A Veszprémi Törvényszék a „Nyitott bíróságok” országos
projekthez kapcsolódva, a következő programokat ajánlja a
középiskolások számára:
A „Jog a való világban” általános előadássorozat keretében
az Országos Bírósági Hivatal által kidolgozott oktatási anyagokat ismertetjük a
gyerekeknek, ennek power-point-os változatát előre meg tudjuk küldeni.
Az előadásokat jogi végzettségű kollégáink tartják, így az általános jogi ismereteket
tartalmazó anyagon kívül bármilyen felmerülő jogi kérdésre is válaszolnak. Célszerű
a diákok kérdéseit előre elküldeni, hogy az előadó kollégáink a gyerekeket érdeklő
kérdésekből felkészülhessenek. Szívesen ajánlunk olyan, diákokat érintő témákat,
amelyek tanulságosak lehet a gyerekeknek.
Az előadó kollégáink maguk választottak egy-egy iskolát, ahol előadást tartanának,
általában valamilyen személyes kötődés alapján, sokan régi sulijukba mennek
vissza, így az előadások oldott hangulata, és a lelkesedés részünkről biztosított.
„Jogász születik” specifikus tájékoztatóval
elsősorban a jogi egyetemre készülő diákokat szeretnénk elérni, és segíteni a
felkészítő tanároknak.
Mivel a programban résztvevő előadók mindannyian jogi egyetemet végeztek,
nagyrészt szakvizsgával is rendelkeznek, saját élményeiket is elmesélve
ismertethetik meg a gyerekekkel a jogászi, bírói életpályát, olyan részletekbe
menően is, hogy milyen karrier-, illetve anyagi lehetőségeket tartogathat ez a hivatás,
milyen szépségei és milyen nehézségei vannak. Az egyetemi élmények elmesélése
is orientálhatja a diákokat a továbbtanulásról való gondolkodásban. Hisszük, hogy
néha egy beszélgetés is elég ahhoz, hogy valaki emellett a felelősségteljes, szép
hivatás mellett döntsön.
„ A jog árnyékában” programban
fontosnak tartjuk, hogy a büntethetőségi korhatárt elérő diákok (az új jogszabályok
szerint
– bizonyos
bűncselekmények
vonatkozásában- már 12
év)
megismerkedjenek azokkal a törvényi tényállásokkal, melyek esetében a fiatalkori
bűnözés a leginkább elterjedt.
Társadalmi elvárás, hogy a fiatalkorúak is tisztában legyenek tetteik
következményeivel, ha bűncselekményt, vagy szabálysértést követnek el. Ebben a
programban a diákok megismerkedhetnek a büntetőeljárás és a szabálysértési
eljárás alapvető szabályaival, a különböző bűncselekmények, szabálysértések miatt
kiszabható
büntetésekkel,
a
személyi
szabadságot
korlátozó
kényszerintézkedésekkel. Az előadások szerves része, annak részletezése, hogy a
fiatalkorúakra milyen speciális szabályok vonatkoznak.
„Veled is megtörténhet” programok során
a fiatalkorú és a fiatal felnőtt diákokat érintő élethelyzetekhez kapcsolódó
szabálysértési, munkaügyi, közigazgatási, polgári jogi szabályokról tájékoztatjuk a
tanulókat.

