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1. Törvényszéki elnöki rendelkezése kiadása a Zalaegerszegi Törvényszékhez tartozó
valamennyi  bíróságra  vonatkozóan  a  szabadság  kiadás  egységes  rendjéről,  a  teljes
folyamat és a jogkörök meghatározásával. 

Ennek lényegi elemei:

-  elektronikus  szabadság  kiadó-követő  rendszert  kell  kialakítani,  amely  egyetlen
adatbázisban tárolna a szabadságkiadással kapcsolatos minden adatot;

-  minden  munkavállaló  csak  a  felhasználói  programon  keresztül  igényelhetné  a
szabadságot, közvetlenül a rendszerben rögzítve szabadságigényét;

- a munkavállalónak szabadságigényét a munkaszervezetbeli felettesével (pl. leírónak a
bíróval,  a  beosztottnak az  osztályvezetővel  vagy főosztályvezetővel,  alkalmazottnak a
csoportvezetővel  stb.)  előzetesen  egyeztetnie  kell,  amely  szintén  az  informatikai
rendszerben történne meg;

- a jóváhagyott (egyeztetett) szabadságigényt az elnök, vagy az ezzel megbízott vezető
szintén az informatikai rendszerben engedélyezi;

- az engedélyezett szabadság ezt követően véglegesíthető a rendszerben;

-  az  említett  informatikai  rendszer  egységes,  adatai  kötelezően  alkalmazandók  a
statisztikák, összesítések, bérszámfejtés során.

2-4. Megbízás adása az informatikai osztály részére a szabadság nyilvántartásával és
kiadásával  kapcsolatos  informatikai  program  létrehozására,  vagy a  bírósági
szervezetben már létező program megvásárlása és alkalmazása. 

Az  informatikai  program  alkalmazásának  feltételei  biztosítottak,  hiszen  a  szükséges
informatikai eszközök megvannak. A fizikai alkalmazottak esetében szükséges az egyes
bíróságokon munkaállomás létrehozása és az oktatás megtartása. 
Ezt követően a számítógépes háttérrel már minőségi szolgáltatás biztosítható, amely a
mindenkori mentéssel a folyamatok nyomonkövethetőségét is biztosítja, az elektronikus
szabadságolási folyamat pedig segíti a gyors, precíz munkavégzést, csökkenti a folyamat
során keletkező hibák lehetőségét, az egyes adatbázisok közötti egyeztetés igényét. 

A rendszer főbb előnyei:

Gyorsaság: a  számítógépes  munkavégzés  felgyorsítja  a  munkafolyamatot,  így  a
szabadságolást végző alkalmazottak rövidebb ideig esnek ki a napi munkájukból. 

Pontosság: az elektronikus adatrögzítés jelentősen csökkenti a hibák számát.

Költségcsökkentés: a folyamat során a jelenleg használt nyomtatványok beszerzésének
elmaradásával, illetve csökkenésével jelentős anyagi megtakarítás jelentkezik.

Könnyű kezelhetőség: a rendszer használata nem igényel különösebb szaktudást,  a
magyar nyelvű szoftver alkalmazása könnyen megtanulható.

Ellenőrizhetőség: a rendszer csökkenti a tévedések számát, mert az adatokat bármikor
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elektronikusan azonnal ellenőrizni lehet.

Kompatibilitás: a rendszer képes fogadni a legelterjedtebb fájl formátumokat, így a már
meglévő  adatok  könnyen  importálhatók  az  új  adatbázisba,  az  eredmény  pedig
összehasonlítható a jelenlegi rendszer nyilvántartási adataival. 

Egységes  adatbázis: a  személyi  nyilvántartás  valamennyi  lényeges  eleme  része  a
rendszernek, így nem igényel állandó egyeztetést a különböző adatbázisok között.

Tervezhetőség: valamennyi  adat  bevitelével  egységesen  látható  az  összes  érintett
munkavállaló  szabadsága,  annak  időpontjai,  a  munkavégzésre  rendelkezésre  álló
munkaerő összetétele. 

Egységes bizonylatok, jelentések keletkeznének valamennyi szervezeti egységnél;

A törvényi, jogszabályi változások átvezetése egyetlen programban megtörténne stb.

Alternatív lehetőségek: 
Véleményünk  szerint  alternatívaként  a  jelenleg  meglevő  kézi  (többszörös  és  állandó
egyeztetéseket  igénylő)  nyilvántartás,  valamint  a  szabályozatlan  és  pontatlanságokat
eredményező szabadságkiadási rendszer merülhet fel, amely miatt a javasolt informatikai
rendszer kialakítása és bevezetése mellőzhetetlen.

Költségvonzat:

a/ A számítógépes hálózat alapvetően rendelkezésre áll, a fizikai alkalmazottak részére
telepítendő  munkaállomások  is  rendelkezésre  állnak,  beállításuk  egyszerű
munkavégzéssel munkaidőben megtörténhet, külön költségkihatása nincs.

b/ A szabadságkiadási és nyilvántartási program megvalósítása két módon lehetséges:

ba/ A Zalaegerszegi Törvényszék Informatikai Osztálya alkalmazottaival megbízási
szerződés kötése a program megírására megbízási díj ellenében.

bb/ A bírósági szervezetben más bíróságnál már működő program megvásárlása
és rendszerbe állítása. 

Ezek költségigénye:

A  ba/  szerinti  esetben  megbízási  díj  fizetése  az  informatikusoknak  a  program
megírásáért, majd a későbbi években annak karbantartásáért.

A  bb/  szerinti  esetben  mintegy  40-50  ezer  forint  éves  fenntartási  díj  fizetése  a
programmal rendelkező törvényszéknek.

A program bevezetésének lehetséges időpontja: 

- saját fejlesztés esetében 6-8 hónap múlva,
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- a más bíróság kész programjának beszerzése esetében 1 hónap múlva


