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OBH: A bírósági épületek biztonsága kiemelten fontos  

Birosag.hu, 2016.03.17  

http://birosag.hu/media/aktualis/obh-birosagi-epuletek-biztonsaga-kiemelten-fontos-0  

 

„Az Országos Bírósági Hivatal mindent megtesz a bíróságok és az igazságszolgáltatásban 

dolgozók védelméért. Valamennyi bírósági épület biztonsági kapukkal felszerelt, a 

biztonsági személyzetet pedig folyamatosan képezzük az esetleges támadások 

elhárítására” - mondta Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a Veszprémi 

Törvényszék elmúlt éves munkáját értékelő összbírói értekezletet megelőző 

sajtótájékoztatón.  

  

Handó Tünde a Kiskunhalasi Járási Ügyészség épületében történt fegyveres támadásra reagálva 

elmondta, a bírósági épületek védelme az ügyfeleket és az ott dolgozó igazságszolgáltatási 

alkalmazottakat is érintő fontos kérdés. Az OBH folyamatosan dolgozik a bírósági épületek 

védelmét szolgáló fejlesztéseken: valamennyi bírósági épület elektronikus beléptető 

kapuval felszerelt, továbbá 46-ról 100 db-ra növekedett a fémkereső eszközök száma. 

Jelenleg is zajlik az eszközhasználatot és a szakszerű ügyfélfogadást ismertető 

képzéssorozat. Az OBH országos szinten is megszervezi a váratlan helyzetekre felkészítő, 

túszejtéses szimulációt is magában foglaló oktatást. A Veszprémi Törvényszéken is javult a 

fizikai biztonság, a tavalyi évben közel 25 ezer belépőt vizsgáltak át.  

  

A Veszprémi Törvényszék kimagasló munkát végez, zászlóshajója az ítélkezésnek, időszerűségben 

és az ítéletek megalapozottságában is rendkívüli teljesítményt ért el. Némethné dr. Szent-Gály Edit, 

a Veszprémi Törvényszék elnöke az időszerű ítélkezéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az 

elmúlt évben a befejezett ügyek száma meghaladta a beérkező ügyekét, mindemellett kedvezően 

alakult a két éven túl folyamatban lévő ügyek száma is. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla 

kollégiumvezetője a Veszprémi Törvényszék munkájáról elmondta, hogy a büntető és a civilisztikai 

ügyszakban is magas színvonalon teljesít.  
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Simon Levente, az Országos Bírói Tanács tagja kiemelte, hogy az OBH forrásainak köszönhetően 

javulnak a munkakörülmények és hamarosan megújulhatnak a bírósági épületek. A nemzetközi 

kapcsolatok terén kiemelkedő sikerként értékelte, hogy az OBH és OBT részvételével 2015-ben 

megalakult Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata, melynek 

titkársága tavaly 3 évre Budapestre helyezte székhelyét.  

 

 

 

Handó: gátat kell szabni a verbális és a fizikai agressziónak 

Hirado.hu, 2016.03.17  

http://www.hirado.hu/2016/03/17/hando-gatat-kell-szabni-a-verbalis-es-a-fizikai-

agresszionak/?source=hirkereso  

 

A bírósági szervezetnek fontos, hogy a verbális agressziónak gátat szabjunk és a fizikai erőszakot 

megelőzzük - jelentette ki a szerdai kiskunhalasi ügyészséget ért támadásra reagálva az Országos 

Bírósági Hivatal (OBH) elnöke csütörtökön, a Veszprémi Törvényszék összbírói értekezlete előtt 

tartott sajtótájékoztatón. 

 

A bírósági szervezetnek fontos, hogy a verbális agressziónak “gátat szabjunk és a fizikai erőszakot 

megelőzzük” – jelentette ki a kiskunhalasi ügyészséget és bíróságot ért szerdai támadásra is 

reagálva Handó Tünde. 

 

Kifejtette: “a verbális agresszióba tartozik az is, ha a bírósági ítéleteket úgy értékelik, véleményezik, 

amely túlmegy egy felelős közszereplőtől elvárható mértéktartáson”. Nagyon komoly a felelőssége 

a közszereplőknek, a közíróknak és az újságíróknak – tette hozzá. 

 

Megjegyezte, ez a fajta agresszió vagy elégedetlenség időnként fizikai agresszióba is átcsaphat, 

ennek voltak tanúi szerdán. Az OBH elnöke úgy fogalmazott: egy hőstettnek köszönhető, hogy nem 

történt komolyabb tragédia a kiskunhalasi bíróságon, ahol tizenöt lövést tudott leadni a támadó. 

