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Mit takar a Nyitott Bíróság Program?

Az  Országos  Bírósági  Hivatal  (OBH)  az  átlát-
ható,  nyitott  igazságszolgáltatás  jegyében
2012-ben hirdette  meg  a  Nyitott  Bíróság
Programot,  melynek  célja  a középiskolás
fiatalok  igazságszolgáltatással  és  a  bírósági
szervezettel  kapcsolatos  ismereteinek bővíté-
se. A program emellett nagy hangsúlyt fektet a
prevencióra,  a  fiatalkorúak elkövetővé,  illető-
leg áldozattá válásának megelőzésére. 

Milyen rendezvényeken vehetnek részt a
Nyitott Bíróság Program iránt érdeklődő

diákok?

A program keretében a diákok pedagógusi ve-
zetéssel, előzetes időpont egyeztetés alapján a
bíróság,  jellemzően  büntetőügyekben  tartott
tárgyalásain  vehetnek  részt;  ún.  igazságügyi
osztályfőnöki  óra  keretében  bírák  és/vagy
bírósági titkárok előadásait hallgathatják meg
a hatalmi ágakkal, az igazságszolgáltatással és
a magyar jogrendszerrel kapcsolatos alapvető
tudnivalókról;  perszimuláción vehetnek részt;
és azon városokban, ahol működik büntetés-
végrehajtási  intézet  (megyénkben  jelenleg
kizárólag  Szolnokon)  börtönlátogatásra  is
lehetőségük nyílik.

I. TÁRGYALÁSLÁTOGATÁS

Miért hasznos egy diáknak végignézni egy
bírósági tárgyalást?

 
A tárgyaláslátogatás során a diákok megismer-
hetik  a  bírósági  tárgyalás  menetét  és  bepil-
lanthatnak a bírák, ügyészek, ügyvédek mun-
kájába.  A tárgyaláslátogatás emellett  preven-
ciós célokat is szolgál: a diákok ugyanis az is-
kolákkal  történő  előzetes  egyeztetés  ered-
ményeként  kifejezetten  a  gyakran  fiatalok
által,  illetőleg  gyakran  fiatalok  sérelmére
elkövetett bűncselekmények tárgyában tartott
tárgyalásokon vehetnek részt. 

Mely bíróságokon vehet részt iskolai osztály
tárgyaláslátogatáson a megyében?

A  megye  bármely  bíróságán  lehetőség  van
tárgyaláslátogatásra,  így  a  Szolnoki  Törvény-
széken, a Szolnoki,  Karcagi, Kunszentmártoni,
Mezőtúri, Jászberényi és Tiszafüredi Járásbíró-
ságon,  valamint  a  Szolnoki  Közigazgatási  és
Munkaügyi Bíróságon is.

Hogyan vehet rész egy iskolai osztály 
tárgyaláslátogatáson?

Az  iskolai  osztályok  előzetes  bejelentkezés
alapján  vehetnek  részt  bírósági  tárgyaláson.
Az érdeklődést mutató iskolák részvételi szán-
dékukat a nyitottbirosag@szolnokit.birosag.hu
elektronikus  levélcímen,  illetőleg  az  56/501-
410-es telefonszámon jelezhetik. 

II. IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA

Miért hasznosak az igazságügyi osztályfőnöki
órák?

A jogi tanulmányokba kezdő fiatalok jellemző-
en csak az egyetemen ismerkednek meg a ma-
gyar  jogrendszerrel,  az  igazságszolgáltatással
és a jogi hivatásokkal. Mások pedig többnyire
csak akkor szembesülnek a joggal  és  a jogá-
szokkal,  amikor  ügyvédhez,  vagy  bírósághoz
kell  fordulniuk,  és  az  igazságszolgáltatással
kapcsolatos, sokszor téves ismereteiket jellem-
zően filmekből szerzik (pl. sokan tévesen ma is
azt hiszik, hogy hazánkban is esküdtek járnak
el.)

Az  igazságügyi  osztályfőnöki  órák  célja,  hogy
bemutassa az igazságszolgáltatást,  a bírósági
szervezet  felépítését,  betekintést  adjon  a
magyar  jogrendszerbe  és  megismertesse  a
diákokkal az egyes jogi hivatásokat.

Az  előadásokból  a  diákok  megtudhatják,
hogyan kezdeményezhetik a bíróság eljárását,
ahogyan azt  is,  hogy a  bírósági  eljárásokban
életkorukra  is  figyelemmel,  milyen  jogaik  és
kötelezettségeik vannak. 

Az előadások emellett bűnmegelőzési célokat
is  szolgálnak,  a  diákok  áldozattá,  illetőleg
elkövetővé válásának megelőzése érdekében.
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Kik tartják az igazságügyi osztályfőnöki
órákat?

