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Korszerű beléptető-rendszer a bíróságok biztonságáért
Az Országos Bírósági Hivatal által indított, a Svájci-Magyar Együttműködési Program
társfinanszírozásával megvalósuló "Biztonságnövelő" projekt („A bíróságok ellátása biztonságot
növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal”) keretében új, korszerű fémdetektoros
kaput és csomagvizsgáló berendezést helyeztek el a Zalaegerszegi Törvényszék, a Zalaegerszegi
Járásbíróság, valamint a Keszthelyi Járásbíróság bejáratánál.
Minden bíróságon szigorú szabályok kötik az épületbe való belépést, illetve az ott-tartózkodást.
(Részletek: http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/a-birosagi-repuletben-tartozkodas-rendje)
Sem az épületbe, sem a tárgyalóterembe nem szabad bevinni az életet és a testi épséget sértő, a
közbiztonságot veszélyeztető eszközöket - mint például fegyver, olló, kés, gázspray stb. Ennek
betartása érdekében ma már minden bíróságon biztonsági beléptető rendszer működik a
bejáratnál. A zalai bíróságokon az ügyfélnek egy fémkereső kapun kell átmenni, illetve csomagjait
egy röntgensugaras átvizsgálóba kell helyezni. Amennyiben a biztonsági őrök tiltott tárgyat
találnak, azt elveszik, és távozáskor - amennyiben tartása nem ütközik jogszabályba - visszaadják.
A Zalaegerszegi Törvényszék épületébe naponta több száz állampolgár érkezik, s többször
előfordult, hogy gázsprayt, nagyobb méretű csavarhúzót, kést, kis baltát hoztak magukkal, de
törött üvegdarabot és motorfűrészláncból, házilag készített ütőszerszámot is vettek már el a
portaszolgálat munkatársai az épületbe lépőktől. Lőfegyvert, lőszert csak a hatóságok (pl.:
rendőrség, büntetés-végrehajtás) szolgálatban lévő munkatársai vihetnek be magukkal a
bíróságokra, mindenki mástól elveszik ezeket a beléptetés során. 2014-ben például 80 esetben
voltak kénytelenek az ügyfelek a bejáratnál leadni a fegyverüket, melyeket az épületben
tartózkodás ideje alatt az erre a célra kialakított páncélkazettákban őriznek a portán.
A "Biztonságnövelő" projekt keretében beszerzett új beléptető eszközök hozzájárulnak, hogy
nagy pontossággal kiszűrhetőek legyenek az ügyfelek által a bíróságokra bevinni szándékozott
„tiltott” tárgyak. Az új fémkereső kapu pontosan megmutatja, mely testtájéknál keresendő a
fémtárgy. Az új csomagvizsgáló berendezés pedig a fémtárgyak mellett a vegyi anyagokat is
kiszűri, s színekkel jelölve veszélyességüket figyelmezteti a kezelőt. A gép az átvilágításról készült

