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I.

Altal6nos int6zkeddsek

A bir6s5gok szervezetdrol 6s igazgat6s6r6l szol6 2011. 6vi CLXI. tdrv6ny (Bszi.) I6j-llL g-aiban
foglaltak, valanLint a bir6s6gi dpiiletekben tart6zkod6s szabillyairol. a bir6s6gi dpiiletek rendje
fenntart6sdnak krjvetelmdnyeir6l szolo szabillyzatr6l sz6l6 712012. (IV. 25.) OBH utasit6s alapj6n, az
6ptilet v6delme, az dpiiletben tarl6zkod6k biztonshga, az igazsdgszolg6ltatdsi tev6klnys6g
zavarlalanshga (irdekdben a be- 6s kil6p6s, valamint az 6piiletben taiOzkiails rendj6r6l a jelei
szab 6ly zat rende lke zik.

l. $ A szab6lyz:'at hatillya a bir6s6g vagyonkezel6sdben l6vo dptiletbe be- 6s kil6p6, valamint az
6pi.i letben taft6zkod6 valamennyi szem6lyre kiterj ed.

2. $ A bir6sSgi 6ptiletnek a kdzons6g 6s tigyfelforgalom szhmhra nyitva 5116 helyisdgeibe 6s a
thtgyal6terembe a bir6s6gi iigyintdz6s 6s a nyilv6nos tSrgyal6son tcjrt6n6 rdszv6tel cetlaUOt - a jelen
szab|lyzatban foglalt korl6toz6sokkal - barki bel6phet. A bir6s6g 6piiletdben tart6zkod6k k6teiesek
olyan magatart5st tanrisitani, amellyel tiszteletben tartj6k az igazshgszolgilltaths mdlt6s6g6t, nem
zavarjilk meg a bir6s6g miikod6sdt 6s megfelelnek az 6piilet hasznillathnak rendj6re vonatkoz6
el6ir6soknak.

3. $ (1) A bfr6s;6g dpi.ilet6be val6 be- 6s kil6ptet6si feladatokat, tovilbbd az 6piiletben tarr6zkodds
rendjdnek biztosit6s6t 6s ellenorz6s6t a j6r6sbir6sdg rend6szei 6s a Gyulai Tcirvdnysz6k biztonsdgi
csoportja (biztons6gi szolg6lat) l6tja el.

(2) A renddszek l.evdkenysdg6t a jdr6sbir6s6g elnoke irilnyitja.

(3) A biztons6gi szolgdlat alapveto feladatai:

A bir6s6g i.igyfeleinek ds dolgoz6inak a bir6sSg teriilet6n tortdno v6delme.
A bir6sdg 6piilet6ben l6vo vagyontfirgyak, 6rtdkek, egy6b eszkrjzok meg6v5sa, orzdse,
vddelme.
A jogs6rt6 cselekmdnyek 6s a rendkiviili esem6nyek megeloz6se , elhhrithsa, bekcivetkezdsiik
eset6n az, azonnali intdzkeddsek v6grehajt6sa, a helyszin 6s a rend biztosit6sa.

u.

A be- 6s kil6p6s, valamint az 6ptiletben tart6zkod6s rendje

4. $ Beldptetds

(1) A bir6s6gi dolgoz6k 6s az tigyfelek dpiiletbe val6 bel6p6se alapvet6en a fobej5raton tort6nik,
melynek nyit6s6ra a bir6s6gi dolgoz6k esetdben 07:30 6rakor, az igyfelek esetdben 08:00 6rakor, mig
a ziltdshra h6tf6t6l-csiitortokig 16.00 6rakor, p6nteken 13.30 6rakor keri.il sor. A bir6s6gi dolgoz6k a
fenti idopontokorr tfil 6s h6tv6g6n aj6r6sbir6s6g elnok6nek el6zetes engeddly6vel tart6zkodhatnakaz
6pi.iletben.

