
     Sajtóközlemény Fővárosi Törvényszék
                                             Budapest, 2019. március 12., kedd                        Sajtóosztály

Reggeli kávé a Törvényszéken – Kötetlen beszélgetés újságírókkal a Fővárosi Törvényszéken

Reggeli kávé a Törvényszéken címmel szervezi meg a jövőben a Fővárosi Törvényszék azt a kötetlen
beszélgetés-sorozatát, amelyen a megjelent újságírók egy csésze kávé és némi aprósütemény mellett
tájékozódhatnak  majd  az  FT működését  érintő  aktuális  kérdésekről.  Az  első  megbeszélésen  az
igazgatási intézkedések mellett természetesen konkrét ügyek is szóba kerültek. Dr. Polgárné dr. Vida
Judit, a Fővárosi Törvényszék elnöke bemutatta dr. Szabó József Tamást, másodfokú büntetőbírót, a
Törvényszék új szóvivőjét,  valamint tájékoztatta a megjelenteket a február 15-i fogolyszökés óta
megtett biztonsági intézkedésekről. Az FT szóvivője a rendezvény végén bemutatta az érdeklődőknek
a Törvényszéken újonnan kialakított sajtószobát is.

A február 15-i fogolyszökéssel kapcsolatban dr. Polgárné dr. Vida Judit tájékoztatta a jelenlévőket
arról,  hogy  kezdeményezésére  már  az  előző  héten  szakmai  megbeszélést  tartottak  az  FT-n  a
Fővárosi  Büntetés-végrehajtási  Intézet  (bv.)  vezetőinek,  a  BRFK illetékeseinek  –  köztük  az  V.
kerületi  kapitányságvezetőjének  –,  valamint  a  Fővárosi  Törvényszék  Biztonsági  Szolgálatát
működtető cég vezetőinek részvételével. A konzultáció célja az érintett szervezetek között létrejövő
komplex együttműködés kereteinek meghatározása volt. A múlt heti tanácskozás résztvevői már az
általuk a közelmúltban megtett biztonsági intézkedésekről is beszámoltak egymásnak.

A  Fővárosi  Törvényszéken  például  már  a  fogolyszökés  másnapján  megháromszorozták  a
járőrszolgálatot.  A megbeszélésen  az  FT elnöke az  Országos  Rendőr-főkapitányság támogatását
kérte abban, hogy a továbbiakban állandó rendőri egység tartózkodjon a Törvényszék és a Pesti
Központi  Kerületi  Bíróság  Markó  utcai  épülete  előtt.  Dr.  Polgárné  dr.  Vida  Judit  a  jelenlegi
jogszabályok  módosításának  szükségességét  is  felvetette  abból  a  célból,  hogy  a  jogalkotó  a
jelenleginél konkrétabban határozza meg a bírósági előállítás szabályait. A Fővárosi Törvényszék
elnöke a jogszabályok és szakmai protokollok újragondolása mellett azonban a bírák felkészítését is
fontosnak tartja, ezért a közeljövőben képzést szervez a bírák részére, akik biztonsági szakértőktől
sajátíthatják el a krízishelyzetben alkalmazható és alkalmazandó módszereket.

A társszervek megbeszélésén a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet képviselői dr. Polgárné dr.
Vida Judit tájékoztatása szerint arról számoltak be az FT elnökségének, hogy a szökést követően
belső kutyás járőrszolgálatot állítottak fel, amelynek tagjai azokat a bírósági épületeket járják körbe,
amelyekben olyan tárgyalások vannak kitűzve,  amelyekre elővezetés történik.  A fogvatartottakat
kísérő őrök az új protokoll alapján a továbbiakban minden, a biztonság fenntartása szempontjából
fontos eseményt jelentenek rádión a központnak, ekként azt is, ha egy tárgyaláson a bíró leveteti a
bilincset. Az FT elnöke nyomatékosan kérte a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet vezetőitől: a
bírósági  épületek,  valamint  a  tárgyalások biztonságának fenntartása  érdekében  minél  pontosabb
jellemzést készítsenek a vádlottakról, hiszen csak ezen elemzések alapján tudnak a bírák is felelősen
dönteni például a bilincs levételének vagy fennhagyásának kérdésében.

A sajtókonzultáció második felében újságírói kérdésre válaszolva dr. Polgárné dr. Vida Judit felhívta
a figyelmet arra, hogy a felröppent sajtóhíresztelésekkel szemben semmiféle válság nincs a Fővárosi
Törvényszéken. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a folyamatban lévő ügyek száma egyre
csökken,  a  bírák  a  munkájukra koncentrálnak.  Az FT elnöke azt  is  hangsúlyozta:  kétségtelenül
előfordul néha, hogy valaki úgy dönt, feladja bírói pályafutását és más területen helyezkedik el, de a
tömeges pályaelhagyás nem jellemző a Fővárosi Törvényszék bíráira.

A  beszélgetés  végén  a  sajtó  képviselői  megtekintették  a  Fővárosi  Törvényszéken  újonnan
berendezett  sajtószobát,  ahol  a  média  munkatársai  egy,  a  legmodernebb  technikai  eszközökkel
felszerelt helyiségben kísérhetik figyelemmel a kiemelt ügyek tárgyalásait.


