302/2014. (VII. 14.) OBHE számú
határozat
a "Bírósági Közvetítés Munkacsoport" működéséről és
a Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelöléséről
I.
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként az Országos Bírósági Hivatal SZMSZ-ének 1. § (11)
bekezdése, valamint a 14. §-a, továbbá az 5/2012. (VII. 18.) OBH elnöki ajánlás alapján – 2014.
szeptember 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig terjedő időre – „Bírósági Közvetítés
Munkacsoportot” hoztam létre a bírósági közvetítés bírósági szervezeten belüli megerősítése
céljából. A Bjt. 29. § (2) bekezdése alapján beszerzett nyilatkozatok figyelembevételével a
Munkacsoport elnökének dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin székesfehérvári járásbírósági bírót
bíztam meg.
II.
A munkacsoport feladata: a bírósági közvetítés megerősítése a bírósági rendszeren belül és a
bíróság szervezeti működési rendszerébe integrálása feltételeinek kidolgozása, a bírósági
közvetítés népszerűsítése és minél szélesebb körben való megismertetése.
Szakmai feladatok:
- koordinátorok, közvetítők, mentorok feladatainak és tevékenységi körének kidolgozása, a
hatáskörük és illetékességük megállapítása;
- a bírósági közvetítéssel kapcsolatban az eddigi jogi szabályozás áttekintése, jogszabály-alkotási
vagy módosítási javaslatok előkészítése (pl. bíróvizsgálat, etikai kódex, lajstrom fejlesztése, bírói
és titkári egyéni teljesítménymérés, a bírósági közvetítők képzésének és továbbképzésének
szabályozása, panaszok kivizsgálásának szabályozása, szükséges szabályzatok megalkotására
javaslat, a bíró mint közvetítő, kedvezmények rendszerének kidolgozása, közvetítésre kötelezés
kiterjeszthetősége);
- részvétel a kapcsolódó jogszabálytervezetek véleményezésében;
- bírósági közvetítői képzési tervjavaslat összeállítása;
- közreműködés a képzésekben, oktatásban;
- állásfoglalás, véleménynyilvánítás a gyakorlatban felmerült kérdésekben;
- jó gyakorlatok, adatok gyűjtése és kutatások, hatásvizsgálatok koordinálása;
- a bíróságok közvetítéssel kapcsolatos webtartalmának és nyomtatványainak monitorozása.
Szervezési feladatok:
- a bírósági közvetítés hálózata kiépítésének segítése;
- tárgyi eszközök pályázati feltételeinek, rendszerének kidolgozása;
- ügyfélút leírása és ábrázolása;
- a bírósági közvetítéssel kapcsolatos statisztikai adatgyűjtés tartalmának összeállítása, egyéni
teljesítmény mérésének kidolgozása;
- pályázati lehetőségek figyelése, pályázati koncepció kidolgozása, felmerülő kérdésekben
javaslatok kérése;
- a közvetítői eljárás folyamat-modelljének elkészítése;
- helyszíni látogatások (konzultációk részvétel kollégiumi üléseken stb.);
- társhatóságokkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel kapcsolatfelvétel a célok elérése
érdekében.
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