Az  igazságügyi  osztályfőnöki  órákat  bírák
és/vagy  bírósági  titkárok tartják.  Emellett  az
iskola kérésére lehetőség van arra is,  hogy a
bíró  előadó  mellett  egy  ügyész,  vagy  egy
ügyvéd  vendégelőadó  is  részt  vegyen  és
előadjon, bemutatva saját hivatását, munkáját.

Hol zajlanak az igazságügyi osztályfőnöki
órák?

Az igazságügyi osztályfőnöki órák megtartásá-
ra az iskolákban és a bírósági épületekben is
lehetőség van. A hallgatóság létszámától füg-
gően az iskolai helyszín egy osztályterem, vagy
akár az iskola tornaterme is lehet. A helyszínt
az iskola határozza meg.

Mikor zajlanak az igazságügyi osztályfőnöki
órák? 

Az  igazságügyi  osztályfőnöki  órák  időpontját
az iskola határozza meg. 

Hogyan kérheti az iskola igazságügyi
osztályfőnöki óra tartását?

Igazságügyi osztályfőnöki óra tartására előze-
tes egyeztetést követően kerül sor. Az  érdek-
lődést mutató iskolák részvételi szándékukat a
nyitottbirosag@szolnokit.birosag.hu elektroni-
kus  levélcímen,  illetőleg  az  56/501-410-es
telefonszámon jelezhetik. 

III. PERSZIMULÁCIÓ

Mi a perszimuláció, és hogyan zajlik?

A perszimuláció keretében a diákok a bíró, az
ügyész, a védőügyvéd „szerepébe bújva” ma-
guk „játszhatnak el” egy kitalált jogesetben tar-
tott bírósági tárgyalást. 

A  perszimulációt  tartó  bíró  előbb  ismereti  a
diákok által később eljátszandó tárgyalás tár-
gyát  képező kitalált  jogesetet,  a  bírósági  tár-
gyalás menetét, bemutatja a bírói, ügyészi és
védőügyvédi  feladatokat,  majd  a  szerepelni
vágyó diákok lépnek a színre.

Hol, és mikor zajlik a perszimuláció?

Perszimuláció tartására igazságügyi osztályfő-
nöki óra keretében van lehetőség a II. pontban
írtak szerint.

Hogyan kérheti az iskola perszimuláció
tartását?

A perszimulációra előzetes egyeztetést követő-
en kerül sor. Az  érdeklődést mutató iskolák a
nyitottbirosag@szolnokit.birosag.hu elektroni-
kus levélcímen, illetőleg az 56/501-410-es tele-
fonszámon jelezhetik részvételi szándékukat. 

IV. BÖRTÖNLÁTOGATÁS

Mely iskolai osztályok vehetnek részt 
börtönlátogatáson?

A 16. életévüket betöltött diákokból álló osztá-
lyoknak  előzetes  bejelentkezés  alapján  lehe-
tősége van megtekinteni a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet. 

Hogyan zajlik a börtönlátogatás? 

Börtönlátogatásra  megyénkben  jelenleg  csak
Szolnokon van lehetőség. A diákok a Szolnoki
Törvényszék  épületében  megtartott  előadást
követően vonulnak át a börtönépületbe, ahol
a beléptetéskor személyi  igazolványukkal  kell
igazolniuk  magukat.  A  börtönben  megtekint-
hetik  a  fogvatartotti  részleget,  az  elhelyezési
zárkákat  és  a  közösségi  helyiségeket,  és  egy
előadásból  megismerhetik  a  büntetés-
végrehajtási  szervezet  felépítését,  az  intézet
feladatait,  tevékenységét,  a  fogvatartottak
napirendjét,  a  foglalkoztatási  lehetőségeket,
valamint  a  reintegrációs  programokat.  A
program teljes időtartama: kb. 90 perc.

Hogyan kérheti az iskola börtönlátogatás
tartását?

A börtönlátogatás iránt érdeklődést mutató is-
kolák  a  nyitottbirosag@szolnokit.birosag.hu
elektronikus  levélcímen,  illetőleg  az  56/501-
410-es  telefonszámon  jelezhetik  részvételi
szándékukat.

Jász-Nagykun-Szolnok Megye bíróságai:

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság
Szolnoki Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság

Szolnok, Kossuth út 1.

Jászberényi Járásbíróság

.Jászberény, Lehel vezér
tér 15.

Karcagi Járásbíróság

Karcag, Kossuth tér 5. 

Kunszentmártoni
Járásbíróság

Kunszentmárton,
Kossuth L. u. 18. 

Mezőtúri Járásbíróság

Mezőtúr, Kossuth tér 9. 

Tiszafüredi Járásbíróság

Tiszafüred, Béke tér 4. 
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