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I.

Altalfnos int6zked6sek

A bir6s6gok szervezetdrll es igazgathsfu6l sz6lo 2011. 6vi CLXI. torv6ny (Bszi.) I6j-I7L g-aiban
foglaltak, valarnint a bir6s6gi dpiiletekben tart6zkod6s szabillyairol, a- bir6s6gi 6piiletek rendje
fenntart6s6nak ktivetelm6nyeirol sz6lo szabillyzatr6l sz6l6 712012. (IV. 25.) OBHirtasit6s alapl6n,iz
dpiilet vddelme, az 6ptiletben tart6zkod6k biztons6ga, az igazshgszolg6ltat6si tev6klnys6g
zavartalansilga (irdekdben a be- ds kil6p6s, valamint az dptiletben taiOA<iaas rendj6r6l a jelei
szab 6ly zat rende lkezik.

1. S A szab|lyzlat hat|lya a bir6s6g vagyonkezelds6ben l6v6 6piiletbe be- ds kildpo, valamint az
6piiletben tart6zkod6 valamennyi szem6lyre kiterjed.

2. $ A bir6s6gi dpiiletnek a kozdnsdg 6s {igyfdlforgalom sz6m6ra nyiwa 6116 helyis6geibe 6s a
tdrgyal6terembe a bir6s6gi iigyintdz6s 6s a nyilv6nos tSrgyal5son tort6n6 reszv1tel ceiiaAd - a jelen
szabillyzatban foglalt korlStoz6sokkal - b6rki bel6phet. A bir6sSg 6ptiletdben tart6zkod6k k6teiesek
olyan magatart6st tanirsitani, amellyel tiszteletben tartjSk az igazi1gszolghltat1s mdlt6s6gdt, nem
zavarjSk meg a bir6s6g mtikcjd6s6t 6s megfelelnek az 6piilet hasznillatinak rendjdre vonatkoz6
eloir6soknak.

3. $ (1) A bir6s6g dpi.iletdbe val6 be- ds kil6ptetdsi feladatokat, tovhbbh az dpiiletben tart6zkod6s
rendj6nek biztosit6s6t 6s ellenorzdsdt a Gyulai Tcirv6nysz6k biztonsSgi csoportja litja el.

(2) Abiztons6gi csoport tev6kenys6g6t - annak vezetojdnkeresztiil - a torvdnysz6k eln6ke,
t6voll6t6ben elnrikhelyettese ir6nyitj a.

(3) A biztons6gi szolg6lat alapveto feladatai:

A bir6s6g iigyfeleinek 6s dolgoz6inak a bir6s6g teri.ilet6n tcjrt6no vddelme.
A bir6slLg dpi.iletdben l6v6 vagyontdrgyak, drt6kek, egydb eszkcjzok meg6v6sa, 6rz6se,
vddelme.
A jogs6rt6 cselekmdnyek 6s a rendkiviili esem6nyek megelozdse, elhfurithsa, bekdvetkez6siik
eset6n az azonnali intdzked6sek vdgrehajtdsa, a helyszin ds a rend biztosit6sa.

il.

A be- 6s kil6p6s, valamint az 6piiletben tart6zkod6s rendje
4" $ Bel6ptet6s

(1) A bir6sSgi dolgoz6k 6s az iigyfelek - a mozgdsukban korl6tozott szemdlyek a biztons6gi szolg6lat
segits6gdvel - dpiiletbe val6 bel6p6se a fobejdraton tort6nik, melynek nyit6sdra a bir6s6gi dolg6z6k
eset6ben 07:30 6rakor, az igyfelek esetdben 08:00 6rakor, mig a zfrhsdra h6tfot6l-csiitort6kig
16.00 6rakor, p6nteken 13.30 6rakor keriil sor. A bir6s6gi dolgoz6k a fenti id6pontokon tirl 6s
h6tv6g6n a torv<lnysz6k elncikdnek el6zetes engeddly6vel tart6zkodhatnak az dptiletben.

