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Altatdnos int6zked6sek

A bir6s6gok szervezetdrol 6s igazgathshr6l sz6lo 2011. 6vi CLXI. torvdny (Bszi.) 167-IiL g-aiban
foglaltak, valamint a bir6s6gi dpiiletekben tart6zkod5s szab6lyai:6l, a'bir6sdgi dpiiletek rendje
fenntart6s6nak kcjvetelmdnyeir6l sz6l6 szabillyzatr6l s2616 71201i. (IV. 25.) OBH"utasit6s alapj6n, az
6ptilet vddelme, az 6piiletben tart6zkod6k biztonshga, az igazshgszolg6ltatdsi tevdklnysdg
zavattalanshga 6rdek€ben a be- 6s kil6p6s, valamint az 6ptiletben tartOzko-cl6s rendj6rol a .letei
szab 6ly zat rende lkez ik,

1. $ A szabdlyzat hatillya a bir6sdg vagyonkezelds6ben l6v6 dpiiletbe be- r5s kil6p6, valamint az
dpiiletben tart6zkod6 valamennyi szem6lyre kiterjed.

2: S A bir6s6gi 6piiletnek a kozonsdg 6s iigyf6lforgalom szhmhra nyiwa 6116 helyisdgeibe 6s a
tSrgyal6terembe a bir6s6gi iigyint6zds 6s a nyilvSnos t6rgyal6son tortdno r6szvdtel cegaUOt - a jelen
szabillyzatban foglalt korl6toz6sokkal - b6rki bel6phet. A birOs6g dpiiletdben tart6zkod6k kotelesek
olyan magatarl6st tanrisitani, amellyel tiszteletben tartj6k az i[aziilgszolgilltatils m6lt6s6gdt, nem
zavarjilk meg a bir6s6g mrikodds6t 6s megfelelnek az 6pi.ilet hasznillatinak rendjdre vonatkoz6
el6irSsoknak.

3. $ (1) A bir6s6g 6pi.iletdbe val6 be- 6s kil6ptet6si feladatokat, tovhbbl az dpiiletben tart6zkodds
rendjdnek biztosit6s6t 6s ellen6rzds6t a j6r6sbfr6s6g rend6szei ds a Gyulai Torv6nysz6k biztons6gi
csoportja (biztons6gi szolg|lat) l6tja el.

(2) A renddszek tev6kenys6gdt aj6r6sbir6s6g elnoke irfinyitja.

(3) A biztons6gi szolg6lat alapvet6 feladatai:

A bir6sSg iigyfeleinek ds dolgoz6inak a bir6sSg teriilet6n tortdn6 v6delme.
A bir6s6g dpiilet6ben l6vo vagyont6rgyak, 6rtdkek, egy6b eszkozdk meg6vdsa, orz6se,
v6delme.
A jogsdrto cselekmdnyek 6s a rendkiviili esemdnyek megel6zdse, elhhrithsa, bekovetkezdstik
esetdn az azonnali intdzked6sek v6grehajt6sa, a helyszin 6s a rend biztosit6sa.

il.

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

4. $ Bel6ptet6s

(1) A bir6sSgi dolgoz6k 6s az iigyfelek dpiiletbe val6 beldpdse alapvetoen a f6bej6raton tort6nik,
melynek nyit6s6ra a bir6s6gi dolgoz6k esetdben 07:30 6rakor, az i.igyfelek eset6ben 08:00 6rakor, mig
a zdrhsdra hdtfotol-csi.itortokig 16.00 6rakor, pdnteken 13.30 6rakor kelil sor. A bir6s6gi
dolgoz6k a fenti id6pontokon tril 6s h6tv6g6n a j6r6sbir6s6g elnok6nek e16zetes engeddly6vil
tart6zkodhatnak az 6piiletben.

Az tigyfelek munkanapokon a fenti id6pontok kcizott kezeloirodai, illetve iigyf{lsegit6i
iigyfdlfogad6s cdlj6b6l az tigyfdlfogad6si id6k alatt - tart6zkodhatnak az dpi.iletben. Kiv6telesen -
amennyiben atitrgyalils tov6bb tart - atart6zkod6s ezzel az id6vel meghosszabbodik.