Az iigyfelek munkanapokon a fenti idopontok kcjzott kezel6irodai, illetve iigyf6lsegit6i
iigyfelfogad6s cdlj6b6l az iigyfelfogadSsi idok alatt - taft6zkodhatnak az 6piiletben. Kiv6telesen -
amennyiben atftrgyalils tov6bb tart - atart6zkod6s ezzel az id6vel meghosszabbodik.

Az iigyf6lfogaddsri rendet akezel6 irod6kban ds az iigyfdlsegit6n a torvdnyszdk szervezeti 6s miik6d6si
szab 67y zata hathr o zza me g.
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(2) A lift hasznillatfira kiz6r6lagosan a mozgilskorl6tozott birhk, igazs6giigyi alkalmazotlak vagy a
bir6s6gra 6rkez6 m6s szemdlyek jogosultak a felvon6 kezel6sdt vdgzo dolgoz6k folyamatos
kcizremrikriddse mellett.

(3) Az dptilet h6ts6 bej6rat6n a kdvetkezo szemllyek ldphetnek az dpiiletbe:

a ker6kp6rral, rollerrel, motorkerdk p6rr al lrkezo bir6s6gi dol goz6k
sziiks6g esetdn, feladatuk teljesit6se sor6n a rendvddelmi szervek, a katasztrofav6delem 6s a
ment6szolg6lat munkat6rsai
ellenorz6s mellett a bir6s6ghoz 6rkezo, sz|llithstvagy kivitelezestvegzo cdgek, szem6lyek
a torv 6ny sz6k e lncjke Sltal kiadott irSsb eli enged6l lyel rende lkez6k
a bir6s6g gondnoka, karbantarl6ssal foglalkoz6 mttnkatirsai 6s a bir6s6g gep.ifirmivezet6i
az 6piiletben mtikod6 rend6szek
mozghshbankorlStozottszemdlyekabiztonshgiszolgillatirhnyitds|val

Ahol a bejhratnfil6s a bej5rati folyos6n5l egy-egy ajt6 van mind a kettot csukva kell tartani.

(4) A rend6szek kdtelesek el6segiteni, hogy az eljhrhsban r6sztvevo szem6lyek, a hallgat6s6g 6s a sajt6
- a r6juk vonatkoz6 jogszab6lyban el6irtak szerint - gyakorolhassSk jogaikat 6s teljesithess6k
kotelezetts6geiket. Ennek 6rdek6ben a kovetkezo int6zked6seket teheti:

a) a (8)-(9) bekezddsben rlszletezett m6don a bel6po szem6lyeket 6s azok csomagiainak tartalmfit, a
n6luk l6v6 tfurgyakat 6tvizsg6lja, ellen6tzi,
b) azt a szemdlyt, aki a 2. $-ban foglalt kdtelezetts6g6t megszegi, tov6bb6 a b(r6s5g 6pi.iletdben a
t6rgyal6termen kivtl az |ltala tanrisitott magatart6ssal athrgyal6 bir6s6g munk6j6t, igy kiildnosen a
t6rgyal6s szabllyszerii menet6t zavarja, a magatartils abbahagy6sdra hivhatja fel, ha pedig ez nem
vezet eredm6nyre - a bir6sSg 6ltal iddzett vagy drtesftett szem6ly kiv6teldvel - a bir6sSg 6pi.iletdb6l
valo t|vozhsra szolithatja fel,
c) a (7) bekezd6sben foglaltakat megszeg6 szemdlynek a bir6s6g 6pi.iletdbe tcirtdn6 bel6p6s6t
megtilthatja, vagy ot az 5pnletbol val6 thvozilsra sz6lithatja fel,
d) az onk6ntes teljesit6s elmaradSsa eset6n gondoskodik a tan6cs eln<jke 6ltal a t6rgyal6teremb6l
kiutasitott szem6ly kivezet6s6rol, valamint arr6l, hogy az adotttbrgyalilsi napr6l kirrtasitott szem6ly a
tdr gy aloter embe ne t6rhessen vissza,
e) az 6nk6ntes teljesitds elmarad6sa esetdn gondoskodik a tandcs elnokdnek a nyilv6noss 69kiz6rdshr6l
sz6lo hatfu o zata v 6 gr ehajtils 61 61,