Az tigyfelek munkanapokon a fenti idopontok kozott kezeloirodai, illetve iigyf6lsegit6i
iigyf6lfogad6s cdlj6b6l az iigyfdlfogaddsi idok alatt - tart6zkodhatnak az dpiiletben. Kiv6telesen -
amennyiben at6rgyal6s tovdbb tart - atart6zkod6s ezzel az id6vel meghosszabbodik,

Az tigyfelfogad6si rendet akezelo irodSkban 6s az iigyf6lsegiton a tcirv6nysz6k szervezeti6s mrikcjd6si
szab 6ly zata hathr o zza me g.

A beldp6k6rtyhkhasznllat6ra vonatkoz6ana tcirv6nyszdk elnoke kiilon int6zkedik.



(2) Abiztons6gi csoport tagja el6segiteni, hogy az eljhrhsban r6sztvevo szemdlyek, ahallgat6sils ds a
sajt6 - a r6juk vonatkoz6 jogszabSlyban el6irtak szerint - gyakorolhass6k jogaikat 6s teljesithessdk
kotelezetts6geiket. Ennek 6rdek6ben a krjvetkezo intdzkeddseket teheti:

a) a (6)-(7) bekezd6sben rdszletezett m6don a beldpo szem6lyeket 6s azok csomagjainak tartalmifi, a
n6luk l6vo tfirgyakat 6tvizsg6lja, ellenorzi,
b) azt a szem6l54., aki a 2. $-ban foglalt kdtelezettsdg6t megszegi, tov6bb6 a bir6sSg 6piilet6ben a
t6rgyal6termen kiviil az illtala tanfsitott magatarl6ssal at6rgyal6 bir6s6g munk6j6t, igy kiilonosen a
thrgyalils szabillyszeni menetdt zavarja, a magatartils abbahagy6s6ra hivhatja fel, ha pedig ez nem
vezet eredm6nyre - a bir6sdg 6ltal iddzett vagy 6rtesitett szerndly kivdtel6vel - a bir6sSg dpi.ilet6b6l
val6 t|voz\sra sz6lithatja fel,
c) az (5) bekezd6sben foglaltakat megszego szem6lynek a bir6s6g 6piilet6be tort6no bel6p6sdt
megtilthatja, vaqy ot az lpiJletbol val6 t|vozlsra sz6lithatja fel,
d) az cink6ntes teljesitds elmarad6sa esetdn gondoskodik a t6rgyal6teremb6l kiutasitott szem6ly
kivezetdsdrol, valamint ar6l, hogy az adolt t6rgyal6si napr6l kiutasitott szem6ly athrgyal6terembe ne
t6rhessen vissza,
e) az onkdntes teljesitds elmarad6sa eset6n gondoskodik a nyilv6noss6g kiz6r6s6r6l sz6l6 hat6rozat
vdgrehajt6s616l,
f) a bir6s6g dptilet6be bel6p6, vagy onnan kil6po szem6lyt csomagja tartalm6nak bemutat6s6ra
felhivhatja; ha ennek az 5rintelt nem tesz eleget, az 6piiletbe tor16n6 bel6p6s6t megtilthatja, vagy az
6pi.iletb6l v alo thv ozhsra fe lsz6 lithatj a.

Ha a rendfenntarthst vegzo szem6ly intdzked6s6nek az 6rintett cink6nt nem tesz eleget, a
rendfenntaft6stv6gzo szemdly az intdzked6sre jogosult hat6shghoz fordulhat.

(3) A biztons6gi csoport tagja jogosult 6s kciteles a bfr6s6g dpi.ilet6be bel6p6 s:rem6l1t a bel6pds
cdlj6nak kozl6s6re, a rendszeresitett biztonsSgtechnikai eszkdzok haszn|latilra felk6rni, Ezek
megtagaddsa, vagy a kozolt adatok nyilvdnval6 val6tlansSga eset6n a bel6pdst megtilthatja.
Amennyiben a bel6pni kivhnt szemdly hivatalos id6z6sre vagy 6rtesit6sre 6rkezett, abiztonshgi csoport
a bel6p6s megtilt6s6r6l 6s annak indokair6l hivatalos feljegyz6st vesz fel, amelynek egy p6ldSny6val
az idezest,6rtesitdst kiad6 bir6t vagy bir6s6gi titk6ft halad6ktalanilt|jekoztatni kdteles.

