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Jelölés: 
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sárga: OBH Sajtóosztály szervezésében megjelent hír 
rózsaszín: OBH Sajtóosztály által kiadott hír átvétele 
 

Dátum 
 

Médium Megjele
-nés 

Cím Link 

2012.10.17. www.birosag.hu 
 

online OBH Közlemény http://old.birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showc
ontent&content=biztonsag 

2012.10.17. MTI online Milliárdos svájci támogatás 
a bíróságoknak 

(1. old.) 

2012.10.17. Inforádió rádió Tudósítás a konferenciáról 
– interjú dr. Handó 

Tündével 

Az audió archívumban 

2012.10.17. Inforádió rádió Tudósítás a konferenciáról 
– interjú dr. Németh 

Zoltánnal 

Az audió archívumban 

2012.10.17. Magyar Rádió 
Krónika 

rádió Tudósítás a konferenciáról Az audió archívumban 

2012.10.17. MTV1 / Híradó online Tudósítás a konferenciáról A videó archívumban 

2012.10.17. www.jogiforum.hu 
(MTI) 

online Milliárdos svájci támogatás 
a bíróságoknak 

http://www.jogiforum.hu/hirek/28387 
 

2012.10.17. www.hvg.hu 
(MTI) 

online Svájci pénzből fejlesztenek 
a magyar bíróságokon 

http://hvg.hu/itthon/20121017_magyar_birosagok_fejles
ztes_svajc#rss 

2012.10.17. www.dehir.hu 
(MTI) 

online Svájc besegít a magyar 
bíróságok biztonsági 

fejlesztésébe 

http://www.dehir.hu/belfold/svajc-besegit-a-magyar-
bankok-biztonsagi-fejlesztesebe/2012/10/17/ 

 

2012.10.17. www.inforadio.hu 
(MTI) 

online Svájci támogatás a magyar 
bíróságoknak 

http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-524638 
 

2012.10.17. www.hirkozpont.magy
arorszag.hu 

(MTI) 

online Milliárdos svájci támogatás 
a magyar bíróságoknak 

https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/birosag201210
17.html 

 

2012.10.17. www.sg.hu 
(MTI) 

online Milliárdos svájci támogatás 
a bíróságoknak IT 

fejlesztésre 

http://www.sg.hu/cikkek/92781/milliardos_svajci_tamoga
tas_a_birosagok_it_fejlesztesere 

 

2012.10.17. www.hirstart.hu 
(MTI) 

online Milliárdos svájci támogatás 
a bíróságoknak IT 

fejlesztésre 

http://www.hirstart.hu/hk/20121018_milliardos_svajci_ta
mogatas_a_birosagok_it-fejlesztesere 

 

2012.10.17. www.napi-hirek.hu 
(MTI) 

online Milliárdos svájci támogatás 
a bíróságoknak IT 

fejlesztésre 

http://www.napi-hirek.hu/hirek/tartalom/milliardos-svajci-
tamogatas-a-birosagok-it-fejlesztesere/1151607 

 

2012.10.17. www.hirposta.hu 
(MTI) 

online Milliárdos svájci támogatás 
a bíróságoknak IT 

fejlesztésre 

http://hirposta.hu/cikk/3519359/Milliardos_svajci_tamog
atas_a_birosagok_IT_fejlesztesere/ 

 

2012.10.17. www.propeller.hu 
(MTI) 

online Milliárdos svájci támogatás 
a bíróságoknak IT 

fejlesztésre 

http://propeller.hu/itthon/2520759-svajci-tamogatas-
magyar-birosagoknak 

 

2012.10.17. www.belfold.hirfal.hu 
(MTI) 

online Milliárdos svájci támogatás 
a bíróságoknak IT 

fejlesztésre 

http://belfold.hirfal.hu/milliardos_svajci_tamogatas_a_bir
osagoknak-5227463.html 

 

2012.10.17. www.galamus.hu 
(MTI) 

online Svájci támogatás a 
bíróságoknak 

http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view
=article&id=168584:milliardos-svajci-tamogatas-a-