 

Handó Tünde elmondta, a biztonság érdekében jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, 

2011-től kezdve 52-ről 156-ra emelkedett az elektronikus kapuk száma, amelyekkel a 

fémkeresőkhöz hasonlóan az ország minden bírósága el van látva. Csomagvizsgáló 

röntgenből 99 működik, ez 64 százalékos felszereltséget jelent. A bíróságokat védő 

személyzet számára most is folyik egy több száz főt érintő képzés, tavaly pedig Debrecenben 

a Terrorelhárítási Központtal gyakoroltak egy túszejtési helyzetet. Ezt az idén országosan is 

meg kívánják szervezni – mondta az OBH elnöke. 

 

Közölte, a Veszprémi Törvényszéken tavaly 2014-hez képest több belépőt – 27605 személyt és 9605 

csomagot – vizsgáltak át, és a belépéskor összesen 62 lőfegyvert, illetve 1166 szúróeszközt 

koboztak el. Arról is beszélt, a bombariadók száma a komoly büntetések kiszabása miatt 

országosan csökkent. 

 

Az OBH elnöke utalt rá, Mátyás király már 1486-ban két törvénycikket is alkotott a bírákat és 

ítélőmestereket érintő becsületsértésekről, valamint a törvényszékek fizikai biztonságáról. Ezen 

törvények tanulságosak, “olyanok, amiket akár ma is elrendelhetnének a jogszabályokban, vagy 

kifüggeszthetnének márványtáblákra” – fogalmazott. 

 

A Veszprémi Törvényszék elnöke eredményeikről szólva elmondta, 2015-ben 40 330 ügy érkezett 

a megye bíróságaira, ezzel szemben 41 132 ügyet fejeztek be, aminek köszönhetően a megye 
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ügyhátraléka 8,5 százalékkal csökkent. Némethné Szent-Gály Edit hozzátette, a két éven túli ügyek 

mérséklésében 12,62 százalékos csökkenést értek el, ami meghaladja az országos átlagot. 

 

A helyi bíróságokon polgári ügyszakban e téren 104-ről 79-re, büntető ügyszakban 73-ról 65-re 

csökkent a két éven túli ügyek száma, szabálysértési ügyszakban pedig nem volt ennyire elhúzódó 

ügy. A törvényszéken elsőfokú ítélkezésben büntetőügyek esetében 7-ről 3-ra, polgári ügyszakban 

31-ről 21-re, gazdasági ügyszakban 15-ről 5-re csökkent az elhúzódó perek száma. 

 

A helyi bíróságokon büntető ügyekben az ügydöntő határozatok 75,3 százaléka, polgári-gazdasági 

ügyekben 90,9 százaléka emelkedett első fokon jogerőre, a 2014-es év 295 törvényszéki 

felülbírálatával szemben 2015-ben 307 polgári-gazdasági ügy nyert másod fokon elbírálást a 

Veszprémi Törvényszéken. Hozzátette, az elmúlt évi 29-ről 19-re csökkent a hatályon kívül 

helyezések száma és héttel nőtt a helybenhagyások száma. 

 

A Veszprémi Törvényszéken első fokon a civilisztikai ügyekben hozott határozatok 83,7 százaléka, 

büntetőügyekben 23,8 százaléka emelkedett jogerőre. 

 

 

Handó Tünde: gátat kell szabni a verbális és a fizikai agressziónak 

Ma.hu, 2016.03.17  

http://www.ma.hu/belfold/276481/Hando_Tunde_gatat_kell_szabni_a_verbalis_es_a_fizikai_agress

zionak  

 

A fizikai és a verbális agresszió ellen egyaránt felemelte a szavát az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 

elnöke csütörtökön, a Veszprémi Törvényszék összbírói értekezlete előtt tartott sajtótájékoztatón. 

 

A bírósági szervezetnek fontos, hogy a verbális agressziónak "gátat szabjunk és a fizikai erőszakot 

megelőzzük" - jelentette ki a kiskunhalasi ügyészséget és bíróságot ért szerdai támadásra is 

reagálva Handó Tünde.  

 

Kifejtette: "a verbális agresszióba tartozik az is, ha a bírósági ítéleteket úgy értékelik, véleményezik, 

amely túlmegy egy felelős közszereplőtől elvárható mértéktartáson". Nagyon komoly a felelőssége 

a közszereplőknek, a közíróknak és az újságíróknak - tette hozzá.  