Az iigyf6lfogad6si rendet a kezel6 irod6kban 6s az iigyfelsegiton a torv6nysz6k szervezeti 6s mrikod6si
s zab 6ly zata hathr o zza me g.



A beldp6kSrlyhkhaszn|lat6ra vonatkoz6an atdrvdnyszdk elndke kiildn intdzkedik,

Hdtvdgeken 6s iinnepnapokon az iigyeletes biztons6gi 6r az i.igyeletes bir6 elozetes 6rtesftdse alapj6n, a
biro 6ltal megjelolt id<lpontot megeloz6en negyed6r6val kor6bban koteles az lp:d,letben megjelenni,
majd a f6bej6rati kaput mindvdgig zdwatartani, amig az elj6r6s folyik. Ezen alkalmakkor csak abir6,
alkalmazott,ijgydsz, vdd6 lehet az 6piiletben m6s iigyf6l, illetoleg hozzhtartoz6 nem.

(2) A szem6lyemel6 berendez6s hasznillathra kiz6r6lagosan a mozghskorlStozott birilk, igazsSgi.igyi
alkalmazottak vagy a bir6s6gra 5rkezo m5s szem6lyek jogosultak a felvon6 kezel6sdt v6gz6 dolgoz6k
folyamatos kozremrikod6se mellett.

(3) Az 6pi.ilet h6ts6 bej5rat6n a kovetkezo szemelyek ldphetnek az 6piiletbe:

a g6pj6rmrivel erkezo bir6sSgi dolgoz6k
a ker6kpSrral, ro llerrel, m otorker6k p 6rr al 6rkez6 bir6 s 5gi dol goz6k
sziiksdg eset6n, feladatuk teljesitdse sor6n a rendv6delmi szervek, a katasztr6favddelem 6s a
mentoszolg6lat munkatSrsai
ellen6rz6s mellett a bir6s6ghoz lrkezo, szSllithstvagy kivitelezestv6gz6 c6gek, szemdlyek
a torv6nyszdk elnoke 6ltal kiadott ir5sbeli engeddllyel rendelkez6k
a bir6s6g gondnoka, karbantartSssal foglalkoz6 munkathrsai 6s a bir6s6g gepjhrmiivezetoi
mozg6s6ban korlStozott szemdlyek a rend6szek segitsdgdvel
az dpi.iletben miikod6 rend6szek

A bel6po szem6ly a bel6pdst kovet6en koteles leellenorizni, hogy az ajt6 oly m6don becsuk6dott-e,
hogy az kiviilrol csak bel6pokhrtyival nyithat6 rijra, Ahol abejSratnill6s a bej6rati folyos6n6l egy-egy
ait6 van mind a kettot csukva kell tartani.

(4) A renddszek kotelesek el6segiteni, hogy az eljfirdsban r6sztvevo szem6lyek, a hallgat6s6g 6s a sajt6
- a r6juk vonatkoz6 jogszab6lyban eloirtak szerint - gyakorolhass6k jogaikat 6s teljesithess6k
krjtelezetts6geiket. Ennek 6rdek6ben a kcjvetkez6 intdzkeddseket teheti:

a) a (8)-(9) bekezd6sben rdszletezett m6don a beldpo szem6lyeket 6s azok csomagjainak tartalmfit, a
n6luk l6vo tfirgyakat htvizsg|lja, ellenorzi,
b) azt a szemdlyt, aki a 2. $-ban foglalt kdtelezetts6gdt megszegi, tov6bbS a bir6s6g dpiiletdben a
t6rgyal6termen kiviil az illtala tanrisitoff magatart6ssal atilrgyal6 bfr6s5g munk6j6t, igy kiilonosen a
t6rgyal6s szab|lyszeri menet6t zavarja, a magataftils abbahagy6s6ra hfvhatja fel, ha pedig ez nem
vezet eredmdnyre - a bfr6s6g 6ltal idezett vagy drtesitett szem6ly kivdteldvel - a bir6s6g 6piilet6b6l
val6 thvoz\sra sz6lithatja fel,
c) a (7) bekezddsben foglaltakat megszeg6 szemdlynek a bir6s6g 6pi.iletdbe tdrt6no bel6p6s6t
megtilthatja, vagy 6t az epiletbol val6 t6vozhsra sz6lfthatja fel,
d) az onk6ntes teljesitds elmarad6sa eset6n gondoskodik a taniics elnoke 6ltal a t6rgyal6terembol
kiutasitott szemdly kivezet6sdrol, valamint arr6l, hogy az adottthrgyalilsi napr6l kiutasitott szemdly a
thr gy aloter embe ne t6rhessen vissza,
e) az onkdntes teljesit6s elmarad6sa esetdn gondoskodik a tanScs elnok6nek a nyilv6noss ilgkizhrhsdr6l
sz6 16 hat6ro zata v e gr ehajtds 6161,

