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A törvényszéki végrehajtás ügyvitelének korszerűsítésére, informatikai
hátterének biztosítására létrehozott folyamatoptimalizálási munkacsoport
záró beszámolója.
Tisztelt Elnök Úr!
A törvényszéki végrehajtás ügyvitelének korszerűsítése, informatikai hátterének
biztosítására létrehozott munkacsoport projektnyitó értekezletének megtartására
2014. március 13. napján 12 óra 30 perc, illetőleg 14 óra között került sor a
létrehozott munkacsoport tagjai részvételével.
A munkacsoport projektnyitó értekezleten a projekt főbb jellemzői és az alapító
dokumentum megismerését követően rögzítette a munkacsoport által elvégzendő
feladatokat,az egyes munkacsoport tagok felelősségét, illetőleg a feladatok
teljesítésére vonatkozó határidőket. Ennek keretében a munkacsoport által
kidolgozásra került az egyes feladatokkal kapcsolatosan a munkacsoport tagjaira
vonatkozó felelősségi mátrix. Elkészült a folyamatfejlesztési terv, illetőleg a
fejlesztési munkaterv.
Fejlesztendő
folyamat
meghatározását
követően
a
munkacsoport
az
alapproblémákat feltárva és megvitatva kijelölte a fejlesztés célját, a fejlesztéstől
várt eredményt. Meghatározta a munkacsoport feladatának elvégzéséhez rendelt
végső határidőt (2014. április 30.)
A 2014. március 20. napján délután 15 óra 30 perckor megtartott műhelymunka
során a munkacsoport áttekintette a törvényszéki végrehajtók, illetőleg a
kezelőiroda munkafolyamatát, a munkafolyamat egyes lépéseit. Elkészítésre
került a folyamatábra, megvitatásra kerültek az egyes munkafolyamatok
egyszerűsítésére vonatkozó elképzelések. A műhelymunka keretében a
munkacsoport kidolgozta a mérési tervhez szükséges adatgyűjtési tervet, eszerint
mintavételes eljárás keretében történik meg a folyamatfejlesztéshez szükséges
ügyek vizsgálata azzal az elvárással, hogy az adatgyűjtésnél az adatok időszerűek
és reprezentatívak legyenek.

A műhelymunka eredményeképpen elkészült a munkafolyamatról az úszósáv
diagram, kidolgozásra került a mérési terv.
A 2014. március 25. napján délután 15 óra 30 perckor megtartott
csoportértekezleten a mérési tervnek megfelelően elvégzett adatgyűjtés alapján a
munkafolyamat egyes lépéseihez kapcsolódóan feltárt problémák, illetőleg ezen
problémák gyökérokainak megvitatására került sor.
Elsődleges legalapvetőbb problémaként a törvényszéki végrehajtók ügyvitelét is
szolgáló megfelelő elektronikus lajstrom program hiánya került meghatározásra.
Az egyes munkafolyamatokhoz kapcsolódóan a hozzáadott értékelemzés alapján a
munkacsoport feltárta az optimálisnál hosszabb várakozási időket, a problémák
azonosítását követően összeállításra került a problémalista, a problémák gyökér
okainak meghatározása, illetőleg elkészítésre került a hozzáadott értékelemzés.
2014. március 28. napján délután 15 óra 30 perckor a munkacsoport a korábbi
műhelymunka keretében feltárt problémák kiküszöbölésére vonatkozó az egyes
projekttagok által felvetett ötleteket megtárgyalta, azokat összegezve kidolgozta a
fejlesztési javaslatot. A legégetőbb problémaként jelentkező informatikai program
hiánya körében a munkacsoportban az informatikai osztályt képviselő
informatikussal a programmal szembeni alapvető jogszabályi, illetőleg az ebből
következő ügyviteli elvárásokat megbeszélve ,elsősorban a csoport informatikus
tagjának véleménye alapján megállapításra került az, hogy a törvényszék
informatikai csoportja a szükséges informatikai program elkészítésére képes
azzal, hogy az informatikai lehetőségek, illetőleg a programmal szembeni
jogszabályokon, illetőleg a programot használó törvényszéki végrehajtók, illetőleg
a
kezelőiroda
elvárásain
alapuló
elvárásoknak
a
fejlesztést
végző
informatikusokkal történő folyamatos egyeztetése szükséges.
A munkacsoport egységesen foglalt állást abban, hogy a program bevezetésével
együtt az 1/2002. (I.17.) IM rendelet előírásai, illetőleg a munkafolyamat
hatékonyabb ellátása érdekében szervezeti átalakítások is szükségesek, ehhez
kapcsolódóan pedig a munkafolyamatban dolgozó törvényszéki végrehajtók,
illetőleg elsősorban az ügyviteleket ellátó tisztviselők feladat és hatásköreinek
pontos meghatározása szükséges.
A munkacsoport megvitatta a törvényszéki végrehajtók által foganatosított
végrehajtási ügyekben felmerült a végrehajtást kérő személyére és a végrehajtási
eljárásban történő képviseletére vonatkozóan jelentkező problémakört a
munkacsoport vezetője által készített felvetésekhez képest. Megtárgyalta a
végrehajtási költségek törvényszéki végrehajtásban való érvényesíthetőségével
kapcsolatos kérdéskört is ,érintve az alapeljárásban a végrehajtás alá vonható
vagyontárgyakra
vonatkozó
adatok
végrehajtási
eljárásban
való
felhasználhatóságának lehetőségét is. Fenti kérdéskörök tekintetében dr.
Simonné dr. Klemen Gyöngyi, illetőleg dr. Hoós Tibor munkacsoport tagjai
írásbeli anyagot is előzetesen a munkacsoport rendelkezésére bocsátottak.
A munkacsoport megtárgyalva a fentieket összegezve elfogadta a fejlesztési
javaslat tartalmát, amelyet a munkacsoport vezetője a törvényszék elnökéhez
előterjesztett.

A törvényszék elnöke által jóváhagyott fejlesztési javaslatban írtak szerint a
munkacsoport kijelölt tagjai az informatikai osztállyal a programhoz szükséges
ügyviteli, statisztikai adatszolgáltatási és a végrehajtási ügyvitel jogszabályi
előírásából adódó elvárásokról folyamatosan az informatika osztály által igényelt
ütembenaz egyeztetést,adatszolgáltatást elvégezte. A programban rögzítendő
szükséges adattartalom meghatározása, egyes keresési funkcióinak kidolgozása,
illetőleg részbeni tesztelése is megtörtént.A program teljes elkészítése az előzetes
várakozásnak megfelelően 2014.május végére várható így bevezetése
2014.júniusával megtörténhet.í
A jóváhagyásnak megfelelően fejlesztési javaslatban írt munkaköri leírások
elkészültek.(I.sz.melléklet.)
A törvényszék elnökének jóváhagyása alapján a Petőfi Sándor utcai épület 301.
számú irodájában a törvényszéki végrehajtók ügyeinek elkülönített kezelésére
vonatkozóan a felmérés megtörtént, az iratok elhelyezése elkülönítetten az elnök
úr által kijelölt irodában megvalósítható.
Szombathely,2014.április 30.
dr.Sámson Ferenc
járásbíró,a munkacsoport vezetője