felvételeket archiválja, így szükség esetén azok hosszabb ideig visszakereshetőek.
A berendezések hitelesítő ellenőrzését a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve végezte el decemberben, s mivel az eszközökkel végzett
vizsgálat szakfeladat, ezért a beléptetést végző munkatársak mind a törvényszéken, mind az
érintett járásbíróságokon kezelői tanfolyam keretében sajátították el a működtetéshez szükséges
szaktudást.
A törvényszéken korábban használt csomagátvilágító berendezést, illetve fémkereső kaput a
Nagykanizsai Járásbíróság portáján helyezték el - tájékoztatta lapunkat Dr. Bartalné Dr. Mentes
Judit a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivője.
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1000 új munkaállomásból álló informatikai fejlesztés
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében közel
200 millió Ft értékben szerez be 781 db tárgyalótermi, 219 db irodai munkaállomást és 219 db
irodai monitort. Az 1000 új munkaállomásnak köszönhetően javulhat az informatikai biztonság,
illetve a bírósági ügyintézés is gyorsabbá válhat. Az erről szóló megállapodást ma írták alá a
nyertes konzorcium képviselőjével.
A mintaprojektnek minősített Svájci-Magyar Együttműködési Program célja a bíróságok fizikai és
informatikai biztonságának elősegítése, az ügyfelek biztonságérzetének javítása, illetve a
hatékonyabb ügyintézést elősegítő adatbázis-kapcsolatok kialakítása.
A Svájci Hozzájárulásból megvalósuló „A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel
és informatikai alkalmazásokkal" című projekt során lezárult a „Munkaállomások beszerzése"
tárgyú közbeszerzési eljárás. Ennek keretében a legjobb ajánlatot a Delta Systems Kft-t, a Delta
Services Kft-t, illetve az Invitel Technocom Kft-t tömörítő konzorcium tette 192.570.543 Ft-os
vállalási árral.
Az OBH elnökének kiemelt stratégiai célja a tárgyi feltételek biztosítása, ezért a szerződés szerint
az Országos Bírósági Hivatal 781 db tárgyalótermi, 219 db irodai munkaállomást és 219 db irodai
monitort szerez be. A korszerű informatikai eszközöknek és munkaállomásoknak köszönhetően a
XXI. századi elvárásoknak megfelelő informatikai biztonság valósulhat meg, illetve a bírósági
ügyintézés gyorsabbá és egyszerűbbé válhat.
A munkaállomások beszerzéséről szóló szerződést dr. Kis Gergely, az Országos Bírósági Hivatal
Projektirodájának főosztályvezetője és Szűcs Norbert, a Delta Systems Kft. igazgatója írta alá.
A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásában valósul meg.
Az ünnepélyes aláírásról szóló képek ITT tekinthetők meg.
Bővebb információ:
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Késsel a bíróságra - szigorúbb lett a beléptetés
BAKOS ANDRÁSDÉLMAGYARORSZÁG
2015.04.13. 09:54
A fémcsatos nadrágszíjat is levetetik újabban a Szegedi Törvényszék épületébe belépő
emberekről, amíg átmennek a fémkereső kapun. A szigorításnak oka volt: nemrég valaki –
az ellenőrzés dacára – be tudott vinni egy kést az egyik járásbíróságra.
A szegedi bíróság épületébe belépve eddig is ki kellett pakolni a fémtárgyakat a zsebekből,
ráfektetni a táskát a csomagvizsgáló röntgen futószalagjára, és átmenni a detektoros kapun. Az
Országos Bírósági Hivatal révén, a Svájci–Magyar Együttműködési Programnak köszönhetően
2013 végén szerelték föl a szegedi épületben a kaput és a csomagátvizsgálót.
Juhászné dr. Prágai Erika sajtószóvivő tájékoztatása szerint a megye bírósági épületeiben dolgozó
biztonsági szolgálat 2013-ban 1404 kést, 243 nagyméretű ollót, 98 maroklőfegyvert, 79
könnygázsprayt, 2 viperát, 2 tonfát, 3 boxert vett át, illetve el a belépőktől. 277 egyéb eszköz is
előkerült a zsebekből, táskákból: villáskulcs, reszelő, csavarhúzó, fémpálca, körző, biciklipumpa,
kerékpárlánc és borotva. Ezek szintén alkalmasak lehetnek az emberi élet kioltására, tehát
veszélyeztetik a biztonságot. Tavaly 742 kés, 758 nagy olló, 71 pisztoly, 22 könnygázspray, 1
vipera és 4 boxer akadt fönn, és 178 egyéb holmi. Azokat a tárgyakat, amelyeket egyéb helyen
magánál tarthat a viselője, mert szabad, vagy – pisztoly esetében – van rá engedélye, távozáskor
visszaadják.
Most az őrök megkérik a tárgyalásra érkezőket, hogy a fémcsatos nadrágszíjat is húzzák ki, tegyék
a tálcára. Az ellenőrzés után – tapasztaltuk – nem könnyű gyorsan elpakolni úgy, hogy az ember
egyik kézzel a nadrágját tartja, nehogy lecsússzon. Megkérdeztük a Szegedi Törvényszéket, miért
szigorították
tovább
az
ellenőrzési
metódust.
Mint kiderült, ezt az indokolta, hogy az egyik járásbíróságon – a tájékoztatás nem tért ki arra,
melyik városban – az ellenőrzés dacára kést vitt be egy ügyfél a tárgyalóterembe, és ez kiderült.
Emiatt a törvényszék a repülőtereken alkalmazott vizsgálati normát vezette be. Ez okozhat „pár
másodpercnyi kellemetlenséget", de a törvényszék arra emlékeztet, hogy a dolgozók és az
ügyfelek biztonsága sokkal fontosabb szempont.

2015.04.16.
jogiforum.hu
Javul az informatikai biztonság, gyorsul az ügyintézés a bíróságokon - 1000 új munkaállomásból
álló fejlesztési mintaprojektet írtak alá
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Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében
közel 200 millió forint értékben szerez be 781 db tárgyalótermi, 219 db irodai
munkaállomást és 219 db irodai monitort. Az 1000 új munkaállomásnak köszönhetően
javulhat az informatikai biztonság, illetve a bírósági ügyintézés is gyorsabbá válhat. Erről
szóló megállapodást írtak alá a nyertes konzorcium képviselőjével.
A mintaprojektnek minősített Svájci-Magyar Együttműködési Program célja a bíróságok fizikai és
informatikai biztonságának elősegítése, az ügyfelek biztonságérzetének javítása, illetve a
hatékonyabb
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A Svájci Hozzájárulásból megvalósuló „A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel
és informatikai alkalmazásokkal" című projekt során lezárult a „Munkaállomások beszerzése"
tárgyú közbeszerzési eljárás. Ennek keretében a legjobb ajánlatot a Delta Systems Kft-t, a Delta
Services Kft-t, illetve az Invitel Technocom Kft-t tömörítő konzorcium tette 192.570.543 Ft-os
vállalási

árral.

Az OBH elnökének kiemelt stratégiai célja a tárgyi feltételek biztosítása, ezért a szerződés szerint
az Országos Bírósági Hivatal 781 db tárgyalótermi, 219 db irodai munkaállomást és 219 db irodai
monitort szerez be. A korszerű informatikai eszközöknek és munkaállomásoknak köszönhetően a
XXI. századi elvárásoknak megfelelő informatikai biztonság valósulhat meg, illetve a bírósági
ügyintézés

gyorsabbá

és

egyszerűbbé

válhat.

A munkaállomások beszerzéséről szóló szerződést Kis Gergely, az Országos Bírósági Hivatal
Projektirodájának főosztályvezetője és Szűcs Norbert, a Delta Systems Kft. igazgatója írta alá.
A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásában valósul meg.