f) a bir6s6g 6ptilet6be bel6po, vagy onnan kildpo szemdlyt csomagja tartalm6nak bemutat6sSra
felhivhatja; ha ennek az erintett nem tesz eleget, az 6piiletbe tdrt6n6 bel6p6sdt megtilthatja,vagy az
dpi.iletbol v alo tdv ozSLira fe ls z6lithatj a.

Ha a rendfenntarthst vegz6 szem6ly int6zked6sdnek az drinteff onkdnt nem tesz eleget, a
rendfenntarl6stvegzo szemdly az intezkedesre jogosult hat6s6ghoz fordulhat.
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(5) A rend6sz jogosult 6s koteles a bir6s6g 6piiletdbe bel6po szem|lyt a bel6p6s cdlj6nak k6zl6s6re, a
rendszeresitett biztons6gtechnikai eszkozcjk hasznillathra felkdrni. Ezek megtagaddsa, vagy a kozolt
adatok nyilvSnval6 val6tlans6ga esetdn a beldpdst megtilthatja. Amennyib"n u U-.tepni kiv6nt szem6ly
hivatalos id6z6sre vagy 6rtesit6sre 6rkezett, a rend6sz a bel6pds megtiltSs6rr5l ds annak indokair6l
hivatalos feljegyzdst vesz fel, amelynek egy pdld6nyilval az {d6zest,?rtesit6st kiad6 tan6cs elnokdt
halad6ktalan ul thjlkoztatni koteles.

A rend6sz a b e l6ptet6 st me gtagadh atja tov Lbb6:

ittas szem6llyel szemben, amennyiben nem hivatalos idezes, vagy 6rtesit6s birlokdban jelent
fl09,
kiskorri szem6llyel szemben, amennyiben kisdr6 ndlkiil, nem hivatalos iddz6s birtok6ban jelent
ffio9,
a bir6s6g m6lt6s5g6t sdrt6 oltdzetben 6rkez6 szemdllyel szemben, amennyiben nem hivatalos
idezes, vagy 6rtesit6s birtok6ban jelent meg,
ha a szem6ly idlzds vagy 6rtesit6s n6lkiil olyan t6rgyal6sra 6rkezett, melynek t6rgyal6terme
tov6bbi befogad6st nem tesz lehet6vd 6s err6l a tirgyalilst vezeto tan6cselnoi<, bir6 a
rend6szeket drlesitette"

Ammennyiben a biztons6gi szolg6lat megft6l6se szerint a bel6pni sz6ndekoz6 vagy az dpiiletben
taft6zkod6 szemdly szemllyazonoss6g6nak megilllapithsa sziiksdges ennek cdlj6b6l a hai6skorrel
rendelkez6 hat6sdghoz fordulhat.

(6) A biztons6gi szolg6lat a (4)-(5) bekezd6sben irtakon feliil jogosult tov6bbd az 6piiletben tarr6zkod6
szemdlyt
- jogs6rt6 magatartils (p6ld5ul doh6nyzds) tantsit5sa esetdn e tev6kenysdg6nek abbahagy6s1ra
felsz6litani,
- szab6lysdrl6s, brincselekmdny elkcjvetds6n tetten 6rt szemdlyt elfogni, a rend6rs6g helyszinre
6rkezds6ig visszataftani.