f) a bir6s6g 6ptilet6be bel6p6, vagy onnan kil6p6 szemdlyt csomagja tartalminak bemutat6sdra
felhivhatja; ha ennek azerintett nem tesz eleget, az 6piiletbe tcjrt6n6 bel6pds6t megtilthatja,vagy az
6piiletbol v al6 t|v ozhsra felsz6lithatj a.

Ha a rendfenntarthst vegzo szemdly int6zkedds6nek az drintett onkdnt nem tesz eleget, a
rendfenntartdstvdgzo szemdly azintlzkedesre jogosulthat6s6ghoz fordulhat.

(5) A renddsz jogosult ds koteles a bir6s6g 6pi.ilet6be bel6p6 szemdlyt a bel6p6s c6lj6nak kozl6s6re, a
rendszeresitett biztons6gtechnikai eszkozok hasznSlatdra felk6rni. Ezek megfagadilsa, vagy a kozolt
adatok nyilv6nval6 val6tlans6ga esetdn a bel6pdst megtilthatja. Amennyiben a beldpni kivdnt szem6ly
hivatalos id6z6sre vagy 6rtesit6sre 6rkezett, a rend6sz a beldpds megtilt6s6r6l 6s annak indokair6l
hivatalos feljegyz6st vesz fel, amelynek egy p6ld6nyhval az id6zdst, 6rtesit6st kiad6 tanScs elnokdt
halad6ktalanil tdjekoztatni koteles.

A renddsz a bel6ptetd st me gtagadh atja tov 6bb 6:

ittas szem6llyel szemben, amennyiben nem hivatalos idezes, vagy 6rtesit6s birtok6ban jelent
ffiog,
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kiskorti s;zem6llyel szemben, amennyiben kisdro ndlkiil, nem hivatalos id6z6s birtok6ban jelent
fleg,
a bir6s6g m6lt6s6g6t s6rto cjltozetben drkezo szem6llyel szemben, amennyiben nem hivatalos
idezds, vagy drtesit6s birtok6ban jelent meg,
ha a szem6ly idezes vagy 6rtesit6s n6lki.il olyan t6rgyalSsra firkezetl, melynek t1rgyaloterne
tov6bbi befogadSst nem tesz lehetov6 6s err6l a tdrgyalilst vezet6 tandcsehoft, bir6 a
rend6szeket 6rtesftette.

Ammennyiben a biztonsSgi szolg6lat megitdl6se szerint a bel6pni szhndlkozo vagy az 6ptiletben
tartozkodo szern6ly szemllyazonoss6g6nak megSllapitilsa szukJdges ennek celj6b6l a hai6skrinel
rendelkez6 hat6s6ghoz fordulhat.

(6) A bizons6gi szolg6lat a (4)-(5) bekezd6sben irtakon feli.il jogosult tov6bbd az dptiletben tart6zkod6
szem6lyt
- jogs6rto magatarl6s (p6ld6ul doh6nyz6s)
felsz6litani,
- szab6lys6rt6s, btincselekmdny elkovet6s6n
drkezdsdis visszatartani.

tanfsit6sa eset6n e tev6kenys6g6nek abbahagy6s6ra

tetten 6rt szem6lyt elfogni, a rend6rs6g helyszinre

(7) A bir6sdg 6ptilet6be, kivdve, ha elj6r6si cselekm6ny lefolytatds6hoz az sziks6ges, l6fegyverrel,
loszerel, robban6anyaggal, robbant6szerrel, illetve a kdzbiztonsdgra kiilonosen vesz6lyes vagy
rendbont6sra alkalmas eszkdzzel - a rend6rsdg, a biintetds-v6grehajt6si testiilet vagy m6s, 

