EREDMÉNYTERMÉK
II.
Tudásmegosztó Fórum:
SZAKMAI WORKSHOP

A speciális tudás feltérképezésére elsıdlegesen a Törvényszék oktatási felelıse
rendelkezik kompetenciával, aki a kollégák központi képzésekre (Magyar Igazságügyi
Akadémia), illetve az egyéb szakirányú képzésekre (szakjogász képzés, phD. képzés) történı
jelentkezést jóváhagyja.

A szervezeten belüli speciális tudáshalmaz a kollégák részére egyfelıl a napi
munkavégzésben jelenthetnek segítséget, másfelıl pedig a szélesebb szakmai ismeretek
megszerzésében hasznosak.

A helyi képzés alappillére a Polgári Kollégium és a Büntetı Kollégium szakmai
tevékenysége. A klasszikus kollégiumi munka, mint az új jogszabályok feldolgozása, a
kialakult gyakorlatok megvitatása, jó gyakorlatok bevezetése mellett elsısorban a Büntetı
Kollégiumban már viszonylag tervszerően kerül sor külsı elıadók meghívására, illetve a
kollégiumi tagok részérıl olyan elıadások tartására is, amikor egyéni tudásuk valamilyen
speciális képzésbıl, oktatásból, nemzetközi konferencia tapasztalatiból ered.

Ugyanakkor, noha mind a Polgári, mind a Büntetı Kollégium ülésén nemcsak a kollégiumi
tagok, hanem az ügyszakba beosztott valamennyi bíró, bírósági titkár is részt vehet, arra
semmilyen gyakorlat nem alakult ki, hogy egy büntetı ügyszakos bíró esetleg a Polgári
Kollégium őlésén egy külsı elıadót meghallgasson, vagy fordítva. A bírósági ügyintézık
vagy más igazságügyi alkalmazottak pedig nem is kapnak meghívást.

A kérdıíves felmérés eredményei és a struktúrált interjúk a Vibe mellett a tudásmegosztás
másik eszközeként egy rendszeres verbális szakmai fórum létjogosultságát igazolták.

Az a szakmai tudásmőhely elıadás sorozat, amelyet kifejezetten valamely speciális tudás
megosztására szervezünk, a továbbiakban a helyi képzés második pilléreként épül be a
tudásmenedzsmentbe.

A szakmai workshopok bármely ügyszakba beosztott bírók, bírósági titkárok, de bírósági
ügyintézık és más igazságügyi alkalmazottak elıtt is nyitott tudásmegosztó fórum.

A workshopok gyakoriságát féléves periódusoknál gyakrabban nem célszerő tervezni,
figyelemmel az egyéb szakmai képzésekre, rendezvényekre, illetve a bírák tárgyalási
kötelezettségére.

II.1. 2014-ES ÉVI WORKSHOPOK:

II.1.1.
Az elsı szakmai mőhely tematikáját a mediációs eljárás, ezen belül is kiemelten a
szabálysértési illetve a büntetı mediációval kapcsolatos elıadások adják.
A bírósági közvetítés egyre népszerőbbé válása és a jogalkotói elvárások indokolják, hogy
a kollégák részletekbe menıen is megismerkedhessenek a közvetítıi eljárással, és annak
hatékonyságával. A workshop kifejezetten a bírósági közvetítıként is eljáró bírósági titkárok,
valamint az Igazságügyi Szolgálat pártfogó felügyelıinek gyakorlati tapasztalatain keresztül
kívánja bemutatni a rendszer mőködését, hatását.
Ezen túlmenıen a Magyar Igazságügyi Akadémián 2014. március 18-i, „A büntetı
mediáció jövıje” címő képzésen elhangzottakról készül egy összefoglaló ismertetı.
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Tervezett idıpont: 2014. október eleje.

II.1.2.
A második szakmai mőhely a Magyar Igazságügyi Akadémia 2014 évi két speciális témájú
rendezvényéhez kapcsolódik:

II.1.2.1.
A bírák etikai kódexe:

A témához elıadóként dr. Gerber Tamást a Törvényszék Elnökét kérjük fel, úgyis, mint az
OBT munkacsoportjának vezetıjét, mellette a Bírói Egyesület helyi Elnökét és a
rendezvényen részt vett kollégákat, tapasztalataik megosztására.

II.1.2.2.
A kodifikátori gondolkodásmód:

A bírósági szervezetnek gyakorta kell véleményezni jogszabálytervezeteket, illetve maga is
tehet javaslatokat jogszabály módosításra. A kodifikációs munka elméleti megközelítésérıl és
gyakorlati fogásairól: így pl. mikor lehet eredményes egy rövid határidejő módosítási javaslat,
jogtechnikailag - stilisztikailag milyen elvárások merülnek fel a jogszabály szövegezésekor,
(stb.) kérünk rövid, szemléletes összefoglalókat a képzésen részt vett kollégáktól.

Tervezett idıpont: 2014. november vége.
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II.2. A WORKSHOPOKKAL

KAPCSOLATOS SZERVEZÉSI FELADATOK

- 2015. évtıl a helyi

szakmai workshopok szervezésének menete:
A szakmai workshopok koordinátora a Törvényszék oktatási felelıse.
Éves szinten két önálló szakmai wokrshopot szervezünk. Ezen felül a Kollégiumok
szakmai ülését követıen is sor kerülhet egy-egy speciális témájú nyitott workshop
megtartására.

Az éves program összeállításához az oktatási felelıs a bíróság dolgozóit megszólítva
ötleteket, javaslatokat kér.
Az önálló workshopok témáját a beérkezett javaslatok, a Kollégiumok éves munkaterve,
továbbá a MIA éves képzési terve, valamint az egyéb képzésben vagy nemzetközi
konferencián részt vevı kollégák szakmai beszámolója alapján az oktatási felelıs állítja össze
a helyi képzési tervvel egyidejőleg 2015. március 31. napjáig és évente ugyanígy.

A szakmai wokrshopra a koordinátor kéri fel az elıadókat.
A program a törvényszék Vibe felületén és szórólapokon, plakáton is meghírdetésre
kerül.(a bírák, igazságügyi alkalmazottak által látogatott helyeken: elnöki kávézók, melegítı
konyha, titkársági elıtér, folyosói étel-ital automaták)
A tudásmegosztó fórum elıadásanyagát, a fórumról készült összegzést a Vibe-on közzé
tesszük.

A Tudásmenedzsment munkacsoport részérıl a fejlesztési tevékenység befejezésével úgy
véljük, hogy a Vibe felület és a helyi képzési rendszer újabb pilléreként teret nyerı szakmai
workshopok, mint tudásmegosztási fórumok széles körben képesek összegyőjteni és
közkinccsé tenni a szervezeten belüli „látens, lappangó” tudást és ezzel kielégíteni azokat az
igényeket, amelyeket a munkacsoport a támogató eszközök segítségével feltárt.
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