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Altalioos int6zked6sek

A bir6s6gok szervezetdrll 6s igazgathsfir6l szolo 2071. 6vi CLXI. torvdny (Bszi.) 167-171. g-aiban
foglaltak, valamint a bir6s6gi 6piiletekben tart6zkodSs szab6lyair6l, a-bir6sdgi dpi.iletek rendje
fenntartSs6nak kcjvetelm6nyeir6l sz6l6 szabillyzatrol sz6l6 71201i, (IV. 25.) OBH utasit6s alapl6n,iz
dpiilet v6delme, az 6piiletben tart6zkod6k biztonshga, az igazshgszolgdltathsi tev6kenys6g
zavartalanshga 4rdekdben a be- 6s kil6p6s, valamint az dpiiletben tart6zkodas rendj6r6l a jelei
szab 6ly zat rend e I kez ik.

1. $ A szabillyz:at hat|lya a bir6s6g vagyonkezel6s6ben l6v6 6piiletbe be- 6s kil6po, valamint az
6piiletb en tart6zko do valamennyi szem 6lyre kiterj e d.

2. $ A bir6s6gi dpiiletnek a kozons6g ds iigyf6lforgalom szdmhra nyitva 6116 helyisdgeibe 6s a
t6rgyal6terembe a bir6s6gi iigyintdz6s 6s a nyilvSnos tdrgyal6son tortdno rdszvdtel cetlaUOt - a jelen
szabillyzatban foglalt korl6tozdsokkal - b6rki beldphet. A bir6s6g dpi.ilet6ben tart6zkod6k koteiesek
olyan magatart6st tanirsitani, amellyel tiszteletben tartj6k az igaziilgszolgilltatils m6lt6s6g6t, nem
zavariilk meg a bir6s6g mrikod6s6t ds megfelelnek az 6pfllet hasznillatinak rendjdre vonatkoz6
eloir6soknak.

3. $ (1) A bir6s;6g 6piilet6be val6 be- 6s kil6ptet6si feladatokat, tovhbbh az 6piiletben tarr6zkod6s
rendj6nek biztosil6s6t ds ellenorz6s6t a Gyulai Torvdnysz6k biztons6gi csoportja litjael.

(2) Abiztons6gi csoport tevdkenysdgdt - annak vezetojenkeresztiil - a tdrv6nyszdk elnoke ir1nyitja.

(3) A biztons6gi csoport alapveto feladatai:

- A bir6s6g i.igyfeleinek 6s dolgoz6inak a bir6sdg teriilet6n tortdno v6delme.
- A bfr6sSg dpiiletdben ldvo vagyontSrgyak,6rtdkek, egydb eszkcjzok meg6vdsa, orz6se,vddelme.
- A jogs6rt6 cselekmdnyek ds a rendkiviili esem6nyek megelozdse, elhhrrtilsa, bekovetkezdsiik esetdn
az azonnali intdzked6sek vdgrehajt6sa, a helyszin 6s a rend biztosit6sa.

il.

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

4" $ Bel6ptetds

(1) A bir6s6gi dolgoz6k 6s az i.igyfelek 6piiletbe val6 bel6pdse alapvet6en a Bdke sug6niti fdbejdraton
(I' kapu) tdrtdnik, melynek nyit6s6ra - a bir6sSgi dolgoz6k esetdben hdtkoznap bO'OO 6rakor, az
tigyfelek esetdben 08:00 6rakor, mig a zhrisdra 18:00 6rakor keri.il sor. A bir6s6gi dolgoz6k a fenti
idopontot kovet6en 6s h6w6gdn a torv6nysz6k elndk6nek el6zetes enged6ly6vel iart6zkodhatnak az
6piiletben.

Az i.igyfelek rnunkanapokon a fenti idopontok kozott kezeloirodai, illetve i.igyfdlsegit6i
tigyf6lfogadSs cdlj6b6l az igyfllfogadSsi id6k alatt - tart6zkodhatnak az dptiletben. Kiv6telesen -
amennyiben at6rgyal6s tov6bb taft - atart6zkod6s ezzel az id6vel meghosszabbodik,

Az i.igyfdlfogad6si rendet akezelo irod6kban 6s az iigyf6lsegfton a t<irv6nyszdk szervezeti 6s miikod6si
szab 6ly zata hatfir o zza me g.