- 
a

rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos 6llomdnySn ak szol[illati jogviszony arOt siilO torv6ny
szerinti rendv6delmi feladatokat ell6t6 szerv hivat6sos 5llom6nyri, valamint a Magyar Honv6ds6g
hivat6sos 6s szerz6ddses 6llom6nyir, szolgillati feladatot ell6t6 tagjain, illetve a 1riemzeti Ad6- 6s
V6mhivatal p6nz;tigy6ri munkakort betolt6, szolg6lati feladatot ell6i6 foglalkoztatottain kiviil - senki
nem l6phet be. Ennek ellenorzds6re abiztonsilgi szolgillat jogosult 6s kcjteles.

(8) A bir6s6gon rendszeresitett biztonsdgtechnikai eszkcjzok hasznillata: a szemdly6tvizsgillo kapu, a
kdzi f6mkeres6 detektor ds a rcintgensugaras csomag6tvizsg6l6 gdp haszn1lata sor6n a biztonsagi
szolgillat taga az lrkezo iigyfelet felk6ri a n6la l6v6 f6mt6rgyak asztilratortdno kihelyez6s6re, melyet
kdvet6en az ellenorzdtt szem6ly ithalad a f6mkeres6 kapun ds amennyiben annak ellenorz6se poziiiv,
ak6zi f6mkeres6 detektor haszn|lat|valilllapitjameg a hangjelzds helyet 6s ok6t.

A fentebb ift, akazbiztons5gra vesz6lyt jelento tSrgyak bevitel6t a biztonsAgi csoport megakad,iiyozza,
A thrgy tulajdonosa eldontheti, hogy az ilyen t6rgyak elvitele 6rdek6ben 

"lttugyju 
az lpiiletet, iugy u

kozbiztonsdgra vesz6lyes eszkcizt - amennyiben ana alkalmas - elhelyezi u luio" rogzitett, kulccsal
z6rhat6 femkazetthba. A kulcsot, illetve akazettaszdmitigazolokfutyht- az ep1iletb6l val6 t6voz6s6ig
- athrgy tulajdonosa 6rzi.

(9) A t5sk6val, csomaggal erkezo vagy kil6pni szhnd6koz6 szem6ly koteles a rdntgensugaras
csomag6ttrizsg6l6 gdp ellen6rzds6t elviselni, a sztiksdgess6 v6l6 int6zked6st eltrirni.

(10) Az 6piiletbe a fenti bel6ptet6si szab6lyok alkalmazhshval erkezett szem6lyek tdvozfuskor az
ellenorzo berendezdseken nem haladnak 6t.

(11) A jelen szab|lyzat L szhmi melldklet6ben megjelolt szem6lyek a technikai eszkozcjk
hasznillathnak mell6z6s6vel, illetve sziiks6g szerinti r6szleges ellen6rz6ssei l6ptethet6k az 6ptiletbe.

Az I. szhmri mell6kletben felsorolt szem6lyek k6tsdg eset6n a biztons6g i szolg1lat felhivds6ra a
biztons6gtechnikai eszkozcjk alkalmazilsf.val tortdn6 ellen6rz6s al6li r6szlefe. uug! teljes mentesill6s
drdekdben szemdlyazonoss6guk, illetve hivat6suk, beoszt6suk igazol6s6rasiolg6l6 okm6ny biztons6gi
szolgillat fel6 tortdno felmutat6s6ra jogosultak. A kil6tiik ds mentess6giik megalap oz6s6t szolg6l6
hivat6suk, beoszt6suk igazoltshra elfogadhat6 minden olyan okm5ny, amelyb ol iz &intett kil6te,
illetve az I. szhm:6 melldkletben felsorolt esetek fenn6ll6sa hitelt 6rdeml6en meg6llapithat6,
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Amennyiben a bel6pni kiv6n6 szemdly az olm|ny felmutat6s6ra vonatkoz6 felhivSsnak nem tesz
eleget, a beldptetdsre vonatkoz6 Sltal6nos szab6lyok szerint kell elj6rni.

