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„A bíróságok ellátása biztonságot növelő 
berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal.”
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 Svájci-Magyar Együttműködési Program
Az Európai Unió és Svájc 2006-ban aláírt kétoldalú megállapodása értelmében Svájc  
a 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott tagországok részére egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást 
biztosított. 

Az Országos Bírósági Hivatal 4.226.875 svájci frank  

támogatást kapott. 

Az Országos Bírósági Hivatal a biztonság, stabilitás reformok témában sikeresen 
pályázott és 2012. augusztus 1-jén Végrehajtási Megállapodást írt alá. Ezzel megkezdődött 
a biztonságnövelő projekt megvalósítása.

BIZTONSÁG
REFORMOK

STABILITÁS
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     projekt elindításának okaiA

A magyar bírósági épületekben éves szinten

több millió ügyfél, 

közel 3000 bíró 

és mintegy 9000 igazságügyi alkalmazott fordul meg. 

Fontos a biztonságuk biztosítása!
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bíróságok biztonságának növelése, valamint a bírák adminisztrációs 
munkaterhének csökkentése érdekében a bíróságok

A

fizikai és informatikai

biztonságának növelése került a projekt középpontjába.
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    iztonságos, hatékony bíróságok

A projekt célja: 

®® a bíróságok fizikai és informatikai biztonsági szintjének növelése modern 
biztonságtechnikai eszközök beszerzésével;

®® a hatékony és biztonságos ügyintézést elősegítő központi adatbázis 
kapcsolatok kialakítása;

®® korszerű informatikai eszközök beszerzése.

B

A fejlesztések

műszaki

alprojekt keretében valósultak meg.

és informatikai
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    űszaki alprojekt – Bírósági épületek 
felszerelése biztonsági berendezésekkel

A műszaki alprojektben a bírósági épületeket

®® személyi beléptető kapukkal,

®® röntgensugaras csomagvizsgáló berendezésekkel,

®® és kézi fémdetektoros eszközökkel szerelték fel.

Összesen 106 ítélkezési célra használt bírósági épületben található  
csomagvizsgáló röntgen alagút. 

M

Minden bíróságon – az épületek 100 %-ában –  repülőtéri eszközökkel megegyező 
– korszerű detektoros fémkereső kapuk működnek.

2016-ig a projekt keretében beszerzett kézi fémkereső eszközökkel és az irányított  
közlekedtetést lehetővé tevő kordon oszlopokkal és szalagokkal gyarapodtak a bírósági 
épületek. 

A beléptetésre vonatkozó többfokozatú biztonsági elvárásoknak MEGFELEL!
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korszerű berendezéseknek köszönhetően, többször sikerült megakadályozni, hogy 
illetéktelen, veszélyes eszközöket vigyenek be a bíróságokra.

2009. és 2012. között több mint 150 bombariadó érte a magyar bíróságokat. 
Mára a bombariadók száma csökkent: 

A

2012-ben elvett eszközök
közel 30 000 db

49 bombariadó 29 bombariadó

2013

2011

2015

2016

2015-ben elvett eszközök
51 821 db

9693 db

1685 db

2462 db

15082 db

4003 db

7343 db
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korszerű eszközök telepítésével párhuzamosan, 2016-ban 251 fő  
őrzés-védelemmel foglalkozó belső és külső munkatárs részesült 
oktatásban.

A fejlesztések keretében az adatbiztonságra is hangsúlyt fektettek.  
Az összes ítélőtáblára és törvényszékre, valamint a Kúria épületébe –  
összesen 26 helyszínre  – került TEMPEST biztonsági 
előírásoknak megfelelő informatikai felszerelés  
(laptop, nyomtató és tartozékok).

A
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   nformatikai alprojekt  
– Infrastruktúra fejlesztése

Az alprojekt eredményeként a tárgyalótermek rendkívül elavult informatikai 
infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a bírák és igazságügyi alkalmazottak 
hatékonyabb munkavégzésének elősegítése is megvalósult. 

Összesen 901 db új tárgyalótermi és 284 db új irodai számítógép áll rendelkezésre  
a dolgozók számára, melyek működését 165 db hálózati eszköz segíti. 

A hálózat biztonságának növelése, valamint a bírói távoli munkavégzés támogatása 
érdekében további 

®® 2-2 db Check Point hardver és licenc,

®® 4 db Blade szerver és 1 db Storage,

®® valamint 350 db Verde és 250 db Microsoft licenc beszerzése vált lehetővé.

I
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Szolnok
30 db

Kecskemét
73 db

Székesfehérvár
44 db

Szekszárd
40 db

Zalaegerszeg
38 db

Veszprém
30 db

Győr
59 db

Budapest
334 db

Tatabánya
43 db

Szombathely
23 db

Kaposvár
49 db

Pécs
47 db

Gyula
50 db

Szeged
47 db

Debrecen
41 db

Nyíregyháza
61 db

Eger
41 db

Miskolc
79 db

Balassagyarmat
22 db

1185 új számítógép a bíróságokon
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z alprojekt eredményeként az Országos Bírósági Hivatal saját források 
felhasználásával közvetlen kapcsolatot épített ki állami nyilvántartásokkal.

 

Ennek eredményeként:

®® jobban védjük az ügyfelek adatait, 

®® közvetlen online kapcsolat a bíróság és a nyilvántartások között,

®® pontosabb lakcímadatok alapján dolgozunk,

®® rövidebb idő alatt kapjuk meg az adatokat.

A
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Projekt rövid neve
Biztonságnövelő projekt

Projekt teljes címe
„A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal”

Projekt azonosítója
SH 9/2/2.

Projekt időtartama
2012. augusztus 1–2017. május 31.

Prioritási terület:
9. „Biztonság, stabilitás, reformok”

A teljes projektköltség 
4.972.794 CHF

Svájci támogatás összege
4.226.875 CHF

Projekt végrehajtó 
Országos Bírósági Hivatal

1055 Budapest, Szalay utca 16.
Közreműködő szervezet

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft., 1053 Budapest, Szép utca 2. IV. em.

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.
Az SH/9/2/2-es projektről további információ az alábbi oldalakon érhető el:

http://www.svajcihozzajarulas.hu http://www.swiss-contributionhttp://projektjeink.birosag.hu/20140815/ 
sh-922-biztonsagnovelo-projekt
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