A beldp6kSrtydkhasznillat6ra vonatkoz6ana torvdnysz6k elndke ki.ilon int6zkedik.
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(2) Az Arp5d utcai bejSraton (II. kapu) a kovetkezo szem6lyek ldphetnek az dptiletbe:

- a gdpjhtmrivel 6rkezo bir6s6gi dolgoz6k,
- kerekp6nal, rollerel, motorkerdkp6rral 5rkezobir6s6gi dolgoz6k
- sztiksdg esetdn, feladatuk teljesitdse sor6n a rendv6delmi szeruek, a katasztr6fav6delem 6s a
mentoszolgflat munkat6rsai,
- ellenorues mellett a bir6s5ghoz 6rkezo, sz|llitilstvagy kivitelezdstvegzo cdgek, szemdlyek,
- a torvdnyszdk elnoke 6ltal kiadott ir5sbeli engeddllyel rendelkezok,
- a bir6s6g gondnokit, karbantarl6ssal foglalkoz6 munkat6rsai 6s a bir6s6g gdpjhrmiivezetoi,
- az 6piiletben mrikodo biztons6gi csoport tagai,
- mozgilsilban korl6tozott iigyfelek a biztons5gi csoport ir6nyit6s6val.

A bel6p6 szemdly a bel6pdst kcjvet6en koteles leellenorizni, hogy az ajto oly m6don becsuk6dott-e,
hogy az kivtlrol csak beldp6k6fi6val nyithat6 irjra. Ahol abej6ratn6l6s a bej6rati fblyos6ndl egy-egy
ajt6 van mind a kettot csukva kell tartani.

(3) A biztons6gi csoport tagja koteles elosegiteni, hogy az eljlrrhsban r6sztvev6 szem6lyek, a
hallgat6sSg 6s a sajt6 - a r6juk vonatkoz6 jogszab6lyban el6irtak szerint - gyakorolhass6k jogaikat ds
teljesithess6k kcjtelezetts6geiket. Ennek 6rdek6ben a kcjvetkezo intdzked6seket teheti:

a) a (7)-(8) bekezd6shen rdszletezett m6don a bel6po szemdlyeket 6s azok csomagjainak taftalmilI, a
n6luk l6vo tfirgyakat tfivizsg|lja, ellen6rzi,
b) azt a szem6lyt, aki a 2. $-ban foglalt kdtelezetts6gdt megszegi, tov6bb6 a bir6s6g 6piilet6ben a
tilrgyal6termen kivtil az |ltala tanrisitott magataft6ssal at6rgyal6 bir6s6g munk6j6rt, igy kiilonosen a
t6rgyal6s szab|lyszerfi menetdt zavarja, a magatarths abbahagy6s6ra hivhatja fel, ha pedig ez nem
vezet eredmdnyre - a bir6s6g 6ltal iddzett vagy 6rtesitett szemdly kiv6tel6vel - a 1bir6s6g 6piiletdbol
valo thvozitsra sz6lithatja fel,
c) a (6) bekezddsben foglaltakat megszeg6 szemdlynek a bir6s6g 6ptilet6be tort6no bel6pds6t
megtilthatja, vagy ot az 6piiletb6l val6 t6vozhsra sz6lfthatja fel,
d) az onk6ntes teljesitds elmarad6sa esetdn gondoskodik a tanAcs elndke 6ltal a t6rgyal6teremb6l
kiutasitott szemdly kivezetds6rol, valamint an6l, hogy az adott t6rgyal6si napr6l kiutasitott szemdly a
tilr gy aloter embe ne tdrhe s sen vis sza,
e) az onkdntes teljesitds elmarad6sa eset6n gondoskodik a tanScs elnokdnek a nyilv6noss ilgkizhrdsilr6l
sz6l6 hatSro zata v e gr r>hajt6s 6161,

f) a bir6s6g 6ptilet6be bel6po, vagy onnan kildpo szemdlyt csomagja tartalm6nak bemutat6s6ra
felhfvhatja; ha ennek az eintelt nem tesz eleget, az 6piiletbe tort6n6 bel6p6s6t megtilthatja,vagy az
dpiiletb6l v al6 t|v ozhL;ra fe I sz6 lithatj a.