(12) A jelen szabillyzat I. sz6mri melldklete L,6-9. pontjai alatt megjelolt szem6lyek a h6ts6 bej6raton
kereszttil is beldphetnek az 6piiletbe.

(13) Az egyes technikai eszkozok tigyfelek (k6pvisel6ik 6s m6s elj6rSsi szereplok, valamint
hall gat6 s 69) |ltali hasznillata:

Az 6piiletbe a mobiltelefonok behozhat6k, de azokhaszn|latSra csak kiv6teles esetben - t6rgyalSson a
tan6cs elnok6nek ki.ilcin enged6lye esetdn - van lehet6s6g.

A hang- 6s k6progzfto berendez6sek haszn6lata

- az epilet fo lyo s6 in a j 6r6sb ir6s 69 elnok6nek az engedely ev el,
- atilrgyaloteremben a vonatkoz6 eljdrSsjogi szab6lyok szerint atirgyalilstvezeto tan6cselnok

rendelkez6se alapjhn lehets6ges. (A sajt6 tevdkenys6g6re, kdp- 6s hangrogzit6 berendezdseinek
haszndlatfir a vonatkoz6 kiilon szab6lyok fi gyelembev6teldvel.)

A mozg6sukban, l6tSsukban ds hallSsukban korlltozolt szem6lyek rdszdre szolg6l6 technikai eszkozdk
hasznhlatilr6l a torv6nyszdk elndke Sltal kiadott kiilon int6zkedds rendelkezik.

(14) A bir6s6g 6ptilet6be 6llatokat (a vakvezet6 6s a szolg6lati kutySk kiv6tel6vel) nem lehet bevinni.

(15) A j6r6sbir6s6g elnoke megtilthatja, vagy a sziiksdges m6rtdkben ds m6don korliltozhatja azon
szem6ly bel6p6sdt ds az 6piiletben tart6zkod6s6t, akivel kapcsolatban megalapozottan felteheto, hogy
az 6piiletbe val6 bel6pdse, illetve ott tart6zkod6sa a bir6s6g mtikodds6t (atdrgyalilsokat, a kezel6irodai
iigyfdlfogad6st, a birSk 6s igazs6gtgyi alkalmazottak zavarlalan munkav6gzds6t) akad6lyozn6, vagy
zavarnS. Ebben az esetben is biztositani kell, hogy az ilyen szem6lyt iigyf6lk6nt megillet6 jogokat
marad6ktalanul - de mdsok zavarhsa n6lkiil - gyakorolhassa.

5. $ Az dpiiletben tart6zkodis szabfilyai

(I) Az 6pi.ilet kcizforgalom szhmhra nyitva 6116 helyis6gei 6s teriiletei:
- afobejilrat ds a fobej6rati elocsarnok
- a h6ts6ldpcsoh6z
- atilrgyalotermek
- a tdr gy al6term ekhez v ezeto, azok elotti folyo s6 szakaszok
- a kezeloirod6k iigyfdlfogad6sra kijelolt helyis6gei - iigyfdlfogad6si id6ben:
- a j6r6sbirosilgpenzthra - iigyf6lfogad6si id6ben
- az iigy felek szhmSr a krj el cj lt mell6khelyisdgek,

(2) R6szlegesen az tigyf6lforgalom szhmhra nyitott helyis6gek 6s teri.iletek:

- a j6r6sbir6s6g elnok6nek irod6ja ds az elndki iroda, ahovS a meghivott vend6gek, illetve az elore
egyeztetetl idopontra lrkezo vagy az adott bir6s6gi vezetl enged6ly6vel bel6ptetett iigyfelek
bel6phetnek
- apost6z6