(7) A bir6s6g 6pi.iletdbe, kiv6ve, ha elj6r6si cselekmdny lefolytat5s6hoz az sziksdges, lofegyverrel,
l6szerrel, robban6anyaggal, robbant6szerrel, illetve a kdzbiztons6gra kiilorrosen veszdlyes vagy
rendbontSsra alkalmas eszkozzel - a rend6rs6g, a biintetds-vdgrehajt6si testiilet vagy m6s, 

- 
a

rendvddelmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos illlomhnyhnak szolgillati jogviszony erOt siObtdrv6ny
szerinti rendvddelmi feladatokat ell6t6 szerv hivat6sos 6llom6nyri, valamint a Magyar Honv6ds6g
hivat6sos es szerzodeses 6llom6nyi, szolgillati feladatot ellfuto tagSain, illetve a Nemzeti Ad6- 6s
V6mhivatal pdnzngyori munkakort betolto, szolgillati feladatot ell5t6 foglalkoztatottain kivi.il - senki
nem l6phet be. Ennek ellen6rzdsdre a biztons6 gi szolgillat jogosult 6s krjteles.

(8) A bir6s6gon rendszeresitett biztons6gtechnikai eszkozok hasznillata: a szernllyhtvizsghl6 kapu, a
k6zi fdmkereso detektor ds a rontgensugaras csomagStvizsgSl6 g6p haszn1lata sor6n u Uirtotrragi
szolg5'lat tagtra az erkezl i.igyfelet felkdri a n6la l6v6 femt6rg yak asztilra tort6no kihelyezds6re, melyit
kovet6en az ellen6rziStt szemdly ilthalad a femkeres6 kapun 6s amennyiben annak ellen6rz6se poziiiv,
ak6zi fdmkeres6 detektor hasznillathvalilllapitjameg a hangjelzds helydt 6s okdt.

A fentebb irt, aklzbiztonsSgra vesz6ll jelentothrgyakbevitel6t a biztons6gi csoport megakadillyozza.
Atdrgy tulajdonosa eldontheti, hogy az ilyen tdrgyak elvitele 6rdek6ben elhagvja az lpiletet, iugy u
kozbiztons6gra veszdlyes eszkozt - amennyiben arra alkalmas - elhelyezi u inion rdgzitett, kulccsal
zhthat6 fdmkazetthba. A kulcsot, illetve akazetta szdmht igazol6 kfurlyfit - az 6piiletb6l val6 titvozds1ig
- athrgy tulajdonosa orzi.

(9) A t6sk6val, csomaggal lrkezo vagy kildpni szilnddkoz6 szemdly kdteles a rdntgensugaras
csomag6tvizsg6l6 gdp ellen6rz6s6t elviselni, a szi.iks6gess6 v6l6 intdzked6st eltiirni.
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(10) Az dpi.iletbe a fenti bel6ptetdsi szab6lyok alkalmazhs|val lrkezett szem6lyek thvozhskor az
ellen6rz6 berendezdseken nem haladnak 6t.

(11) A jelen szab6lyzat L sz6mi mell6kletdben megjeldlt szem6lyek a technikai eszkcjzok
hasznillathnak mell6zdsdvel, illetve sziiksdg szerinti r6szleges ellen6rz6ssel ldptethetok az dpiiletbe.

Az L szhmf melldkletben felsorolt szemdlyek k6tsdg esetdn a biztons6gi szolg6lat felhiv6s6ra a
biztons6gtechnikai eszkcizok alkalmazdsfval tcirtdno ellon6rzds al6li r6szleges vagy teljes mentesiilds
6rdek6ben szemllyazonossSguk, illetve hivat6suk, beoszt6suk igazollshra szolg6l6 okm6ny biztonsdgi
szolg6lat fel6 tortdn6 felmutat6s6ra jogosultak. A kildttik ds mentessdgi.ik megalapozilsdt szolgSl6
hivatSsuk, beosztisuk igazolilsfua elfogadhat6 minden olyan okm6ny, amelybol az erintett kil6te,
illetve az L szhmi melldkletben felsorolt esetek fenn6llSsa hitelt drdemloen meg6llapfthat6.
Amennyiben a bel6pni kiv6n6 szem6ly az okmhny felmutat6s6ra vonatkoz6 felhiv6snak nem tesz
eleget, a beldptetdsre vonatkoz6 6ltalSnos szab6lyok szerint kell elj6rni.