Ha a rendfenntaftSst v6gzo szem6ly (biztonsSgi szolg6lattagtra) intezked6sdnek az lrintett dnkdnt nem
tesz eleget, a rendfenrrtarthst v6gzo szem6ly az intezkeddsre jogosult hat6sSghoz forclulhat.

(4) A biztons6gi csoport tagia jogosult 6s kcjteles a bir6s6g 6piilet6be bel6p6 szem6ly a bel6p6s
c6lj6nak kdzl6s6re, a rendszeresitett biztonsSgtechnikai eszkozok hasznillathra felkdrni. Ezek
megtagad6sa, vagy a kozolt adatok nyilv6nval6 val6tlans6ga esetdn a bel6p6st megtilthatja.
Amennyiben a bel6pni kiv6nt szemdly hivatalos id6z6sre vagy 6rtesitdsre 6rkezett, abiztonsilgi csoport
a bel6pds megtilt6s6rr5l 6s annak indokair6l hivatalos feljegyzdst vesz fel, amelynek egy pdld6ny6val
az iddz6st,6rtesitdst kiad6 tan6cs elncjkdt halad6ktalan:uJtljekoztatni koteles.

A biztons6gi csoport lagtra a beldptetdst megtagadhatj atovhbb6:

- ittas szemdllyel szemben, amennyiben nem hivatalos iddzds, vagy 6rtesitds biftokAban jelent meg,
- kiskorir szemdllyel szemben, amennyiben kisdro n6lki.il, nem hivatalos id6z6s birtok6ban jelent
fleg,
- a bir6s6g m6lt6s6g6t sdrl6 cjltozetben 6rkezo szem6llyel szemben, amennyiben nem hivatalos
idezds, vagy drtesit6s birtokriban jelent meg,
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- ha a szemdly iddzds vagy 6rtesitds n6lkiil olyan t6rgyal6sra drkezett, melynek tfugyal6tetme tov6bbi
befogad6st nem tesz lehetov6 ds errol atilrgyalSstvezeto tan6cselndk,biro abiztons6gi szolg6latot
6rtesitette.

Ammennyiben a biztons6gi szolg6lat megit6ldse szerint a beldpni szhndekoz6 vagy az dpiiletben
tarl6zkod6 szern6ly szemllyazonoss6gSnak meg6llapftdsa sziiks6ges ennek cdlj6b6l a haidskorrel
rendelkezo hat6s6ghoz fordulhat.

(5) A bizons6gi szolg6lat a (3)-(4) bekezd6sben irtakon
szem6lyt

feliil jogosult tov6bb6 az 6piiletben tart6zkod6

- jogsdrto magatarths (p6ld6ul dohdnyzds) tanrisit6sa esetdn e tevdkenys6g6nek abbahagy6s6ra
felsz6litani,
- szab6lysdtt6s, biincselekmdny elkovetds6n tetten 6rt szemdlyt elfogni, a rend6rsdg helyszinre
6rkez6sdig visszatartani.

(6) A bir6sdg 6pi.ilet6be, kiv6ve, ha elj6r6si cselekmdny lefolytat5sShoz az sziks6ges, lofegyverel,
loszerrel, robban6anyaggal, robbant6szerrel, illetve a kozbifions6gra ktiloncjsen vesz6lyes vagy
rendbontdsra alkalmas eszkozzel - a rendors6g, a bi.intetds-v6grehajt6si testtilet vagy m6s, 

- 
a

rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivatdsos Sllomdnydnak szolg6lati jogviszony6r6l sz6i6 tdrvdny
szerinti rendv6delmi feladatokat ell6t6 szerv hivat6sos Sllom6nyir, valamint a Magyan Honv6dsdg
hivat6sos 6s szerzoddses 6llom6nyi, szolg|lati feladatot ell6t6 tagain, illetve a Nemzeti Ad6- 6s
V6mhivatal pdnz,ij;gyori munkakdrt betolt6, szolg6lati feladatot ell5t6 foglalkoztatotrain kiviil - senki
nem ldphet be. Ennek ellen6rzdsdre a biztons6gi csoportjogosult 6s koteles.