birosagoknak&catid=76:hazai-vonatkozasu-
hirek&Itemid=113 

2012.10.17. www.hirek.ma.hu online Svájci támogatás a  

http://www.birosag.hu-n/
http://www.birosag.hu/
http://old.birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=biztonsag
http://old.birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=biztonsag
http://www.jogiforum.hu/
http://www.jogiforum.hu/hirek/28387
http://www.hvg.hu/
http://hvg.hu/itthon/20121017_magyar_birosagok_fejlesztes_svajc#rss
http://hvg.hu/itthon/20121017_magyar_birosagok_fejlesztes_svajc#rss
http://www.dehir.hu/
http://www.dehir.hu/belfold/svajc-besegit-a-magyar-bankok-biztonsagi-fejlesztesebe/2012/10/17/
http://www.dehir.hu/belfold/svajc-besegit-a-magyar-bankok-biztonsagi-fejlesztesebe/2012/10/17/
http://www.inforadio.hu/
http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-524638
http://www.hirkozpont.magyarorszag.hu/
http://www.hirkozpont.magyarorszag.hu/
https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/birosag20121017.html
https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/birosag20121017.html
http://www.sg.hu/
http://www.sg.hu/cikkek/92781/milliardos_svajci_tamogatas_a_birosagok_it_fejlesztesere
http://www.sg.hu/cikkek/92781/milliardos_svajci_tamogatas_a_birosagok_it_fejlesztesere
http://www.hirstart.hu/
http://www.hirstart.hu/hk/20121018_milliardos_svajci_tamogatas_a_birosagok_it-fejlesztesere
http://www.hirstart.hu/hk/20121018_milliardos_svajci_tamogatas_a_birosagok_it-fejlesztesere
http://www.napi-hirek.hu/
http://www.napi-hirek.hu/hirek/tartalom/milliardos-svajci-tamogatas-a-birosagok-it-fejlesztesere/1151607
http://www.napi-hirek.hu/hirek/tartalom/milliardos-svajci-tamogatas-a-birosagok-it-fejlesztesere/1151607
http://www.hirposta.hu/
http://hirposta.hu/cikk/3519359/Milliardos_svajci_tamogatas_a_birosagok_IT_fejlesztesere/
http://hirposta.hu/cikk/3519359/Milliardos_svajci_tamogatas_a_birosagok_IT_fejlesztesere/
http://www.propeller.hu/
http://propeller.hu/itthon/2520759-svajci-tamogatas-magyar-birosagoknak
http://propeller.hu/itthon/2520759-svajci-tamogatas-magyar-birosagoknak
http://www.belfold.hirfal.hu/
http://belfold.hirfal.hu/milliardos_svajci_tamogatas_a_birosagoknak-5227463.html
http://belfold.hirfal.hu/milliardos_svajci_tamogatas_a_birosagoknak-5227463.html
http://www.galamus.hu/
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=168584:milliardos-svajci-tamogatas-a-birosagoknak&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=168584:milliardos-svajci-tamogatas-a-birosagoknak&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=168584:milliardos-svajci-tamogatas-a-birosagoknak&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=168584:milliardos-svajci-tamogatas-a-birosagoknak&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://www.hirek.ma.hu/
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(MTI) bíróságoknak 

2012.10.17. www.hir3.hu 
(MTI) 

online Milliárdos svájci támogatás 
a magyar bíróságoknak 

http://hir3.hu/magazin/1/95586/milliardos_svajci_tamoga
tas_a_birosagoknak 

2012.10.17. www.frisshirek.hu 
(MTI) 

online Svájci támogatás a 
bíróságoknak 

 

2012.10.17. www.napiforras.hu 
(MTI) 

online Svájci támogatás a 
bíróságoknak 

 

2012.10.17. www.mabie.hu 
(OBH) 

online Megkezdődött a bíróságok 
ellátása biztonságot növelő 

berendezésekkel… 

http://www.mabie.hu/node/1765 
(2. old.) 

2012.10.16. www.magyarhirlap.hu 
 

online A biztonságosabb 
bíróságokért 

http://www.magyarhirlap.hu/belfold/a-biztonsagosabb-
birosagokert 

(3. old.) 

2012.10.17. Magyar Hírlap írott A biztonságosabb 
bíróságokért 

http://www.magyarhirlap.hu/belfold/a-biztonsagosabb-
birosagokert 

(3. old.) 

2012.10.24. www.jogiforum.hu 
 

online Biztonságos bíróságok, 
biztonságos ítélkezés 

http://www.jogiforum.hu/hirek/28408 
(4. old.) 

2012.10.19. www.hetivalasz.hu 
 

online Baltával a tárgyalóteremben http://hetivalasz.hu/itthon/egy-evben-nagyjabol-hatmillio-
ember-fordul-meg-a-birosagon-56038 

(5. old.) 

2012.10.19. Heti Válasz írott Baltával a tárgyalóteremben http://hetivalasz.hu/itthon/egy-evben-nagyjabol-hatmillio-
ember-fordul-meg-a-birosagon-56038 

(5. old.) 