(12) A jelen szab[lyzatl szhmt mell6klete 7.,6-9. pontjai alatt megjekilt szem6lyek a h6ts6 bej6raton
keresztiil is beldphetnek az dpi.iletbe.

(13) Az egyes technikai eszkdzok tigyfelek (k6pviseloik 6s m5s elj6r6si szerepl6k, valamint
hal 1 gat6 s 69) illtali hasznillata:

Az dpi.iletbe a mobiltelefonok behozhat6k, de azokhasznhlatSra csak kiv6teles esetben - t6rgyalSson a
tandcs elnok6nek ki.ilon enged6lye esetdn - van lehet6s6g.

A hang- ds k6progzito berendez6sek haszn6lata

- az lpliJlet folyos6in ajar6sbir6s6g elnok6nek az engeddlydvel,
- at|rgyaloteremben a vonatkoz6 elj6r6sjogi szab6lyok szerint atSrgyalilstvezeto tanScselnok

rendelkez6se alapj6n lehetsdges. (A sajt6 tev6kenys6gdre, k6p- 6s hangrogzit6 berendez6seinek
haszn{,lathr a vonatkoz6 ki.ilon szab6lyok fi gyelembev6tel6vel. )

A mozgSsukban, l6t6sukban 6s hall6sukban korl6tozott szem6lyek rdsz6re szolgSl6 technikai eszkcizcjk
haszn|Iathrol a tdrv6nyszdk elnoke 6ltal kiadott ki.ilon intdzked6s rendelkezik.

(14) A bir6s6g dpiiletdbe 6llatokat (a vakvezeto ds a szolg5lati kuty6k kiv6tel6vel) nem lehet bevinni.

(15) A j6r6sbir6s6g elnoke megtilthatja, ydgy a sziiks6ges mdrl6kben 6s m6don korl6tozhatja azon
szem6ly bel6p6s6t 6s az dpi.iletben tart6zkod6s6t, akivel kapcsolatban megalap ozottan feltehet6, hogy
az epij,letbe val6 bel6p6se, illetve ott tart6zkod6sa a bir6s6g mrikddds6t (athrgyalilsokat, a kezel6irodai
i.igyf6lfogad6st, a bir6k 6s igazs6giigyi alkalmazottak zavartalan munkavegzds6t) akad6lyozn6, vagy
zavarn6. Ebben az esetben is biztositani kell, hogy az ilyen szem6lyt iigyf6lk6nt megillet6 jogokat
maraddktalanul - de m5sok zavarhsa ndlkill - gyakorolhassa.

(16) A mozg6sSban korl6tozott szem6lyek, haezt kdrik a h6ts6 udvari bej6raton az emeloberendez6s
haszn|lathval l6phetnek az dpiiletbe, majd a bir6s6g teriilet6re az udvaron elhelyezett emelo lift
segits6g6vel ldphetnek be.

5. $ Az 6piiletben tart6zkodhs szab|lyai

(1) Az 6piilet kcizforgalom szfimhra nyitva 6116 helyisdgei 6s teri.iletei:
- afobejilrat 6s a fobej6rati elocsarnok
- athrgyalotermek
- a thr gy alotermekhez v ezet6, azok elotti folyos6 szakaszok
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- a kezel6irod6k iigyf6lfogaddsra kijelolt helyisdgei - iigyf6lfogad6si id6ben:
- a jfirhsbir6silgpdnzthra - iigyfdlfogad6si id6ben
- az igyfelek szilmilr a kij elo lt mell6khelyisdgek.