(7) A bir6s6gon rendszeresitett biztons6gtechnikai eszkozdk hasznillata: a szemelyhtvizsghl6 kapu, a
k6zi f6mkeres6 detektor ds a rontgensugaras csomag6tvizsg6l6 gep hasznhlata sor6n u Uirtonragi
csoport taga az 5rkezo tigyfelet felk6ri a n6la ldv6 femt6r gyak asztalra tortdn6 kihelyezds6re, melyet
k6vet6en az ellenlrzott szemdly fithalad a f6mkereso kapun 6s amennyiben annak ellen6rzdse poziiiv,
a k6zi fdmkereso detektor haszn6lathvalilllapitjameg a hangjelzds hely6t 6s ok6t.

A fentebb ifi, akdzbiztons6gra veszdlyt jelento t6rgyak beviteldt a biztons6gi csoport megakad,|lyozza.
A t6rgy tulajdonosa elddntheti, hogy az ilyen t6rgyak elvitele 6rdekdben elhagyja u, 

"pil"t"t, 
iugy u

kcjzbiztons6gra veszdlyes eszkdzt - amennyiben arra alkalmas - elhelyezi a falon ftgzitett, kulccsal
zilrhato femkazelthba. A kulcsot, illetve akazetla szimhtigazol6kfirtyfit- az 6piiletbol val6 t6voz6s6ig
- athrgy tulajdonosa 6rzi.

(8) A t6sk6val, csomaggal erkezo vagy kildpni szhndekoz6 szemdly krjteles a rontgensugaras
csomag6tvizsg6l<i g6p ellen6rzdsdt elviselni, a sziiks6gess6 v6l6 int6zkeddst eltiirni.

(9) Az dpiiletbe a fenti bel6ptet6si szab6lyok alkalmazdshval erkezett szemdlyek thvozfuskor az
ellenorz6 berendr:zdseken nem haladnak 6t.

(10) A jelen szabSlyzat I. szhmi mell6klet6ben megjelolt szem6lyek a technikai eszkozok
hasznSlathnak melloz6sdvel, illetve szilks6g szerinti rdszleges ellenorz6ssel ldptethet6k az 6piiletbe.

Az I' szfimir melldkletben felsorolt szemdlyek kdts6g esetdn a biztons6gi szolgillat felhiv6s6ra a
biztons6gtechnikai eszkozok alkalmazhshval tdrtdn6 ellen6rz6s al6li rdszleges vagy teljes mentesiilds
drdekdben szemllyazonoss6guk, illetve hivat6suk, beoszt6suk igazolilsfua szolg6l6 okm6ny biztons6gi
szolgillat fel6 tolt6no felmutat6s6ra jogosultak. A kil6tiik ds mentess6giik megalap oz6s6t szolg6l6
hivatdsuk, beoszt6suk igazolilshra elfogadhat6 minden olyan okm6ny, amelybll * 6rint"tt kii6te,
illetve az I. sz;6mri rnell6kletben felsorolt esetek fenn6ll6sa hitelt 6rdeml6en meg6llapithat6.
Amennyiben a trel6pni kiv6n6 szemdly az okmhny felmutat6s6ra vonatkoz6 felhiv6snik nem tesz
eleget, a beldptetisre vonatkoz6 Sltal6nos szab6lyok szerint kell elj6rni.



5

(11) A jelen szab6lyzatl. szhmi melldklete L,6-9. pontjai alatt megjeldlt szem6lyek a IL kapun
keresztiil is bel6phetnek az 6piiletbe.