2012.10.22. www.magyarhirlap.hu 
 

online Egyre szaporodó 
fenyegetések a 

bíróságokon 

http://www.magyarhirlap.hu/belfold/egyre-szaporodo-
fenyegetesek-a-birosagokon 

(6. old.) 

2012.10.22. Magyar Hírlap írott Egyre szaporodó 
fenyegetések a 

bíróságokon 

http://www.magyarhirlap.hu/belfold/egyre-szaporodo-
fenyegetesek-a-birosagokon 

(6. old.) 

2012.10.22. www.echotv.hu 
(Magyar Hírlap) 

online Egyre szaporodó 
fenyegetések a 

bíróságokon 

http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=16&r_id=&hi
r_id=301432 

 

2012.10.22. www.privatkopo.hu 
(hirado.hu) 

online Zaklatták a bírónőt: 
biztonsági kapukat állítanak 

fel a bíróságokon 

http://www.privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?MN=Hir
mix&LN=Hungarian&AGM=Hirmix&AN=bitonsagikapuk 

2012.10.22. www.nepszava.hu 
(MTI) 

online Biztonsági kapukkal védi 
Szájerné a bírákat 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=594386 
 

2012.10.24. www.birosag.hu 
 

online Biztonságos bíróságok, 
biztonságos ítélkezés - 

Svájc 1,2 milliárd forinttal 
támogatja a magyar 

igazságszolgáltatást. 

http://old.birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showc
ontent&content=oktober17jogiforum 

(7. old.) 
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FŐBB SAJTÓMEGJELENÉS 
 
1. oldal 
 
Megjelenés: 2012.10.17. 
Forrás: MTI 
Cím: Milliárdos svájci támogatás a bíróságoknak 
Szerző: MTI 
 

Svájc 1,2 milliárd forinttal támogatja a magyar bíróságok biztonsági és informatikai rendszereinek 
fejlesztését - jelentette be az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke és a svájci nagykövet szerdán 
Budapesten egy szakmai rendezvényen. 

 
Svájc összesen egymilliárd frankkal támogatja a 2004-ben az EU-hoz csatlakozott tagországokat. Ebből 
a következő fél évtizedben mintegy 131 millió svájci frank, azaz több mint 30 milliárd forint 
Magyarország részesedése. Az OBH pályázott és a Svájci-Magyar Együttműködési Programban A 
bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal elnevezésű 
projekt keretében 1,2 milliárd forintot nyert el - közölte az OBH. 
 
Christian Mühlethaler nagykövet köszöntőjében elmondta, hogy országa korábban a 
Belügyminisztérium, a bevándorlási hivatal és rendőrségi épületek korszerűsítésében vett részt, ezúttal 
pedig több mint száz, bírósági épületekben felállítandó személyi beléptetőkapu, mintegy félszáz 
röntgensugaras csomagellenőrző berendezés és ezer számítógép beszerzéséhez járul hozzá. 
"Svájc befektet Magyarország jövőjébe" - fogalmazott a távozó nagykövet, akinek ez az utolsó nyilvános 
fellépése, mielőtt véget érne magyarországi megbízatása. A diplomata hozzátette: számára nem 
szimpatikus az a gondolat, hogy ilyen módon védeni kell azokat a bíróságokat, amelyek feladata éppen 
az emberek védelme, de el kell fogadni, hogy "ez a szomorú valóság", amit svájci tapasztalatok is 
alátámasztanak. 
 
Christian Mühlethaler kiemelte: minden ilyen projektnél a végrehajtási fázis a leglényegesebb, akkor 
válnak világossá a tényleges eredmények, ez pedig Svájc számára fontos. Figyelemmel fogják kísérni a 
program megvalósulását, a pénzek felhasználást, hiszen el kell számolniuk a svájci adófizetőknek, akik 
az összesen egymilliárd frank vissza nem térítendő támogatás kifizetéséhez évekkel ezelőtt 
népszavazáson adták hozzájárulásukat. 
 
Handó Tünde, az OBH elnöke bevezető előadásában elmondta: a bírósági reform célja az 
igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése, a szolgáltatás javítása, a magas színvonalú és gyors 
ítélkezés. Az emberi és anyagi, tárgyi erőforrások hatékony felhasználása keretében nagy figyelmet 
fordít a hivatal a biztonsági és informatikai kérdésekre is. 
 
