önértékelési folyamata során használt Teljesítménymenedzsment 
módszerekről és az eredményekről” című fejezet tartalmazza. 
 

Következő lépésként Változáskezelési műhelyfoglalkozást tartottunk a projektben 
résztvevők számára. A foglalkozást követően a „Tudásmegosztás” területre 

vonatkozóan azonosítottuk az Intézmény szervezeti és egyéni tudását, 
javaslatokat dolgoztunk ki a tudás megőrzésére és fejlesztésére. Az elvégzett 
munkáról a „Beszámoló a Tudásmenedzsment területen végzett munkáról” című 

fejezet számol be. 
Külön mellékletben gyűjtöttük össze azokat a dokumentumokat, amelyek 

összegzik, milyen konkrét eredmények születtek a projekt futamideje alatt. Az 
összefoglaló címe: „Beszámoló a CAF rendszer önértékelési folyamata során 
kidolgozott javaslatok megvalósításáról” 

A fejlesztési folyamat végső lépése: 
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Ügyrendek és ügyviteli protokollok 
fejlesztése

A fejlesztési folyamat

CAF 
Önértékelés

4 fejlesztendő terület
Folyamatok

elemzése 9 elemzett folyamat
TM Intézményi és szervezeti célok

Tudás
kezelése Szervezeti és egyéni tudás fel-

mérése

V
ál
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sk
ez

el
és
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A projekt eredménytermékei és az igazoló dokumentumok helye 
 
Feladat Eredménytermék Igazoló dokumentum 

Szervezeti célok meghatározása, 
szervezeti teljesítményindikátorok 
kidolgozása 

A szervezet stratégiai céljainak 
lebontása szervezeti egység szintű 
célokra és célfán ábrázolva 

Beszámoló a CAF rendszer 
önértékelési folyamata során 
használt Teljesítménymenedzsment 
módszerekről és az eredményekről 

Szervezeti célok meghatározása, 
szervezeti teljesítményindikátorok 
kidolgozása 

5 db szervezeti 
teljesítménymutató kidolgozása, 
amelyek testreszabottak, 
illeszkednek a szervezet 
mandátumához, feladatköréhez, 
struktúrájához, méretéhez 

Beszámoló a CAF rendszer 
önértékelési folyamata során 
használt Teljesítménymenedzsment 
módszerekről és az eredményekről 
 

Két funkcionális folyamat 

felmérése és egyszerűsítése 

2 működési folyamat részletes 

feltérképezése és bemutatása, 
kiemelve azokat a pontokat, ahol 
racionalizálni lehet a működést. 
Belső utasítás/szabályzat 
elkészítése, amely az 
egyszerűsítésről rendelkezik 

9 működési folyamat elemzése és 

fejlesztése történt összhangban a 
pályázati szerződéssel. 
Belső utasítási szabályzatok: 

1. A Szegedi Ítélőtáblán 
foglalkoztatott 
gyakornokok munkájának 
értékelési rendjéről és az 
értékelés részletes 
szempontjairól szóló 
szabályzat 

2. Sajtóval való 
kapcsolattartás 
szabályozása 

3. Kompetenciák 
felmérésének, 
értékelésének és 
nyilvántartásának rendje 

Mindhárom dokumentum a 
„Beszámoló a CAF rendszer 
önértékelési folyamata során 
kidolgozott javaslatok 
megvalósításáról” című mellékletben 
található. 

Tudásmegosztás 2 db tudásmegosztó fórum Beszámoló a Tudásmenedzsment 
területen végzett munkáról 

CAF 2013 modellen alapuló 
önértékelési jelentés és 
intézkedési terv kidolgozása 

CAF önértékelésen alapuló 
minőségmenedzsment modell 
alapján a szervezet erősségeinek, 
gyengeségeinek és fejlesztendő 
területeinek meghatározása, 

intézkedési terv készítése 

Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla 

„Minőségirányítási területen” 

végzett fejlesztő tevékenységéről. A 

CAF önértékelésen alapuló 

minőségirányítási rendszer 

bevezetése 

Változásmenedzsment Változásmenedzsment workshop 
10 fő részére 

 

 

A projekt során kidolgozott tábláztok, értékelő űrlapok, vevői elégedettséget 
mérő kérdőívek és egyéb folyamatábrák a dokumentáció legvégén a 

„Mellékletben” találhatók. 