(12) Az egyes technikai eszkozok flgyfelek (k6pvisel6ik ds m6s elj6r6si szereplok, valamint
hall gat6 s 69) |ltali haszn6,lata:

Az dpiiletbe a mobiltelefonok behozhat6k, de azokhasznillat6ra csak kivdteles esetben - tfugyalilson a
tan5cs elnokdnek kiilon enged6lye eset6n - van lehet6sdg,

A hang- 6s kdprogzito berendezdsek haszn6lata

- az epijlet folyos6in a torvdnyszdk elnokdnek az engedelyev el,
- a thrgyal6teremben a vonatkoz6 eljSrdsjogi szab6lyok szerint a thrgyalilst vezeto tandcselnok
rendelkezdse alapjhn lehets6ges. (A sajt6 tevdkenys6gdre, k6p- ds hangrrigzitd berendez6seinek
hasznillatdra vonatkoz6 ktikjn szab6lyok fi gyelembev6teldvel.)

A mozg6sukban, l6t6sukban 6s hall6sukban korl6tozott szem6lyek rlszdre szolg6l6 technikai eszkcjzrjk
hasznillatfirol a torv6nyszdk elncike 6ltal kiadott kiilon intdzkedds rendelkezik.

(13) A bir6s6g dptlet6be 6llatokat (a vakvezeto 6s a szolg6lati kuty6k kiv6tel6vel) nem lehet bevinni.

(14) A torv6nyszdk elnoke megtilthatja, vagy a sztiks6ges mdrtdkben 6s m6don korlfitozhatja azon
szem6ly bel6p6s6t 6s az dpiiletben tart6zkod6s6t, akivel kapcsolatban megalapozottan felteheto, hogy
az 6piiletbe val6 bel6p6se, illetve otttart6zkod6sa a bfr6sSg miikod6s6t (atfugyalilsokat, a kezel6irodai
iigyfdlfogad6st, a bir6k ds igazs6gi.igyi alkalmazottak zavartalan munkav6gz6s6t) akad6lyozn6, vagy
zavarn6. Ebben az esetben is biztositani kell, hogy az ilyen szem6lyt iigyfdlk6nt megillet6 jogokat
marad6ktalanul - de m6sok zavarhsa ndlkiil - gyakorolhassa.

5. $ Az dpiiletben tart6zkodSs szabillyai

(1) Az dpiilet kozforgalom szfimSra nyitva 6116 helyisdgei 6s teriiletei:
- afobejhrat 6s a f6bej6rati el6csarnok
- a fol6pcs6h6z
- atilrgyalotermek
- a thr gy alotermekhez v ezeto, azok elotti fo lyos 6 szakaszok,
- akezel6irod6k iigyf6lfogad6sra kijelolt helyisdgei - i.igyfdlfogad6si idoben:
- a Bir6sdgi Gazdas|gi Hivatal pdnzthra- ilgyfdlfogadSsi id6ben
- a foldszinten ta15lhat6 biifd el6tere
- az ijgyfelek szfimfir a kij elolt me ll6khelyis 6gek.

(2) Rdszlegesen az iigyfdlforgalom sz6m6ra nyitott helyis6gek 6s teriiletek:
- a bir6s6gi vezet6k dolgoz6szobfii, iroddi (torv6nysz6ki elnok, elnokhelyettes, kolldgiumvezeto,
koll6giumvezeto-helyettes, j6r6sbir6s6gi elnok, elndkhelyettes iroddja 6s az elndki irodSk), ahov6 a
meghivott vend6gek, illetve az elore egyertelsfi id6pontra erkez6 vagy az adoft bir6s6gi vezeto
engeddlydvel beldptetett iigyfelek bel6phetnek;
- a postdz6, ahov6 a r6sziikre cimzett ktildemdnyek 6tv6tele 6rdek6ben az ,lgynevezett helyi
kdzbesitdsi rendszerbe felvett tigyv6di irod6k ds m6s szelezetek tagSai, illetve megbizottjai
beldphetnek;
- a gondnok 6s a btinjelkezel6 irod6ja, a hivatali teend6ik ell6t6sa cdlj6b6l lrkezo sz:emdlyek resz6re;
- a bir6sSg konyvt6ra, ahov6 a bir6s6gi dolgoz6kon kiviil a tcirv6nyszdk elncike, eLrcikhelyettese Sltal
kiadott sz6beli engeddllyel rendelkez6k ldphetnek be,
- a diszterem, a szakmai 6s egy6b rendezvdnyekre meghivottak tekintetdben.
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(3) Szakmai gyakorlatuk ideje alatt a bir6s6gon az elnrjk 6ltal kiadott irdsbeli engeddllyel rendelkezo
egyetemi 6s foiskolai hallgat6k, jogi asszisztens 6s m6s hallgat6k a (2)-(3) bekezd6sekben foglaltakon
tril a gyakorlatuk elvdgz6sdre kijelolt helyis6gekben 6s teriileten is tart6zkodhatnak.