A bírák, bírósági dolgozók és ügyfelek biztonsága a növekvő ügyszámmal párhuzamosan egyre 
nagyobb kihívást jelent a magyar igazságszolgáltatásnak. Az idén várhatóan több mint ötmillió ügyfél 
fordul meg a bíróságokon, a csomagátvizsgálások száma ennél is nagyobb lehet - mondta az elnök. 
Az OBH tájékoztatása szerint az elmúlt fél évtizedben másfélszáz bombariadó volt a bíróságokon, a 
Fővárosi Törvényszéken volt olyan hét, amikor kettő is. Egy 2008-as felmérés szerint évente 
hozzávetőleg 18 ezer tiltott tárgyat fedeztek fel a biztonsági szolgálatok a belépni kívánó ügyfeleknél, 
ezek két százaléka, mintegy 360 lőfegyver volt. Megesett az is, hogy az ügyfél a tárgyaláson baltát 
húzott elő a csomagjából. Az egyik debreceni bírósági épületben pedig géppisztolyt láttak egy oda 
betérő embernél - hangzott el a konferencián. 
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Handó Tünde a bíróságok informatikai ellátottsága kapcsán előadásában megjegyezte: a számítógépek 
30 százaléka használhatatlan, 60 százaléka hat évnél régebbi. E helyzeten segít az ezer, svájci 
támogatással érkező számítógép. 
 
Az OBH tájékoztatása szerint a csaknem háromezer bíró és néhány ezer bírósági dolgozó több mint 
tízezer számítógépet használ. A projekt keretében a Kúriára, az öt ítélőtáblára és törvényszékekre, 
illetve a hivatalhoz kerülnek az új eszközök. Az országban ezen túlmenően még több mint száz helyi 
bíróság működik. 
 
Az informatikai fejlesztés célja az elektronikusan vezetett állami nyilvántartások elérésének biztosítása. 
Ezen a téren a személyi adat- és lakcímnyilvántartás, illetve a szabálysértési nyilvántartás könnyebb 
elérhetősége a cél. Az informatikai fejlesztésben a fizikai mellett a virtuális védelem is nagy hangsúlyt 
kap - közölte a hivatal. 
 
A biztonsági fejlesztés a fővárost és valamennyi megyét érinti: a beléptetés 89 városi, tíz munkaügyi és 
nyolc cégbíróság mellett tíz törvényszéken, valamint nyolc budapesti kerületi bíróságon válik 
biztonságosabbá. 
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2. oldal 
 
Megjelenés: 2012.10.17. 
Forrás: MABIE 
Cím: Megkezdődött 'A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai 
alkalmazásokkal' projekt megvalósítása  
Szerző: OBH 
Link: http://www.mabie.hu/node/1765 

A projekt két nagyobb, egymással párhuzamos alprojektből áll: az Informatikai alprojektben az 
elektronikusan vezetett állami nyilvántartások elérésének biztosítása, a Műszaki alprojektben a bírósági 
épületek biztonsági berendezésekkel történő felszerelése valósul meg. 

A projekt célja a bírósági ügyfelek biztonságérzetének javítása, a bíróságok, valamint a bírák és 
igazságügyi alkalmazottak munkája során a biztonság megerősítése. Ennek megvalósítása érdekében 
szükséges a biztonsági berendezések beszerzése, valamint a biztonságosabb és hatékonyabb 
ügyintézést elősegítő adatbázis-kapcsolatok kialakítása. A beruházás nem csupán a status quo 
fenntartására törekszik, hanem a jelenleginél jobb, modernebb, az ügyfelek szempontjából 
kényelmesebb, biztonságosabb infrastrukturális környezet kialakítására. 

A projekt végrehajtója az Országos Bírósági Hivatal, a megvalósítás: 2012.augusztus 1. és 2015. január 
31. között zajlik Az Összköltség CHF-ben: 4 972 794, a svájci támogatás költsége CHF-ben: 4 226 875 

A Svájci Hozzájárulás honlapjának elérhetősége: http://www.svajcihozzajarulas.hu 
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3. oldal 
 
Megjelenés: 2012.10.17. 
Forrás: www.magyarhirlap.hu 
Cím: A biztonságosabb bíróságokért 
Szerző: Baranya Róbert 
Link: http://www.magyarhirlap.hu/belfold/a-biztonsagosabb-birosagokert 
 
Előfordult, hogy az ügyfél baltát vett elő a csomagjából a tárgyaláson 
 
Több mint száz bíróságon telepíthet beléptetőkapukat az Országos Bírósági Hivatal (OBH), miután 
elnyert egy svájci támogatást. Az ilyen berendezésekre egyre nagyobb szükség van, hiszen nem egy 
ügyfél fegyverrel érkezik a tárgyalásra. 
 