(2) Rdszlegesen az tigyf6lforgalom szhmfiranyitott helyis6gek 6s teriiletek:

- a j6thsbir6s6g elncikdnek 6s elnokhelyettesdnek irod6ja 6s az elndki iroda, ahovf a meghivott
venddgek, illetve az elore egyeztetett idopontra erkezl vagy az adott bir6s6gi vezeto engeddlydvel
beldptetett iigyfelek beldphetnek;
- apostSzo
- a bir6s6g kdnyvt6ra ahov6 a bir6s6gi dolgoz6kon kiviil a j5r6sbir6s6g elnoke 6ltal kiadott sz6beli
enged6llyel rendelkez6k ldphetnek be.

(3) Szakmai gyakorlatuk ideje alalr a bir6s6gon az elnok 6ltal kiadott irdsbeli enged6llyel rendelkezo
egyetemi 6s f6iskolai hallgat6k, jogi asszisztens 6s m6s hallgat6k a (2)-(3) bekezd6sekben foglaltakon
tril a gyakorlatuk elv6gz6s6re kijelcilt helyis6gekben 6s teriileten is tart6zkodhatnak.

(4) Abiztons6gi szolg6lat feliigyelete mellett korlStozSs n6lktili bel6pdsi jog illeti meg az dpiiletbe
lrkezo rendv6delmi, katasztrofavddelmi 6s m5s feliigyeleti jogkonei rendeikezo szervek hivat6sos
5,llomhnylio munkatSrs6t 6s a ntent6szolg|lattagj6t hivatalos elj6r6saik keret6ben.

(5) A bir6k 6s igazs6giigyi alkalmazonak hozzltartoz6ikat a legsztiks6gesebb id6tartamban, a tribbi
bir6s6gi dolgoz6 zavarilsa n6lktil, a munkaido v6delmdre 6s az adatvddelemre vonatkoz6 szabdlyok
betart6sa mellett fogadhatj 6k

A fenti szab|lyt megszego bir6s6gi dolgoz6k eset6ben a j6r6sbir6s6g elnoke a hozz1tartozok
fo gad6s 6nak helydt a b ejhr ati el6 cs arnokra korl6tozhatj a.

(6) A bir6k az iigyfeleket, azok jogi k6pviseloit, a nem jogi k6pvisel6k6nt elj6r6 iigyv6deket 6s
jogtan6csosokat nem fogadhatj6k f6k6nt nem abb6l a cdlb6l, hogy rdsziikre konkrdt iigyben, vagy
Sltal6nosan jogi tan6csokat adjanak.

6. $ Az udvarhasznillata

(1) A kijelolt akad6lymentes parkol6 6s a h6ts6 udvari emeloberendez6s hasznfilathrakiz6r6lagosan a
mozg6skorlfitozolt birhk, igazsilgngyi alkalmazottak vagy a birosilgra lrkezo m6s szem6lyek
jogosultak.

(2) Az (l) bekezddsben iftakon kiviil a h5ts6 udvarra a bir6sSgi hivatali gdpj6rmiivek, a bir6k 6s
igazsSgtigyi alkalmazottak sajSt g6pjSrmrivei, a bir6s6ghoz erkezl hivatalos szemdlyek, vend6gek
g6pj6rmtivei, valamint a szilllitok j6rmrivei 6llhatnak be ds parkolhatnak. A bir6s6ggal szerz6d6ses
kapcsolatban l6v6 c6gek munkat6rsai a torvdnyszdk elnoke 6ltal kiadott ir6sbeli 

"ng"ddly, 
illetve -

ennek hifinyhbanvagy azonnali bel6pdsre okot ad6 helyzetben - sz6beli enged6ly alapjenldphetnek be
6s parkolhatnak g6pj6rmriveikkel az udvaron.

A tdrv6nyszdk elnoke szi.iks6g esetdn az udvar hasznillatfit ir6sban k.iadott int6zked6s6vel
korlfitozhatja, illetve aztmeghathrozott szem6lyek vonatkozSshbanvagy teljeskonien megtilthatja.

(3) A kerdkphr'ral, rollerrel, motorker6kpfurcal, kozlekedo bir6s6gi dolgoz6k jirmriveiket a fobejfuat
elott vagy a h5ts6 udvaron kijeldlt t6rol6kban, a falt6l tdvol, saj6t feleioss6giikre helyezhetik el rigy,
hogy azok a hivatali 6s m6s gdpj6rmtivek forgalm6t, kozlekeddsdt nem akadillyozhatj1k.

