Először a Múzeumok Éjszakáján
az Országos Bírósági Hivatal

Most idézés nélkül is beléphet a Bíróságra
Egy éjszaka, amikor minden életre kel…

Igazságügyi Palota

Országos Bírósági Hivatal

2019. június 22. 1700–2400

A progra
mokon
a részvé
tel ingye
nes!

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) első alkalommal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája rendezvényhez. Az idén meghirdetett – UTAZÁS és DIGITALIZÁCIÓ – témához kapcsolódó, ismeretterjesztő programjaink két helyszínen zajlanak: az Igazságügyi Palotában (Budapest, Kossuth
tér 12.) együttműködve a Néprajzi Múzeummal, illetve az Országos Bírósági Hivatal és a Pesti
Központi Kerületi Bíróság (Budapest Szalay utca 16.) épületében, amely egykor a Budapesti
Központi Királyi Járásbíróságnak adott otthon. Ezen az estén a látogatóknak – akik vezetett
séta keretében ismerhetik meg az épületek történetét, bejárva azok legszebb termeit – számos
meglepetésben lesz részük!
A Budapesti Igazságügyi Palotát Hauszmann Alajos tervei alapján építették 1893 és 1896
között, amely Magyarország legfelső igazságszolgáltatási szerveinek adott otthont 1949-ig. Jelenleg a Néprajzi Múzeumnak és a Politikatörténeti Intézetnek ad helyet, de folyamatban van
az épület eredeti funkciójának visszaállítása.
A Budapesti Központi Királyi Járásbíróság épületét az egyik meghatározó magyar igazságügyi
építész, Jablonszky Ferenc (1864–1945) tervei alapján emelték. Az építkezés 1912. szeptember
23-án kezdődött, a bíróságok pedig 1914. augusztus 1-jén vették használatba a neoromán stílusú épületet, amely monumentalitásának köszönhetően méltóságteljesen igazodik az igazságszolgáltatási funkcióhoz, s ma is az egyik legnagyobb a bírósági épületeink között.
Regisztráció
Programjainkon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük részvételi szándékukat a muzejregisztracio@obh.birosag.hu email címen a konkrét program megjelölésével
2019. június 21-én 12 óráig jelezzék. A rendezvények regisztráció nélkül nem látogathatók, a
Múzeumok Éjszakája-karszalag a programokra nem érvényes!
Az épületekbe történő belépésnél biztonsági okokból a belépők ruházatát
és táskáját átvizsgálják.
Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

Részletes programjaink:

Országos Bírósági Hivatal - Budapest, Szalay utca 16.
• Ismerje meg az egykori Budapesti Központi Királyi Járásbíróság épületét!

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 órától 30 fős csoportokban (Beléptetés 15 perccel a kezdés
előtt.)
Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
egyetemi adjunktusa által vezetett séta keretében bejárhatóak lesznek az épület
legszebb részei.

• Boszorkányok márpedig voltak?!
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 órától 30 fős
csoportokban (Beléptetés 15 perccel
a kezdés előtt.)
A Múzeumok Éjszakáján látogatóink megcsodálhatják a Szalay utcai
aula Feszty Árpád alkotásai alapján
készült falfreskóit, amelyeken megelevenedik a magyar büntetőtörvénykezés múltja.
„A tűzpróba” című festmény ihlette
kiállításon az érdeklődők betekintést
kapnak a boszorkányperek bizonyítási módozataiba, és 300 éves, eredeti
periratokat is megtekinthetnek, de
láthatnak kalodát, derest, hóhért is.
Dr. habil. Balogh Judit, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docense és Dr. Peres Zsuzsanna, a Magyar Igazságügyi Akadémia tudományos
munkatársa, egyetemi docens ismertetik meg a látogatókkal a magyarországi
boszorkányperek történetét.
A résztvevők a „Boszorkányság az irodalomban” kvízjáték keretében tudásukat
is kipróbálhatják.
A gyermekekről sem feledkezünk meg! Őket kézműves foglalkozásokra is várjuk,
ahol saját maguk készíthetnek talizmán karkötőt vagy Harry Potter varázspálcáját!
• Digitális bíróság projekt
– Látogasson el a XXI. század bíróságára!
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 órától 30 fős csoportokban (Beléptetés 15 perccel a kezdés előtt.)
A technikai vívmányok széleskörű elterjedése, használatuk mindennapossá válása, az
informatika és a számítógépes hálózatok robbanásszerű fejlődése szükségszerűen magával
hozta azt az igényt, hogy a fejlődés által bizto-