Összesen 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Svájci–Magyar Együttműködési 
Program keretében az OBH a bíróságok biztonsági és informatikai rendszerének fejlesztésére. A 
pénzből 104 személyi beléptetőkaput, 45 röntgensugaras csomagellenőrző berendezést és ezer 
számítógépet tud venni a hivatal. A fejlesztés valamennyi megyét érinti, a beruházás által országszerte 
összesen 116 bírósági épületben válik biztonságossá a beléptetés. 
 
A projektet bemutató tegnapi konferencián Handó Tünde, az OBH elnöke hangsúlyozta: a magas 
színvonalú és gyors ítélkezéshez a személyi állomány mellett a tárgyi eszközökre is nagy figyelmet kell 
fordítani. A bírósági dolgozók és az ügyfelek biztonsága egyre nagyobb kihívást jelent az 
igazságszolgáltatás számára – mondta az elnök, hozzátéve, hogy az idén a bíróságokon becslések 
szerint csaknem hatmillió ügyfél fordul majd meg. 
 
Az OBH felmérése szerint az átvizsgálóval felszerelt épületekben éves szinten 18 ezer olyan tárgyat 
találnak a biztonsági őrök, amelyeket tilos bevinni. A tiltott tárgyak két százaléka lőfegyver. Ahol viszont 
eddig nem volt beléptetőkapu, ott az is előfordult, hogy az ügyfél baltát vett elő a csomagjából. Az 
adatok szerint 2007 januárjától 150 esetben kapott bombafenyegetést valamelyik bíróság. Egy-egy 
riasztás pedig komoly kiesést jelent, hiszen az épületeket órákra ki kell üríteni, csúsznak a tárgyalások 
és a hivatali munka. 
 
Az informatikai fejlesztés biztonságosabb hozzáférést biztosít majd az adatokhoz, és segítségével 
gyorsabb lehet az ügyintézés is. Svájc különböző projekteken keresztül összesen egymilliárd frankkal 
támogatja a 2004-ben az EU-hoz csatlakozott tagországokat. Az összegből a következő öt évben több 
mint harmincmilliárd forint jut hazánknak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.magyarhirlap.hu/belfold/a-biztonsagosabb-birosagokert
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4. oldal 
 
Megjelenés: 2012.10.24. 
Forrás: jogiforum.hu 
Cím: Biztonságos bíróságok, biztonságos ítélkezés - Svájc 1,2 milliárd forinttal támogatja a 
magyar igazságszolgáltatást 
Szerző: Jogi Fórum / OBH 
Link: http://www.jogiforum.hu/hirek/28408 
 