(4) A heti pihen6napon, illetve munkasziineti napon csak kiv6telesen - a t6rv6nysz6k elncjke ir6sbeli
engeddlydvel - van m6d a h6ts6 udvarra be6llni, illetve ott tart6zkodni.
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7. $ A bir6s6g 6ptletdben kereskedelmi tevdkenysdg nem enged6lyezett.

8.$ (1) Ha a jdr6sbir6s6g elnoke azigyek kioszt6sa sor6n, azeljhro tan6cs elncike, azOBHelndke,
illetve m6s bir6s6g,vagy hat6s6g jelz6se alapjdn, vagy egydb m6don dszleli, hogy egy i.igy elbir6l6sa a
rendfenntart6s szempontj6b6l kiemelt kockilzatot jelenthet, a tfrgyalilsok nyilv6noss6g6nak 6s az
6piilet rendj6nek megfelelo biztosit6sa 6rdek6ben kdteles a sziiks6ges int6zked6seket megtenni.

A j6r6sbir6s6g elnoke a kiemelt kockinatfiiigyben a k<ivetkezo intdzked6st vagy intlzked6seket teszi:
a) biztositja a megfelel6 t6rgyal6termet (az epilet adotts6gaihoz ds lehetos6 geihezk6pest),
b) biztositj a a rendfenntart 6st v e gzo szem6lyek fokozott kdszenl6t6t,
c) a rendfenntartSst vegzo szem6lyek szilmfua elrendeli a bir6s6g 6piilet6be bel6p6, vagy onnan kil6po
szemdlyek csomagja tartalmilnakbemutatSsSra val6 felhivSs kotelez6 alkalmazilsfit,
d) drtesiti az intlzkeddsre jogosult hat6s6got,
e) megteszi az |pilet rendj6nek fenntart6sa 6rdekdben sziiksdges szervezdsi int6zkeddseket.

(2) Az elifiro tanScs elnoke a thrgyalils elok6szit6se kor6ben megvizsg6lja, hogy az rd;gy koriilmdnyei -
igy kiildn<isen a felek, a terheltek, vagy az idezett tanrik nagy szfima, illetve az :drgy tdrsadalom sz6les
kordnek figyelm6t felkelt6 thrgya - alapjdn sziiks6g van-e az elj6r6si torvdnyekben foglalt, a tandcs
elnok6nek jogkordbe tartozo dcintdsek mellett az el6zo pontban foglalt intdzked6s megt6tel6re ds ennek
6rdekdben kell6 id6ben t|jdkoztatja a j6r6sbir6s6g elncik6t.

(3) A j6r6sbir6s6g elnoke az filtala elrendelt int6zked6sr6l az eljhr6 tan6cs elnrjk6t 6s az intdzked6ssel
drintetteket thj 1kortafi a.

IIr.

Hatdlyba l6ptet6 rendelkez6sek

9. $ Ez a szabfllyzat 2022. 6vi november h6 15, napjdn l6p hat6lyba, amely napon a kor6bbi -
ugyanezenthrgybankiadott-szab|lyzatahatillyhtveszti.

f0. $ A szabfilyzat rendelkezdseit minden, a fenti 6piiletben szolg6latot teljesito bfr6s6gi dolgoz6val
mee kell ismertetni,

Gyula, 2022.6vi november ln614. napjfn

* l. *..'/
'.-_ C,$--''



I. szimf mell6klet

I. A Gyula, Bdke sgt. 38. szhm alatti bir6s6gi dpiiletbe a femkereso kapu 6s a csomagvizsgdl6
berendez6s hasznSlata ndlkiil l6phetnek be a kovetkezo szemelyek:

l.)
a) Magyarorszhg kozthrsas6gi elncike,
b) Magyaro r szhg Or szhggyrilds6nek elnoke,
c) Magyaror szdg miniszterelnoke,
d) a Kfria elnoke 6s eln<ikhelyettese,
e) az Orszhgos Bir6s6gi Hivatal elnoke 6s elnokhelyettese,
f) az Alkotmdnybir6s6g elncike,
g) a Legf6bb Ugy6sz 6s helyettese,
h) a miniszterek.

z.l
Magyarorsz69birili,valamint azigazsdgdrgyi alkalmazoltakszem6lyismeret alapj6n, ennek hidnyhban
szo I g6lati igazolv Snyuk fe lmutat6s a ut5n.