(4) Munkanapokon - eltdro eseti meg6llapodds hi6nySban - a takaritilst v6gzo clg alkalmazoltai
h6tfdt6l csiitortokig ddlut6n 16-21 6ra kozcitt, mig p6nteken 13,30-216ra koz6u taftozkodhatnak az
6piiletben.

(5) A biztons6gi csoport feli.igyelete mellett korl6toz6s n6lkiili bel6p6si jog illeti meg az 6piiletbe
erkezo rendvddelmi, katasztr6favddelmi 6s m6s feliigyeleti jogkorrel rendelkezo szervek hivat6sos
6llom6nyf munkat6rs6t 6s a mentoszolgillattaghthivatalos elj6r6saik keret{ben.

(6) A bir6k 6s igazsdgtigyi alkalmazottak hozzfutartoz6ikat a legszi.iksdgesebb id6tartamban, a t6bbi
bir6s6gi dolgoz6 zavarhsa n6lki.il, a munkaido vddelm6re 6s az adafi6delemre vonatkoz6 szab6lvok
betarl6sa mellett fogadhatj 6k

A fenti szabillyl megszego bir6s6gi dolgoz6k eset6ben a torv6nysz6k elnoke (a Gyulai Jdr6sbir6s6g
igazs6gtigyi alkalmazottai tekintetdben e bir6s6g elndke) ahozzhtartoz6k fogaddsanat hetyet abejLrai
el6csamokra korl6tozhatj a.

(7) A birhk az iigyfeleket, azok jogi k6pviseloit, a nem jogi k6pvisel6kdnt elj6r6 iigyvddeket 6s
jogtan6csosokat nem fogadhatj6k f6k6nt nem abb6l a c6lb6l, hogy rdsziikre konkrdt tigyben, vagy
6ltal6nosan j ogi tanScsokat adj anak.

6. $ A h6ts6 udvar 6s a fobej6rat elotti ker6kpdr throl6hasznillata

(1) A ktjel<ilt akad6lymentes parkol6 6s a h6ts6 udvari emeloberendezds hasznillathra kizar6lagosan a
mozg6skorliltozotl birhk, igazsdgiJ,gyi alkalmazoltak vagy a bir6shgra erkezo m6s szemdlyek
jogosultak.

(2) Az (1) bekezddsben irtakon kiviil a h6ts6 udvana a bir6s6gi hivatali gdpj6rmiivek, a bir6k 6s
igazsilgigyi alkalmazottak saj6t j6rmrivei, a bir6s6ghoz erkezo hivatalos szemdlyek, vend6gek
g6pj6rmiivei, valamint a sz6llit6k j6rmrivei 6llhatnak be ds parkolhatnak. A bir6s6ggal szerz6d6ses
kapcsolatban ldv6 c6gek munkat6rsai a tcirv6nysz6k elnoke 6ltal kiadott irdsbeli engeddly, illetve -
ennek hi6ny6ban vagy azonnali bel6p6sre okot ad6 helyzetben - sz6beli engeddly alapjiln ldphetnek be
6s parkolhatnak gdpj6rmriveikkel az udvaron.

A tdrv6nysz6k elndke sziiks6g esetdn a h6ts6 udvar hasznSlatdt ir5sban kiadott int6zked6s6vel
korlStozhatja, illertve aztmeghathrozott szemdlyek vonatkozhshbanvagy teljeskonien megtilthatja.

(3) A ker6kphrral, rollerrel, motorkerdkphrral, kozlekedo bir6s6gi dolgoz6k j6rmriveiket a fobejfirat
el6tt vagy a h5ts6 udvaron kijelolt tSrol6kban, a falt6l t6vol, saj6t felel6ss6giikre helyezhetik el irgy,
hogy azok a hivatali 6s m6s gdpjSrmrivek forgalmdt, kozleked6s6t nem akad,illyozhatjhk.