Az Országos Bírósági Hivatal „A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel és 
informatikai alkalmazásokkal” címmel nyújtotta be projektjavaslatát, melynek eredményeként közel 1,2 milliárd Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült a Svájci-Magyar Együttműködési program keretében 
A hivatal egyik stratégiai célkitőzése, hogy a bíróságok alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék, a független 
magyar bírák magas színvonalon és időszerően ítélkezzenek, továbbá, hogy az ehhez szükséges tárgyi 
feltételeket az OBH biztosítsa. Az elnyert támogatás ennek a stratégiai célnak a megvalósításához 
nagymértékben hozzájárul - hangzott el a fejlesztés nyitórendezvényén. 
Az Európai Bizottság és Svájc 2006-ban, kétoldalú megállapodásban rögzítette, hogy Svájc a 2004-ben az 
Európai Unióhoz csatlakozott tagországok részére egyszeri, vissza nem térítendı támogatással, összesen 1 
milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít az egyes tagállamokban a „Biztonság, stabilitás, reformok”, „Környezet 
és infrastruktúra”, a „Magánszektor ösztönzése” és a „Humánerıforrás- és szociális fejlesztés ” területén. 
Magyarország részesedése a támogatásból bruttó 130.738.000 svájci frank, azaz (folyó áron) 31 milliárd forint. 
Ahogy Liliana de Sá Kirchknopf, a Budapesten, a Svájci Nagykövetség mellett mőködő Svájci Hozzájárulás 
Program Hivatala vezetője fogalmazott: „Magyarország egyes bírósági épületeiben röntgensugaras átvizsgáló 
berendezések és fémdetektorok kerülnek felszerelésre, amelyek mind az igazságügyi dolgozók, mind pedig a 
bírósági ügyfelek biztonságérzetét növelni fogják. Örömünkre szolgál továbbá, hogy modern informatikai hálózat 
bevezetésével hatékonyabbá tehetjük a bírósági személyzet munkavégzését. Ezzel a projekttel a svájci 
hozzájárulás a bírósági rendszer megerősítését segíti elő.” 
A benyújtott pályázat átfogó célja egyrészt a bírósági ügyfelek biztonságérzetének javítása, illetve a bíróságok, a 
bírák és az igazságügyi alkalmazottak munkája során a biztonság megerősítése személyi beléptető kapukkal és 
röntgensugaras átvizsgáló berendezésekkel. A projekt másik - informatikai fejlesztéseket tartalmazó - része az 
ítélkezés biztonságának fokozását célozza az elektronikusan vezetett állami nyilvántartások (személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás, központi szabálysértési nyilvántartás) elérésének biztosítása által. 
A támogatás egyik részét a bírósági épületek, az ott dolgozók, valamint az állampolgárok biztonságának 
növelése érdekében 104 darab személyi beléptetı kapu és 45 darab röntgensugaras csomagellenőrző 
berendezés beszerzésére fordítja a Hivatal. 
A fejlesztés mind a 19 megyét érinti, országszerte összesen 116 bírósági épületben válik a beruházás által 
biztonságossá a beléptetés. A program így 89 városi, 10 munkaügyi és 8 cégbíróság mellett 10 törvényszéket, 
valamint 8 budapesti kerületi bíróságot is érint. 
A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben olyan térségekben is biztonságosabbá válik a bírósági munka, ahol az 
anyagi korlátok a korszerősítést eddig nem tették lehetővé. 
A támogatás másik részéből a projekt keretében megvalósításra kerülő informatikai fejlesztések megfelelő 
mőködése érdekében a Kúriára, az ítélőtáblákra, a törvényszékekre, valamint az Országos Bírósági Hivatalba 
összesen 1000 darab személyi számítógép kerül beszerzésre. 
A pályázat kezelésével megbízott Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője a nemzetközi program mellett 
méltatta az uniós forrásfelhasználás előrehaladását is: „ A rendelkezésére álló uniós források 95 százaléka már 
meghirdetésre került, a teljes keret 80 százalékáról szültettek támogatási döntések és közel 3000 milliárd forint 
már átutalásra került a pályázók számára. Azonban ezek a számadatok önmagukban még nem jelentenek 
semmit, hiszen minden egyes fejlesztés kizárólag akkor lehet valóban sikeres, ha az adott közösség életére is 
hatással van” – hangsúlyozta Csepreghy Nándor. 
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5. oldal 
 
Megjelenés: 2012.10.19. 
Forrás: Heti Válasz/ online 
Cím: Hátborzongató: UZI-val ment a bíróságra a férfi: Ez áll a háttérben Baltával a 
tárgyalóterembe Javítják a bíróságok biztonságát 
Szerző: 
Link: http://hetivalasz.hu/itthon/egy-evben-nagyjabol-hatmillio-ember-fordul-meg-a-birosagon-
56038 
 
A Debreceni Városi Bíróságra egy ügyfél UZI géppisztolyt vitt be a hátizsákjában. Miután sikerült 
elintéznie az ügyét, megmutatta, hogy ez az eszköz is rendelkezésére állt volna. Megtehette, mert 
május 16-át megelőzően nem volt beléptető rendszer a bíróságon. 
hirdetés 
  