3.)
Az orszhgban mrikod6 iigydszsdgeken dolgoz6 tigy6szek 6s ilgydszs6gi alkalmazottak szem6lyismeret
alapj6n, ennek hi6ny6ban szolg6lati igazolvhnyuk felmutat6sa ut6n.

4,)
Az iigyvddek es az iigyv6djel6ltek.

5.)
Az dptiletben dolgoz6 birhk, i.igydszek, bir6s6gi 6s iigy6szs6gi alkalmazottak hozziltartoz6i
szemdlyismeret alapj6n. Ennek hi6ny6ban a biztons6gi szolgillat koteles az erintett dolgoz6val
telefonon egyeztetni a bel6pni szhndekoz6 szem6ly hozzhtartoz6i min6s6g6t 6s fogad6s6t.

6.)
A jdrdsbir6s 6gra megvhlasztott i.ilnoktjk e minos6giiket tanrisit6 igazolvhnylk felmutat6sa ut6n.

7.)
A bir6s6gi vezetokhoz 5rkezo hivatalos szemdlyek, amennyiben joveteliiket el6zetesen jeleztek, vagy
6rkez6siikkor ene a torv6nyszdk elnoke, aj5r6sbir6s6g elnoke engeddlyt ad.

8,)
A rendv6delmi szervek hivat6sos 6llom6nyhba tartozok szolg6lati feladataik teljesit6se 6rdekdben,
i gazolv 6nyuk fe I mutatS s a me I I ett a fe lad atuk m e gj e ki I d s dv e l.

e.)
A ment6szolgLlat, akatasztr6favddelmi szervek alkalmazottai feladatuk teljesitdse 6rdek6ben.

(10.)
A mentelmi joggal rendelkezok igazolv6nyuk felmutatdsa ut6n,

(11.)
A tcimegkommunik6ci6s 6s tSjdkoztatilsi szervek munkat6rsai sajt6igazolvhry, vagy sajt6szervtll
k ap ott me gbizhst tartalm azo i gazolv 6ny fe lm utat 5s a e s et6n.
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(r2.)
Az dpiiletben munk6t vdgz6 igazshgngyi szakdrtok e min6s6gtiket tanrisft6 igazolv6nyuk felmutat6sa
ut6n, valamint az igazshgngyi szak6rt6i intdzetek ki.ilon, a torv6nysz6k elncike 5ltal kiadott ir6sbeli
bel6p6si enged6llyel rendelkez6 munkat6rsai szolgillatifeladatuk ell6t6sa drdekdben.

(13.)
Szem6lytiket drintoen a bir6s6gi kiildem6nyek be-, illetve kiszilllithsStvdgzo postai alkalmazottak.

il' 6lvek:

1.)
Az dpiiletbe hivatali igazolvfiny felmutat6sa utdn, de szem6ly 6s csomagellenorz6s ndlkiil l6phetnek
be:

a) azAlkotm6nybirosflgfdtitk6radsbirilja,
b) az 6llamtitk5r 6s helyettes Sllamtitk6r,
c) az Alapveto Jogok Biztosa 6s helyettese,

2.)
A v6rand6s any6k, tov6bb6 azok, akiknek a szervezetdben pacemaker, vagy egydb olyan eszkciz kertilt
be6pit6sre, mely kizhrja az 6frizsg6l6 eszkozok alkalmazhat6s6g6nak lehet6s6gdt 6s ennek t6ny6t hitelt
6rdeml6en igazoljilk, a fdmkeres6 kapun nem kotelesek 6thaladni, de a csomagellenorz6s 6s a k6zi
f6mkeresovel val6 vizsg|latotttirni kcjtelesek,