(3) Szakmai gyakorlatuk ideje alatta bir6s6gon az elncjk Sltal kiadott ir6sbeli engerl6llyel rendelkez6
egyetemi 6s f6iskolai hallgat6k, jogi asszisztens 6s m5s hallgat6k a (2)-(3) bekezd6sekben foglaltakon
tril a gyakorlatuk elvdgzdsdre kijelolt helyisdgekben 6s teriileten is tart6zkodhatnak.
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(4) A biztons6gi szolg6lat feltigyelete mellett korl6tozds n6lkiili bel6p6si jog illeti meg az 6piiletbe
lrkezo rendv6delmi, katasztr6favddelmi 6s m6s feli.igyeleti jogkonei rendelkez6 szervek hivatdsos
Sllom6nyri munkat5rs6t 6s a ment6szolg|lattagj6t hivatalos elj6r6saik keretdben.

(l) A bir6k 6s igazsSgilgyi alkalmazottak hozzdtartozoikat a legsziiksdgesebb idotartamban, a tobbi
bir6s6gi dolgoz6 zavarhsa ndlktil, a munkaid6 vddelm6re 6s az adatvddilemre vonatkoz6 szabflyok
betarlSsa mellett fogadhatj 6k.

A fenti szab|lyt megszeg6 bir6s6gi dolgoz6k eset6ben a j6r5sbir6s6g elnoke a hozziltartozok
fo gad6s 6nak helydt a b ej 6rati el6 cs arnokr a korliltozhatja.

(6) A birhk az iigyfeleket, azok jogi kdpvisel6it, a nem jogi k6pviselok6nt elj6r6 tigyvddeket ds
jogtan6csosokat nem fogadhatj6k f6kdnt nem abb6l a c6lb6l, hogy r6sziikre konkrdt tigyben, vagy
SltalSnosan jogi tan6csokat adjanak,

6. $ Az udvar 6s a fobejdrat elotti ker6kphr tilrolohasznillata

(1) A kijelolt akadSlymentes parkol6 ds a h6ts6 udvari lift hasznillathra kiz6r6lagosan a
mozg6skorlfltozatt bir6k, igazshg'd;gyi alkalmazottak vagy a bir6s6gra erkezo m6s szem6lyek
jogosultak.

(2) Az (1) bekezddsben irtakon kivtil a h5ts6 udvana a bir6s6gi hivatali g6pj6rmrivek, a bir6sdghoz
|tkezo hivatalos szemdlyek gdpj6rmrivei, valamint a szSllitokj6rmrivei 6llhatnak be ds parkolhatnak.
A bir6s6ggal szerz6ddses kapcsolatban l6vo cdgek munkatdrsai a j6r6sbir6s6g eln6ke 6ltal kiadott
ir6sbeli enged6ly, illetve - ennek hifunyhban vagy azonnali bel6p6sie okot ad6 helyzetben - sz6beli
enged6ly alapjin l6phetnek be ds parkolhatnak g6pj6rmriveikkel az udvaron.

A tdrv6nysz6k elncjke sziiks6g esetdn az udvar hasznillatht ir6sban kiadott intdzkeddsdvel
korlStozhatja, illertve aztmeghathrozott szemdlyek vonatkozilshbanvagy teljeskoriien megtilthatja.

(3) A ker6kphrral, rollerrel, motorkerdkp6mal kcizleked6 bir6s6gi dolgoz6k jdrmiiveiket a fobej1rat
elott vagy a h6ts6 udvaron kijelolt tdrol6kban, saj5t feleloss6giikre helyezheiik el irgy, hogy aiok a
hivatali 6s mds gdpj6rmrivek forgalmSt, kozlekedds6t nem akadillyozhatjilk.

(4) A heti pihen6napon, illetve munkaszi.ineti napon csak kivdtelesen - a torvdnysz6k elnrjke ir6sbeli
enged6ly6vel - vzLn m6d a h5ts6 udvarra be5llni, illetve ott tart6zkodni.