1999 és 2010 között a magyar bíróságokat 274 alaptalan bombafenyegetés érte. (A Fővárosi 
Törvényszéken az elmúlt hónapokban előfordult heti két bombariadó is.) Kilencvenhét esetben 
fenyegettek meg úgy bírósági dolgozókat, hogy azt az eszközt is nevesítették, amellyel a testi 
épségüket akarták veszélyeztetni. Az épületeket 67 esetben rongálták meg ez idő alatt. 
Mindez nem kiemelkedően magas szám ahhoz mérten, hogy évente több mint félmillió peres ügy van 
folyamatban Magyarországon, és közel hatmillió fő fordult meg a bíróságon. Ám ahogy Balla Lajos, a 
Debreceni Ítélőtábla elnöke fogalmazott: rossz belegondolni, mi történt volna, ha csak egyet is 
használnak abból az évi 18 ezer tiltott tárgyból, amit az eddigi biztonsági berendezésekkel sikerült 
kiszűrni. Balla Lajos a napokban rendezett budapesti konferenciáján arról is beszélt, hogy ezek között 
12 lőfegyver és 406 szúróeszköz is volt. 
Ahhoz képest pedig, hogy egy bírósági ítélet milyen heves érzelmeket válthat ki - a Cozma-ügy 
ítélethirdetése közben is bekiabált az egyik vádlott hozzátartozója a Kúrián - eddig sok helyütt nem 
tették meg a megfelelő óvintézkedéseket. Sok városi bíróságon a portárs volt a biztonsági őr, s közben 
a telefonközpontot is ő kezelte. Gyakran előfordult, hogy az elnökségről szaladtak le, ha meghallották a 
bíró csengetését, amellyel a teremben igyekezett fenntartani a rendet. Előfordult olyan eset is, hogy egy 
válóper lezárulta után az egyik fél baltát vett elő a tárgyalóteremben, hogy „így faragjon embert az 
alperesből" - fogalmazott Balla Lajos. A szekercét ugyanis gond nélkül bevihette a tárgyalóterembe, 
nem tűnt fel senkinek a portán. 
A rendszer most egy 1,2 milliárd forint értékű, a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében 
elnyert támogatás segítségével újul meg. Száznégy személyi beléptető kaput és 45 röntgensugaras 
csomagellenőrző rendszert szereznek be, és ennek révén 116 bírósági épület válik biztonságosabbá. 
Mindez 89 városi, 8 budapesti kerületi, 10 munkaügyi bíróságot, és nyolc cégbíróságot érint, emellett tíz 
törvényszék biztonsági rendszerét is fejlesztik. 
Ennek hatására nő a biztonság és gyorsulnak a bírósági eljárások, mert javul az informatikai háttér. Az 
informatikai támogatásnak például abban is fontos szerepe van, hogy ellenőrizni tudjuk, tényleg az az 
elítélt, aki annak mondja magát. Előfordult például, hogy egy hathavi börtönre ítélt személy esetében a 
büntetés megkezdése előtt gyanakodni kezdtek, és kiderült: nem az elítélt jelentkezett, hanem egy 
olyan személy, aki 30 ezer forintot kapott a valódi bűnöstől, hogy helyette üljön. A jövőben az ilyen 
helycsere nehezebb lesz, mert a bírák a mostani támogatásnak köszönhetően közvetlenül elérhetik a 
személyi adat- és lakcímnyilvántartást, valamint a központi szabálysértési nyilvántartást. 
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6. oldal 
 
Megjelenés: 2012.10.22. 
Forrás: Magyar Hírlap/online 
Cím: Egyre szaporodó fenyegetés a bíróságokon 
Szerző: Baranya Róbert 
Link: http://www.magyarhirlap.hu/belfold/egyre-szaporodo-fenyegetesek-a-birosagokon 
 

Ahogy egy múlt heti cikkünkben kitértünk rá, a magyar bíróságok dolgozóit számos inzultus éri minden 
évben. Az Országos Bírósági Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott statisztika alapján 1999 és 2010 
vége között 274 bombafenyegetést kaptak a bíróságok, ám a tendencia erősödik, mert csupán 2007-től 
napjainkig 150 bombariadó volt valamelyik bíróságon. Az említett tízéves időszakban 97 esetben 
fenyegettek meg bírókat, de a bírósági eljárásban részt vevő egyéb személyekkel szemben is 56 
erőszakos cselekményt követtek el. 

Nemcsak a bírák vagy bírósági dolgozók a célpontok, hanem az épületek és azok berendezése is: egy 
évtized alatt 67 ilyen eset történt. A kimutatások alapján tavaly 69 rendkívüli és egyéb eseményre került 
sor, amely során hatszor fenyegettek meg például eljáró bírót és ugyanennyiszer történt épületrongálás. 
A mutatók alapján 2011-ben a rendkívüli események valamennyi típusának nőtt a száma, de a bírákkal 
szembeni tettlegességre, illetve konkrét fizikai bántalmazásukra nem került sor. Az utóbbi idők 
emlékezetes esete volt például amikor a terrorcselekménnyel vádolt Budaházy György egyik tárgyalása 
után a teremből kilépő ügyészt a gyülekező szimpatizánsok, mintegy tizenöten-húszan, leköpték és 
lökdösni kezdték. Az inzultusnak végül a kiérkező rendőrök vetettek véget. 

Bár nem járt tettlegességgel, de nagy felháborodást okozott, amikor a Cozma-per egyik tárgyalásán a 
harmadrendű vádlott Sztojka Iván őrjöngve kezdte szidalmazni az eljáró ügyészt. 

http://www.magyarhirlap.hu/belfold/egyre-szaporodo-fenyegetesek-a-birosagokon
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7. old. 
 