sított előnyöket a bírósági eljárásokban is
hasznosítsák. A múlt megismerése mellett,
a jövő bíróságára is elkalauzoljuk látogatóinkat, akik megismerhetik a 21. század
legújabb vívmányait, a jövő Digitális bíróságának világát.
Szakembereink segítségével megtudhatják, kipróbálhatják mit is jelent
az E-PER, az E-AKTA, hogyan működik a
VIA-VIDEO (távmeghallgató), vagy a beszédfelismerő és -leíró rendszer, milyen kényelmi szolgáltatásokat vehetnek
igénybe a BETFR vagy az eljárási időtartam kalkulátor segítségével. Bírósági Iránytű füzeteinkből további hasznos információkhoz is juthatnak!
• „Vissza a jövőbe” helyett a múltba! A Vasfüggöny szülöttei
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 órától 30 fős csoportokban (Beléptetés 15 perccel a kezdés
előtt.)
Bemutatjuk a magyar informatikaipar hőskorát, kiállítjuk a 60-70-80-as évek magyar fejlesztésű és gyártású informatikai eszközeit.
Vendégünk lesz Vidovenyecz Zsolt, a Debreceni Törvényszék informatikusa, aki mesél a páratlan ritkaságokat felvonultató informatikai magángyűjteményéről, és annak
különleges darabjairól. (https://www.holdcomputers.com/)
Nemcsak a szemnek: az érdeklődők ki is próbálhatnak néhány működő számítógép matuzsálemet, és „retró” számítógépes játékot!

Igazságügyi Palota - Budapest, Kossuth tér 12.
Az Országos Bírósági Hivatal és
a Néprajzi Múzeum együttműködésének keretében
Időpont

Esemény

Beléptetés
időpontja

Előre
regisztrált
létszám

1700-1750

Palota és múzeum – épülettörténeti séta
Dr. Sedlmayr Krisztina főmuzeológus vezetésével

1645-től

30 fő

1800-1850

Az Igazságügyi Palota. A Parlament mellett
a másik legtiszteletreméltóbb középület épületlátogatás Bugár-Mészáros Károly,
Rados Jenő érmes építészettörténész vezetésével

1745-től

30 fő

19 -19

40

Az aulában megtekinthető Lotz Károly Justitia diadalát ábrázoló freskója képes kalauzunk segítségével különleges módon, zenei
aláfestéssel: a BeRock együttes koncertje

1830-tól

100 fő

2000-2050

Az Igazságügyi Palota. A Parlament mellett
a másik legtiszteletreméltóbb középület épületlátogatás Bugár-Mészáros Károly,
Rados Jenő érmes építészettörténész vezetésével

1945-től

30 fő

20

20 -21

Évek, képek, történetek – rendhagyó épülettörténeti séta és a Lotz freskó elemző
megtekintése Lovas Judit kommunikációs
főosztályvezetővel

2015-től

30 fő

20

21 -22

Évek, képek, történetek – rendhagyó épülettörténeti séta és a Lotz freskó elemző
megtekintése Lovas Judit kommunikációs
főosztályvezetővel

2115-től

30 fő

2200-2250

Az Igazságügyi Palota. A Parlament mellett
a másik legtiszteletreméltóbb középület épületlátogatás Bugár-Mészáros Károly,
Rados Jenő érmes építészettörténész vezetésével

2145-től

30 fő

2300-2340

Az aulában megtekinthető Lotz Károly Justitia diadalát ábrázoló freskója képes kalauzunk segítségével különleges módon, zenei
aláfestéssel: a BeRock együttes koncertje

2230-tól

100 fő

00

30

30

Valamennyi programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, karszalag nem
szükséges. Az épületekbe történő belépésnél biztonsági okokból a belépők ruházatát és
táskáját átvizsgálják. Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