7. $ A bir6s6g dpiilet6ben kereskedelmi tevdkenys6g nem enged6lyezett.

8. $ ( 1) Ha a jSr6sbir6sSg elnoke az iigyek kiosztSsa sor6n, az eljhr6 tandcs elnoke, az OBH elnoke,
illetve m6s bir6slLg, vagy hat6s6g jelz6se alapjhn, vagy egydb m6don 6szleli, hogy egy iigy elbir6l6sa a
rendfenntart6s sz:empontj6b6l kiemelt kock6zatot jelenthet, a thrgyal1sot< nyiivano* iig1nak 6s az
6pi.ilet rendjdnek megfelel6 biztosit6sa 6rdekdben kdteles a szilks6ges intdzked6seket megtenni.

A j6r6sbir6s6g elncike a kiemelt kockhzatliigyben a kovetkez6 intdzked6st vagy intdzkeddseket teszi:
a) biztositja a megfelelo t6rgyal6termet (az 6piilet adotts6gaihoz 6s lehetos6 g"ih""k6pest),
b) b iztos itj a a rendfenntart 6st v e gzo szem6lyek fokozott kdszenldtdt,
c) a rendfenntartlist vdgzo szem6lyek szfim|ra elrendeli a bir6s6g 6ptiletdbe bel6p6, vagy onnan kil6p6
szem 6 lyek c s om a gj a tartalm hnak b emutat6 s Sr a v alo fe lh iv 6s kcjte l ez 6 alkalmazhiht,
d) drtesiti az intdzkedlsre jogosult hat6s6got,
e) megteszi az dpiletrendjdnek fenntart6sa 6rdek6ben sziiksdges szelez6si intdzked6seket.

(2) Az elj6r6 tanilcs elndke athrgyalils el6k6szit6se kordben megvizsg5lja, hogy az ugy kciriilm6nyei -
igy ktilonosen a felek, a terheltek, vagy azidlzetttanrik nagy sz6ma, illetve azdLgy tirsadalom szdles
kcir6nek figyelmdt felkelto tfirgya - alapjhn sziiksdg van-e az elj6r6si torv6nyekbln foglalt, a tan6cs
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elndkdnek jogkdr6be tartozo dontdsek mellett az elozb pontban foglalt int6zked6s megt6tel6re 6s ennek
6rdek6ben kello idoben thjekoztatja a jrirdsbir6s6g eln<ik6t.

(3) A j6r6sbir6s6g elndke az illtala elrendelt intdzkeddsr6l az eljhr6 tan6cs elnok6t 6s az intlzked6ssel
6rintetteket thjdko ztatj a.

IIr.

Hatilyba l6ptet6 rendelkez6sek

9. $ Ez a szabillyzat 2022. 6vi november h6 15. napjSn l6p hat6lyba, amely napon a kor6bbi -
ugyanezen t6rgyban kiadott - szabillyzat ahatillyflt veszti.

10. $ A szabillyzat rendelkez6seit minden, a fenti 6piiletben szolgllatotteljesit6 bir6s6gi dolgoz6val
meg kell ismertetni.

Gyula, 2022.6vi november h614. napjdn

Q'- .l'tY



I. szdmri mell6klet

I. A Gyula, Bdke sgt' 38. sz6m alatti bir6s6gi dpiiletbe a femkereso kapu 6s a csomagvizsg6l6
berendezds haszndlata n6lki.il ldphetnek be a kovetkez6 szemdlyek:

1.)

a) Magyaror szhg k6zt6r sasSgi elnoke,
b) Magyaro rszhg Or szhggyril6s6nek elnoke,
c) Magyarorsz6g miniszterelnoke,
d) a Kriria elndke 6s elnokhelyettese,
e) az Orszilgos Bir6s6gi Hivatal elnoke 6s elnokhelyettese,
f) az Alkotm6nybir6sdg elncike,
g) a Legf6bb Ugv6sz 6s helyettese,
h) a miniszterek.