Megjelenés: 2012.10.24 
Forrás: www.birosag.hu 
Cím: Biztonságos bíróságok, biztonságos ítélkezés - Svájc 1,2 milliárd forinttal támogatja a 
magyar igazságszolgáltatást. 
Szerző: OBH 
Link: http://old.birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=oktober17jogiforum 
 

Az Országos Bírósági Hivatal „A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai 
alkalmazásokkal” címmel nyújtotta be projektjavaslatát, melynek eredményeként közel 1,2 milliárd Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült a Svájci-Magyar Együttműködési program keretében - 
olvasható a JogiForum honlapján. 

A hivatal egyik stratégiai célkitőzése, hogy a bíróságok alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék, a 
független magyar bírák magas színvonalon és időszerően ítélkezzenek, továbbá, hogy az ehhez 
szükséges tárgyi feltételeket az OBH biztosítsa. Az elnyert támogatás ennek a stratégiai célnak a 
megvalósításához nagymértékben hozzájárul - hangzott el a fejlesztés nyitórendezvényén. 
Az Európai Bizottság és Svájc 2006-ban, kétoldalú megállapodásban rögzítette, hogy Svájc a 2004-ben 
az Európai Unióhoz csatlakozott tagországok részére egyszeri, vissza nem térítendı támogatással, 
összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít az egyes tagállamokban a „Biztonság, stabilitás, 
reformok”, „Környezet és infrastruktúra”, a „Magánszektor ösztönzése” és a „Humánerıforrás- és 
szociális fejlesztés ” területén. Magyarország részesedése a támogatásból bruttó 130.738.000 svájci 
frank, azaz (folyó áron) 31 milliárd forint. 

Ahogy Liliana de Sá Kirchknopf, a Budapesten, a Svájci Nagykövetség mellett mőködő Svájci 
Hozzájárulás Program Hivatala vezetője fogalmazott: „Magyarország egyes bírósági épületeiben 
röntgensugaras átvizsgáló berendezések és fémdetektorok kerülnek felszerelésre, amelyek mind az 
igazságügyi dolgozók, mind pedig a bírósági ügyfelek biztonságérzetét növelni fogják. Örömünkre 
szolgál továbbá, hogy modern informatikai hálózat bevezetésével hatékonyabbá tehetjük a bírósági 
személyzet munkavégzését. Ezzel a projekttel a svájci hozzájárulás a bírósági rendszer megerősítését 
segíti elő.” 

A benyújtott pályázat átfogó célja egyrészt a bírósági ügyfelek biztonságérzetének javítása, illetve a 
bíróságok, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak munkája során a biztonság megerősítése személyi 
beléptető kapukkal és röntgensugaras átvizsgáló berendezésekkel. A projekt másik - informatikai 
fejlesztéseket tartalmazó - része az ítélkezés biztonságának fokozását célozza az elektronikusan 
vezetett állami nyilvántartások (személyi adat- és lakcímnyilvántartás, központi szabálysértési 
nyilvántartás) elérésének biztosítása által. 

A támogatás egyik részét a bírósági épületek, az ott dolgozók, valamint az állampolgárok biztonságának 
növelése érdekében 104 darab személyi beléptetı kapu és 45 darab röntgensugaras csomagellenőrző 
berendezés beszerzésére fordítja a Hivatal. 

http://old.birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=oktober17jogiforum
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A fejlesztés mind a 19 megyét érinti, országszerte összesen 116 bírósági épületben válik a beruházás 
által biztonságossá a beléptetés. A program így 89 városi, 10 munkaügyi és 8 cégbíróság mellett 10 
törvényszéket, valamint 8 budapesti kerületi bíróságot is érint. 

A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben olyan térségekben is biztonságosabbá válik a bírósági munka, 
ahol az anyagi korlátok a korszerősítést eddig nem tették lehetővé. 

A támogatás másik részéből a projekt keretében megvalósításra kerülő informatikai fejlesztések 
megfelelő mőködése érdekében a Kúriára, az ítélőtáblákra, a törvényszékekre, valamint az Országos 
Bírósági Hivatalba összesen 1000 darab személyi számítógép kerül beszerzésre. 
A pályázat kezelésével megbízott Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője a nemzetközi program 
mellett méltatta az uniós forrásfelhasználás előrehaladását is: „ A rendelkezésére álló uniós források 95 
százaléka már meghirdetésre került, a teljes keret 80 százalékáról szültettek támogatási döntések és 
közel 3000 milliárd forint már átutalásra került a pályázók számára. Azonban ezek a számadatok 
önmagukban még nem jelentenek semmit, hiszen minden egyes fejlesztés kizárólag akkor lehet 
valóban sikeres, ha az adott közösség életére is hatással van” – hangsúlyozta Csepreghy Nándor. 

 