 

Megjegyezte, ez a fajta agresszió vagy elégedetlenség időnként fizikai agresszióba is átcsaphat, 

ennek voltak tanúi szerdán. Az OBH elnöke úgy fogalmazott: egy hőstettnek köszönhető, hogy nem 

történt komolyabb tragédia a kiskunhalasi bíróságon, ahol tizenöt lövést tudott leadni a támadó.  

 

Handó Tünde elmondta, a biztonság érdekében jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, 

2011-től kezdve 52-ről 156-ra emelkedett az elektronikus kapuk száma, amelyekkel a 

fémkeresőkhöz hasonlóan az ország minden bírósága el van látva. Csomagvizsgáló 

röntgenből 99 működik, ez 64 százalékos felszereltséget jelent. A bíróságokat védő 

személyzet számára most is folyik egy több száz főt érintő képzés, tavaly pedig Debrecenben 

a Terrorelhárítási Központtal gyakoroltak egy túszejtési helyzetet. Ezt az idén országosan is 

meg kívánják szervezni - mondta az OBH elnöke.  

 

Közölte, a Veszprémi Törvényszéken tavaly 2014-hez képest több belépőt - 27605 személyt és 9605 

csomagot - vizsgáltak át, és a belépéskor összesen 62 lőfegyvert, illetve 1166 szúróeszközt 

koboztak el. Arról is beszélt, a bombariadók száma a komoly büntetések kiszabása miatt 

országosan csökkent.  
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Az OBH elnöke utalt rá, Mátyás király már 1486-ban két törvénycikket is alkotott a bírákat és 

ítélőmestereket érintő becsületsértésekről, valamint a törvényszékek fizikai biztonságáról. Ezen 

törvények tanulságosak, "olyanok, amiket akár ma is elrendelhetnének a jogszabályokban, vagy 

kifüggeszthetnének márványtáblákra" - fogalmazott.  

 

A Veszprémi Törvényszék elnöke eredményeikről szólva elmondta, 2015-ben 40 330 ügy érkezett 

a megye bíróságaira, ezzel szemben 41 132 ügyet fejeztek be, aminek köszönhetően a megye 

ügyhátraléka 8,5 százalékkal csökkent. Némethné Szent-Gály Edit hozzátette, a két éven túli ügyek 

mérséklésében 12,62 százalékos csökkenést értek el, ami meghaladja az országos átlagot.  

 

A helyi bíróságokon polgári ügyszakban e téren 104-ről 79-re, büntető ügyszakban 73-ról 65-re 

csökkent a két éven túli ügyek száma, szabálysértési ügyszakban pedig nem volt ennyire elhúzódó 

ügy. A törvényszéken elsőfokú ítélkezésben büntetőügyek esetében 7-ről 3-ra, polgári ügyszakban 

31-ről 21-re, gazdasági ügyszakban 15-ről 5-re csökkent az elhúzódó perek száma. 

 

A helyi bíróságokon büntető ügyekben az ügydöntő határozatok 75,3 százaléka, polgári-gazdasági 

ügyekben 90,9 százaléka emelkedett első fokon jogerőre, a 2014-es év 295 törvényszéki 

felülbírálatával szemben 2015-ben 307 polgári-gazdasági ügy nyert másod fokon elbírálást a 

Veszprémi Törvényszéken. Hozzátette, az elmúlt évi 29-ről 19-re csökkent a hatályon kívül 

helyezések száma és héttel nőtt a helybenhagyások száma.  

 

A Veszprémi Törvényszéken első fokon a civilisztikai ügyekben hozott határozatok 83,7 százaléka, 

büntetőügyekben 23,8 százaléka emelkedett jogerőre.  

 

A Kúrián 2015-ben a járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi bíróság határozataival 

szemben 119 ügyet zártak le felülvizsgálattal. A törvényszék 14 lezárt polgári-gazdasági ügye közül 

egyet sem helyeztek hatályon kívül, ezzel szemben a Kúria kilencet hatályában fenntartott ötöt 

pedig elutasított. Az elsőfokú büntetőügyek közül a Kúria által felülvizsgált tíz ügyből hármat 

fenntartott a Kúria, hat esetben hivatalból elutasította a kérelmet és csak egy ügyben hozott 

megváltoztató döntést.  

 

Némethné Szent-Gály Edit beszélt a nyitott bíróság programról is, amellyel közelebb kívánják hozni 

szervezetüket a társadalomhoz, valamint arról is, hogy a bírósági közvetítések száma egy év alatt 

43-ról 57-re emelkedett a törvényszéken.  