(4) A heti pihen6napon, illetve munkasztineti napon csak kivdtelesen - a torv6nyszdk elnoke frdsbeli
enged6lydvel - van m6d a h6ts6 udvana be511ni, illetve ott tart6zkodni.

7. $ A bir6s6g dpiiletdben kereskedelmi tev6kenys6g - biife mrikcjddse kiv6tel6vel - nem
enged6lyezett.

8. $ (1) Ha a tcinvdnyszdk elnoke - az iigyek elosztSsa sor6n, a kolldgiumvezetok, az elj6r6 tan6cs
elnoke, az OBH elnoke, illetve m6s bir6s6g , vagy hat6sbg jelzdse alapj6n, vagy egydb m6don - dszleli,
hogy egy iigy elbir6l6sa a rendfenntart6s szempontj6b6l kiemelt kock6zatot jelenthet, a t6rgyal6sok
nyilv5noss6g6nak 6s az 6piilet rendj6nek megfelel6 biztosit6sa 6rdek6ben kdteles a sziiks6ees
int6zked6seket mestenni.



A torv6nyszdk elnoke a kiemelt kockir;at| Ugyben a kovetkez6 intdzked6st vagy intdzked6seket teszi:
a) biztositja a megfelelo tSrgyal6termet (az 6piilet adotts6gaihoz 6s lehet6s6 geihezkepest),
b) biztositj a a rendfenntart 6st v 69zo szem6lyek fokozott k6szenl6t6t,
c) a rendfenntart6st v6gzo szem6lyek szfimhra elrendeli a bir6s6g dpiiletdbe bel6po, vagy onnan kildp6
szemdlyek csomagja taftalmhnak bemutat6s6raval6 felhiv6s kotelezo alkalmazSsii,
d) 6rtesiti az intdzkedesre jo gosult hat6s6got,
e) megteszi az fpilet rendj6nek fenntart6sa 6rdekdben sziiks6ges szervezdsi intdzked6seket.

(2) Az eljiro tanfics elntjke a t6rgyal6s el6k6szit6se kor6ben megvizsgSlja, hogy az rd;gy koriilm6nyei -
igy kiilondsen a felek, a terheltek, vagy az iddzett tanirk nagy szhma, illetve az :d;gy t6rsadalom szdles
kcjr6nek figyelm6t felkelto thrgya - alaplln sziiks6g van-e az elj6rSsi torv6nyekben foglalt, a tan6cs
elnok6nek jogkor6be tartoz6 dcjntdsek mellett az el6zo pontban foglalt intdzkedds megt6tel6re 6s ennek
6rdek6ben kell6 id6ben thjdkoztatja a t6rv6nysz6k elnok6t.

(3) A ttirvdnyszdk elncike az |ltala elrendelt int6zked6sr6l az elj6r6 tan6cs elnrik6t es az intdzked6ssel
6r intetteket thj 6ko ztatja.

ilr.

Hatdlyba l6ptet6 rendelkez6sek

9. $ Ez a szabillyzat 2022. 6vi november h6 15. napj6n
ugyanezen tilrgyban kiadott - szabfilyzat ahat6ly6t veszti,

10. S A szabillyzat rendelkez6seit minden, a fenti dpiiletben
meg kell ismertetni.

Gyula, 2022.6vi november h614. napjfn

l6p hat6lyba, amely napon a kor6bbi -

szolgllatot telj esit6 bir6s6gi dolgoz6val

iike

'6Y-

g
\6



I. szimri mell6klet

I. A Gyula, B6ke sgt. 38. szhm alatti bir6s6gi 6piiletbe a f6mkereso kapu ds a csomagvizsg6l6
berendez6s haszndlata ndlktil ldphetnek be a kovetkez6 szemdlyek:

1.)
a) Magyarorszhg k6ztdrsasSgi elnrike,
b) Magyaro rszhg Or szhggyrilds6nek elnoke,
c) Magyaror szdg miniszterelnoke,
d) a Kriria elnoke 6s elncikhelyettese,
e) az OrszSgos Bir6s6gi Hivatal elnoke ds elnokhelyettese,
f) az Alkotmhnybir6sig elnoke,
g) a Legf6bb IJg;y6sz 6s helyettese,
h) a miniszterek.

