
Tájékoztató a Szegedi Ítélőtábla 
ÁROP-1.2.18.A-2013-2013-0058 számú pályázatáról

A bírósági szervezetrendszer elsődleges feladatainak, valamint az OBH elnöke stratégiájának
megvalósításához  folyamatos  innovációra  és  fejlesztésekre  van  szükség,  hogy  a  bírák
tevékenységüket  magas  szakmai  színvonalon  és  jó  szervezettséggel  végezhessék.  E  célt
szolgálják a bírósági szervezetben megvalósított projektek is. 

Az ÁROP-1.2.18 pályázat keretében a bíróságokon szervezetfejlesztési és képzési projektek
zajlottak, amelyek szakmailag és pénzügyileg gyakorlatilag 100% eredményességgel zárultak.
A projektek célja,  hogy a folyamatok racionalizálásával  hatékonyabbá tegyék a bíróságok
munkafolyamatait,  a  közbeszerzési  és  jogszabály-véleményezési  folyamatokat.  A
minőségmenedzsment  körében  a  szervezetek  önértékelésére  került  sor.  A projektekben  a
tudásmegosztás fejlesztését szolgálták a megrendezett konferenciák, workshopok, amelyeken
a  résztvevők  közösen  dolgozhattak  ki  megoldásokat,  vagy  vitathattak  meg  felmerülő
kérdéseket.  A  projekt  eredményeinek  megosztására  is  jellemzően  workshopok  kerültek
megrendezésére,  ahol  a  bíróságok  bemutatták  szervezetfejlesztési  eredményeiket  és  jó
gyakorlataikat.

A  Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium  által  az  igazságszolgáltatási  szervek
szervezetének  fejlesztése  céljából  kiírt  ÁROP  pályázaton  sikerrel  pályázott  a  Szegedi
Ítélőtábla is, amely 20.000.000,- Ft pályázati  támogatást  nyert  el.  A projekt 2014.02.14. –
2014.04.30.  között  zajlott.  A záró  helyszíni  ellenőrzésre  2014.12.04-én  került  sor,  mely a
projekt lebonyolítását elfogadta, visszafizetési kötelezettség nem terhelte a Szegedi Ítélőtáblát
a  projekt  kapcsán.  A támogatásból  felhasznált  19.713.375,-  Ft  kifizetésére  2015.05.27-én
került sor. A szervezetfejlesztési projektben a Szegedi Ítélőtábla dolgozóinak csaknem fele
részt  vett,  ami  lehetővé  tette  a  szervezetfejlesztési  célok  minél  szélesebb bázison  történő
elfogadtatását.

Melyek lettek az eredmények, milyen változásokat okozott a projekt?
Ehhez a kérdéshez a választ a mellékletek adják meg, amelyek a szervezetfejlesztési projekt
megvalósulásának  eredményeként  született  beszámolókat  tartalmazzák.  A
munkacsoportokban végzett tevékenység multiplikátor hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni.
A résztvevők mind a mai napig rendszeresen hivatkoznak az akkori munkájukra, az ott elért
eredményekre,  az  akkor  megfogalmazott  feladatokra,  melyek  megvalósítása  folyamatosan
történik.

A projekt  befejezése  óta  eltelt  időben az  elért  eredmények feldolgozása  megtörtént,  azok
beépítésre  kerültek az Ítélőtábla  szabályzataiba,  illetve – közvetett  módon,  részben tőlünk
függetlenül - az Országos Bírósági Hivatal elnöke több szabályzatába, utasításába. Az OBH
elnöke stratégiai céljainak megvalósítása érdekében indított és a napokban sikeresen lezárult
„A szolgáltató  bíróságért”  program több intézkedése is  illeszkedik az  ítélőtábla  által  elért
eredményekhez, feltárt folyamatokhoz. 