2.\
Magyarorszhgbfu|i, valamint az igazsSgigyi alkalmazottak szemdlyism eret alapjhn ennek hi6ny6ban
szolg|lati igazolv Snyuk fe lmutat6sa ut6n.

3.)
Az orszhgban miikdd6 iigydszs6geken dolgoz6 iigy6szek 6s iigydszsdgi alkalmazottak szem6lyismeret
alapjhn, ennek hilnyhban szolg6lati igazolvilnyuk felmutatdsa utdn.

4.)
Az iigyvddek 6s az iigyv6djel6ltek.

s.)
Az dptiletben rlolgoz6 bfufuk, iigydszek, bir6s6gi 6s iigy6szsdgi alkalmazottak hozz1tartoz6i
szem6lyismeret alapj6n. Ennek hi6ny6ban a biztons6gi szolgSlat koteles az erirfiett dolgoz6val
telefonon egyeztetni a beldpni szhndekoz6 szem6ly hozzhtartozoiminos6gdt ds fogad6s5t.

6.)
A jdr6sbir6sLgramegvhlasztott iilndkcjk e minosdgiiket tanrisit6 igazolvilnytk felmutat6s att6n.

7.)
A bfr6s6gi vezetokhoz 5rkezo hivatalos szemdlyek, amennyiben joveteliiket el6zetesen jeleztlk, vagy
6rkezdstikkor erre a tcirvdnyszdk elnoke, a j6r6sbir6s6g elnrike enged6lyt ad.

8.)
A rendv6delmi s;zervek hivat6sos illlomfunyilba tartoz6k szolgillati feladataik teljesit6se 6rdekdben,
igazolv 6nytk felmutat6sa mellett a feladatuk me gj e lol6s 6vel.

e.)
A ment6szolg6lal:., akatasztr6favddelmi szervek alkalmazottai feladatuk teliesitdse drdekdben.

(10.)
A mentelmi joggal rendelkezok igazolvinyuk felmutatdsa ut6n.

(11.)
A tomegkommurrikSci6s 6s t6j6koztatilsi szervek munkat6rsai sajt6igazolvhny, vagy sajt6szewtol
kapott me gbizhst tartalmaz6 igazolv 6ny felmutat6sa eset6n.
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(r2.)
Az 6piiletben munk6t vegzo igazsilgngyi szakdrl6k e min6sdgtiket tanfsit6 igazolvdnyuk felmutat6sa
ut5n, valamint az igazsdgiJ'gyi szaklrtoi intezetek ki.ilon, a tdrv6nysz6k elnoke 6ltal kiadott irdsbeli
beldpdsi enged6llyel rendelkezo munkat6rsai szolgSlati feladatuk ellhthsadrdek6ben.

(13.)

Szem6lyiiket 6rintoen a bir6s6gi kiildemdnyek be-, illetve kiszilllitdshtvegzo postai alkalmazottak.

II.

1.)

Az 6piiletbe hivatali igazolvhny felmutat6sa ut5n, de szemdly 6s csomagellenorzds n6lki.il l6phetnek
be:

a) az Alkotm6nybir6s6g fotitk6ra 6s bir6ja,
b) az 6llamtitk6r 6s helyettes 6llamtitk6r,
c) az Alapvet6 Jogok Biztosa 6s helyettese,

2.)
A v6rand6s anyilk, tovhbbh azok, akiknek a szervezetdben pacemaker, vagy egy6b olyan eszkoz keriilt
bedpitdsre, mely kizfirja az 6tvizsg6l6 eszkozijk alkalmazhit6s6g6nak i"h.i!rig"t 6s ennek tdny6t hitelt
6rdeml6en igazoljhk, a f6mkereso kapun nem kotelesek 6thaladni, de a csoiragellenorz6s 6s a kezi
f6mkeres 6ve I val6 v izs g|latot ttirni kotele sek.




