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elnök asszony
részére
MAGYAR JOGÁSZ EGYLET
CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZETE
Szeged
Bocskai u. 10-12.
Tisztelt Elnök Asszony!
A Szegedi Törvényszék "A bírósági igazgatás további elektronizálása - Digitális Bíróság"
elnevezésű és a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló uniós projekt
fejlesztéseinek bemutatása, valamint az elmúlt években kialakított bírósági elektronikus
fejlesztések, elektronikus ügyintézési szolgáltatások megismertetése céljából a téma
kiemelkedő fontosságára és aktualitására figyelemmel
2019. november hó 22. napján
10.00 órai kezdettel
DIGITÁLIS BÍRÓSÁG DISSZEMINÁCIÓS WORKSHOP-ot
szervez, melyre Elnök Asszonyt és a Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei
Szervezetének tagjait ezúton tisztelettel meghívom.
A Digitális Bíróság Disszeminációs Workshop helyszíne a Szegedi Törvényszék Díszterme.
A Digitális Bíróság Disszeminációs Workshop tervezett programja:
9.30. - 10.00.

Regisztráció

10.00. – 10.15.

Ünnepélyes megnyitó

10.15. – 10.30.

A bírósági digitalizáció története

10.30. – 10.50.

A Digitális Bíróság Projekt

10.50. – 11.10.

Tájékoztató az Ügyféli Iratbetekintő Rendszerről

(regisztráció folyamata, rendszer használata)
11.10. – 11.25.

Kávészünet

11.25. – 11.35.

A beszédleíró szoftver interaktív bemutatása

11.35. – 11.45.

E-szolgáltatások

11.45. – 12.05.

A távmeghallgatási rendszer interaktív bemutatása

A Digitális Bíróság projekt illeszkedik a Kormány Közigazgatás- és Közszolgálat fejlesztési
programjába, mely a közigazgatás minőségi színvonalának emelkedését tűzte ki célul.
A bíróság tekintetében az Uniós pályázat az adminisztratív terhek csökkentésére irányul
mind a bíróság-ügyfél, mind a bíróság-bíróság relációjában.
A Digitális Bíróság projekt három fő hatásterülete
−

a bírósági határozatok közzétételének és anonimizálásának fejlesztése, a
határozatok formai egységesítésének előkészítése

−

a bírósági eljárások iratainak elektronizálása (e-akta) és a bírósági periratok
elektronikus betekintésének biztosítása és

−

a bírósági szakrendszerek és a Központi Kormányzat Szolgáltatási BUSZ közötti
kapcsolat megteremtése.

A Workshopon való részvételhez – a rendezvény helyszínének korlátozott befogadó
képességére figyelemmel - előzetes regisztráció szükséges, melyre figyelemmel kérem,
hogy a Jogász Egylet tagjai részvételi szándékukat legkésőbb
2019. november 18. napjáig
a birosag@szegedit.birosag.hu e-mail címre jelezni szíveskedjenek.
Bízom benne, hogy Elnök Asszony megtiszteli jelenlétével a rendezvényünket.

S z e g e d, 2019. november 8. napján

Tisztelettel:

dr. Tárkány-Szűcs Babett
a törvényszék elnöke