2.)
Magyarorszhgbirili, valamint az igazshgigyi alkalmazottak szem6lyismeret alapj6n, ennek hi6ny6ban
szo I g6lati igazolv 6nytk felmutat6s a ut5n.

3.)
Az otszhgban mrikddo iigydszs6geken dolgoz6 iigy6szek 6s iigydszs6gi alkaTmazottak szemdlyismeret
alapjhn, ennek hiilnyhban szolg6lati igazolv6nyuk felmutat6sa ut6n.

4.)
Az iigyv6dek 6s az iigyv6djeldltek.

s.)
Az dpiiletben d,olgoz6 bir6k, iigy6szek, bir6s6gi 6s iigy6szs6gi alkalmazottak hozzhtartoz6i
szem6lyismeret alapjhn Ennek hifinydban a biaons6gi szolgillat koteles az erintett dolgoz6val
telefonon egyeztetni a bel6pni szhndekoz6 szemdly hozziltaftoz6i min6s6g6t ds fogad6s6t.

6.)
A Gyulai Torv6rryszdkre 6s a Gyulai J6r5sbir6s6gra megvSlasztott tilnokok e min6s6giiket tanrisit6
i gazolv Snyuk felmutat6s a tthn.

7.)
A bir6s6gi vezetrtkhoz 6rkezt5 hivatalos szemdlyek, amennyiben joveteliiket el6zetesen jeleztek, vagy
6rkez6siikkor ene a torv6nysz6k elncike, a j5r6sbir6s6g elncike engeddlyt ad.

8.)
A rendv6delmi r;zervek hivat6sos 6llomhny6ba tartoz6k szolgillati feladataik teljesit6se 6rdek6ben,
igazolv 6nyuk felnutat6sa mellett a feladatuk megjelol6s6vel.

e.)
A ment6szolg|lat, akatasztr6fav6delmi szervek alkalmazoltai feladatuk teljesit6se drdek6ben.

(10.)
A mentelmi joggal rendelkez6k igazolv6nyuk felmutat6sa ut6n.

(11.)
A ttimegkommunik6ci6s 6s t6jdkoztathsi szervek munkatSrsai sajtoigazolvilny, vagy sajt6szewtol
kapott me gbizhst tartalmaz6 igazolv 6ny fe lmutat6sa eset6n.
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(r2.)
Az 6piiletben munk6t vdgzo igazshgngyi szak6rt6k e minosdgiiket tanrisit6 igazolvfnyuk felmutat6sa
ut6n, valamint az igazshgiJ;gyi szakertoi int6zetek kiilcjn, a torvdnyszdk elndke 6ltal kiadott ir6sbeli
bel6p6si engeddllyel rendelkezo munkat6rsai szolg6lati feladatuk ell6tdsa6rdek6ben.

(13.)
Szem6lytiket 6rint6en a bir6s6gi ki.ildem6nyek be-, illetve kiszilllithsiltvdgzo postai alkalmazotrak.

II,

1.)
Az dpi.iletbe hivatali igazolvfiny felmutat6sa ut6n, de szemdly 6s csomagellen6rz6s ndlkul l6phetnek
be:

a) az Alkotmhnybfr6s6g fotitk6ra ds bir6ja,
b) az 6llamtitk6r 6s helyettes Sllamtitk6r,
c) az Alapveto Jogok Biztosa 6s helyettese,

2.)
A v6rand6s anyhk, tovhbbh azok, akiknek a szewezet6be pacemaker, vagy egy6b ol.yan eszkoz keriilt
bedpit6sre, mely kizdrja az 6tvizsg6l6 eszkozok alkalmazhat6s6g6nak lehet6s6gdt 6s ennek t6ny6t hitelt
6rdeml6en igazolj5ik, a f6mkeres6 kapun nem kotelesek 6thaladni, de a csomagellen6rz6s 6s a kezi
f6mkeresovel val6 vizsg6latot trirni kcjtelesek,