A diákok életkori sajátosságait figyelembe véve gyakorlati tanácsokat adunk a
fiataloknak arra vonatkozóan, hogy az igazságszolgáltatásban ügyfélként milyen
jogaik és kötelességeik vannak.
Ebben a programban számítunk leginkább a tanárok segítségére és
közreműködésére. Első látásra talán ez a téma tűnik a „legszárazabbnak”, így még
véletlenül sem arra gondoltunk, hogy egy előadás keretében ismertetjük a
szabályokat. A gyerekek szereplésével perszimulációkat rendezünk, illetve
vetélkedőket szervezünk, tehát interaktív, játékos formában kívánjuk átadni az
ismereteket.
„Éjjel-nappal bíróság” program keretében
a tárgyaláslátogatást minden 14 éven felüli diák részére tudjuk biztosítani. Eddigi
tapasztalataink szerint elsősorban a büntető ügyben tartott tárgyalások lehetnek
érdekesek a gyerekek számára, így főként ilyen ügyekre szervezünk
tárgyaláslátogatást. Általában egyszerűbb, könnyen átlátható ügyeket választunk ki,
lehetőleg olyat, ahol a tárgyalást elejétől a végéig, tehát a vádirat ismertetésétől, az
ítélet kihirdetéséig végigkövethetik a gyerekek. Természetesen annak sincs
akadálya, hogy kiemelkedő súlyú büntető ügyekben tartott tárgyaláson vegyenek
részt a diákok.
„Börtöntitkok” program során
a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködve szervezünk
börtönlátogatást a 14. életévüket betöltött diákoknak.
A program során a BV Intézet alkalmazottjával végigjárjuk a Kádártai úti börtönt, a
gyerekek megismerkedhetnek az épület történetével, megnézhetik az épület nagy
részét, a körleteket, az üres zárkákat, és a körleteken kívüli helyiségeket. A börtönt
végig járva a diákok megismerhetik a büntetés-végrehajtás alapvető szabályait, a
befogadás menetét.
A látogatás előtt a gyerekeket kioktatjuk a BV Intézetben tanúsítandó alapvető
magatartási szabályokról, hiszen adott esetben fogvatartottakkal is találkozhatnak.
A programot általában a délutáni órákra szervezzük, így tanítási órákat nem kell
emiatt mulasztani.
Minden látogató személyes adatait (név, születési hely, idő, lakcím, személyi
igazolvány száma) előre le kell adni, így azt pár nappal a látogatás előtt bekérjük és
továbbítjuk a BV. Intézetnek.
Mivel a börtönbe sem telefont, sem táskát behozni nem lehet, az előtérben lévő
szekrényekben kell elhelyezni azokat.
Eddigi tapasztalataink alapján a kirándulás maximum három órát vesz igénybe.
A programra előre be kell jelentkezni, ezért kérjük, hogy a tervezett látogatási
időpontot megelőzően legalább egy héttel jelezzék börtönlátogatásra vonatkozó
igényüket.
- A Veszprémi Törvényszék (Veszprém, Vár utca 19.) épületében található
„várbörtön” nemcsak a jogi, állampolgári ismeretek bővítésére alkalmas, de rendkívül
érdekes, az országban egyedülálló történelmi emlék, hiszen az épületnek, ezen
részeit eredeti állapotában tekinthetik meg a diákok. A várbörtön a nagyközönség
számára csak ritkán áll nyitva, így a régi BV Intézet meglátogatása kivételes élmény
lehet a gyerekeknek. Hogy a várbörtön hangulatát még jobban átérezhessék, a BV.

Intézet segítségével egy cellát, és egy kihallgató helyiséget berendeztünk az eredeti
bútorokkal. A gyerekek mindent megnézhetnek, és kipróbálhatnak a balesetvédelmi
előírások betartása mellett.
Az épületben olyan felkészült kollégáink vezetik körbe a diákokat, akik gyakorlatilag
mindent tudnak az épület és a BV. Intézet történetéről, amit a történeti forrásokból ki
lehetett deríteni.
Ez a program maximum egy órát vesz igénybe, összeköthető a bíróság épületének
látogatásával is.
A programra legkésőbb előző nap kell bejelentkezni. A börtön területén lehet
fényképezni, és meleg ruhában célszerű jönni.
Természetesen a programok ingyenesek, és szeretettel várunk mindenkit.

A programokra dr. Varga Erikánál lehet jelentkezni, a Veszprémi Járásbíróságon
tel:

88/590-220
30/520-35-15

e-mail: vargae@veszpremvb.birosag.hu