 

A sajtótájékoztatón Széplaki László, a Győri Ítélőtábla kollégiumvezetője kiemelte, a Veszprémi 

Törvényszék mind büntető-, mind polgári ügyekben magas színvonalon teljesít, ezt mutatja az 

alacsony hatályon kívül helyezések és a magas helybenhagyások száma is. 

 

 

OBH: Biztonságban a bíróságok 

Hirado.hu, 2016.03.21 

http://birosag.hu/media/aktualis/obh-biztonsagban-birosagok  

 

Korszerű biztonságtechnikával és szakképzett személyzettel a bíróságok biztonságáért 

 

Az Országos Bírósági Hivatal a legkorszerűbb biztonságtechnikai berendezésekkel és szakképzett 

személyzettel biztosítja a bírósági épületek biztonságát. A XXI. század követelményeinek megfelelő 

kamerarendszerek, detektoros beléptető kapuk, csomagátvizsgáló röntgenek és kézi fémkereső 

eszközök szolgálják a dolgozók és az ügyfelek védelmét.  

  

http://birosag.hu/media/aktualis/obh-biztonsagban-birosagok


A XXI. század korszerű technikai elvárásainak megfelelően a teljes körű épületfejlesztések során az 

OBH a bíróságokat a komplex, fizikai épületbiztonság megteremtése érdekében a legmodernebb 

technikával szereli fel: elválasztódnak az ügyfelek által bejárható és az irodai munkaterületek, 

leszakaszolt beléptető rendszerek korlátozzák az ügyfelek által is látogatható tereket, valamint a 

tárgyalótermek támadásjelző rendszerekkel ellátottak. A telepített kamera és beléptető rendszerek 

mellett a bírósági szervezet az OBH megalakulása óta szoros kapcsolatot építettek ki a helyi 

rendőrkapitányságokkal is. A különösen veszélyesnek ígérkező tárgyalásokra a rendőrség 

rendszeresen biztosítja a szükséges létszámot a tárgyalások biztonságos lebonyolításához. 

  

A Svájci Projekt keretében 2014-től 104 db új detektoros beléptető kapu lett telepítve a 

bírósági épületek bejáratainál. A meglévő 52 kapuval együtt jelenleg 156 berendezés, 100% 

lefedés mellett, biztosítja az épületek 100%-ában a bejutást. A csomagvizsgáló röntgen 

alagutak száma a projektben 2015-re a korábbi 36-ról 45 berendezéssel 81 db-ra növekedett 

és folyamatban van további 18 berendezés beszerzése. A kézi fémkereső eszközök országos 

ellátottsága is 100 %-os. 

  

Az épületek őrzés-védelmét a bírósági szervezet részben saját alkalmazottakkal, részben külső 

vállalkozókkal látja el. Az őrzés-védelmet ellátó szakemberek, a bírósági biztonsági vezetők szakmai 

felkészültségét rendszeres oktatás segíti. A személyes oktatáson túl a csomag és személyvizsgáló 

berendezések e-learning szakmai anyagát is a rendelkezésükre bocsátja az OBH, valamint 140 

bírósági dolgozó – 14 törvényszéken - emelt szintű sugárvédelmi oktatásban részesül, akik a 

projektben beszerzett biztonságtechnikai eszközök üzemeltetését végzik. A Magyar Igazságügyi 

Akadémián jelenleg mintegy 200 biztonsági szakember elméleti és gyakorlati oktatása folyik 2x5 

napos kurzus keretében, amelynek részeként felkészítik az őrzés-védelemmel foglalkozó 

munkatársakat a súlyosan erőszakos cselekmények, túszejtés, agresszió kezelésére is.  

  

Az ország 154 ítélkezési célra használt, mintegy 430.000 m2 alapterületű bírósági ingatlan műszaki 

állapota eltérő, mivel azok fele a 19-20. század fordulóján épült, a kor akkori elvárásainak, műszaki 

színvonalának megfelelően. 

  

Az OBH elnöke a hivatal megalakulása óta fokozott erőfeszítéseket tesz az öröklött épületállomány 

műszaki állapotának, felszereltségének, az ítélkezési munka tárgyi feltételeinek javítása, a 

biztonság növelése érdekében. Az elvárt adatbiztonság a legkorszerűbb, védett informatikai 

hálózatok, rendszerek beépítésével biztosított: 2015-re befejeződött minden törvényszéken a 

védendő adatok biztonságos kezelését lehetővé tevő TÜK irodák kiépítése, idén pedig megvalósult 

a hálózat nélküli tempeszt gépek felszerelése. 

 

 