A b izton s 6gi cs oport a b el6ptetdst me gtagadh atja tov 6bb5:

ittas szem6llyel szemben, amennyiben nem hivatalos idezds, vagy 6rtesitds birtok6ban jelent
ffiog,
kiskorri szem6llyel szemben, amennyiben kisdro n6lki.il, nem hivatalos id6z6s birtokdban jelent
fl"9'
a bir6sSg mlltosfight s6rt6 oltcjzetben 6rkez6 szemdllyel szemben, amennyihen nem hivatalos
id6z6s, vagy drtesitds birtokSban jelent meg,
ha a szemdly id6zds vagy drtesitds n6lkiil olyan t5rgyal6sra lrkezell, melynek tSrgyal6terme
tov6bbi befogadrist nem tesz lehetdv6 ds err6l az elj|ro bir6 vagy bir6s6gi titkfur a biztons6gi
csoportot 6ftesitette.

Ammennyiben a biztons6gi szolg6lat megit6l6se szerint a bel6pni sztndekozo vagy az 6piiletben
tart6zkod6 szemdly szemllyazonoss6gSnak megilllapitilsa sziiks6ges ennek c6ljdb6l a hat6skcjrrel
rendelkez6 hat6s6ghoz fordulhat.

(4) A biztons6gi szolgSlat a (2)-(3) bekezddsben irtakon feltil jogosult tov6bb6 az 6piiletben tarl6zkod6
szem6lyt
- jogs6rt6 magatartils (p6ld6ul dohSnyz6s) tanrisit6sa eset6n e tev6kenys6g6nek abbahagyilsilra
felsz6litani,
- szab6lysdrtds, brincselekm6ny elkcjvetds6n tetten 6rt szemdlyt elfogni, a rendors6g helyszinre
6rkez6sdi g v isszataftan i,



(5) A bir6s6g 6piiletdbe, kiv6ve, ha elj6r6si cselekm6ny lefolytat6s6hoz az sziksdges, l6fegyverrel,
l6szerrel, robban6anyaggal, robbant6szenel, illetve a kdzbiztons6gra kiilonosen veszdlyes vagy
rendbont6sra alkalmas eszkozzel - a rend6rs6g, a biintetds-vdgrehajt6si testiilet vagy m6s, 

- 
a

rendvddelmi feladatokat ell5t6 szervek hivat6sos Sllom6ny6nak szolg6lati jogviszonydr6l szol6 torv6ny
szerinti rendvddelmi feladatokat ell6t6 szerv hivatdsos Sllom6nyri, valimint a Magyar Honv6ds6g
hivat6sos 6s sze,rzod6ses 61lom6nyi, szolgillati feladatot ell6t6 tagjain, illetve a l.iemzeti Ad6- 6s
V6mhivatal p6n:digy6ri munkakdrt betdlt6, szolg6lati feladatot ell5t6 foglalkoztatottain kiviil - senki
nem l6phet be. Ennek ellen6rz6sdre a biztons6gi szolg6latjogosult ds koteles.

(6) A bir6s6gon rendszeresitett biztons6gtechnikai eszkozok hasznillata: a szemelydtvizsgillo kapu, a
k6zi femkereso cletektor hasznillata sor6n a biztons6gi szolgillat taga az lrkezo tigyfelet felk6ri i n6la
l6v6 f6mt6rgyak asztalra tortdn6 kihelyezds6re, melyet kovet6en az ellen1rzon szem6ly Lthalad a
f6mkeres6 kapun 6s amennyiben annak ellen6rzdse pozitiv, akdzi fdmkeres6 detektor haszn1lat1val
illlapitja meg a hangjelzds hely6t 6s ok6t.

A fentebb irt, akozbiztons6gra veszdllt jelento t6rgyak bevitel6t a biztonsdgi csoport megakadillyozza.
A t6rgy tulajdonosa eldontheti, hogy az ilyen tdrgyak elvitele drdekdben 

"ihugyju 
az lpiletet, iugy u

kdzbiztons6graveszllyes eszkcjzt - amennyiben arra alkalmas - elhelyezi a falon rdgzitett, kulccsal
zilthato f6mkaze1l5ba. A kulcsot, illetve akazetta szhmdt igazol6 kfurtyilt - az 6pnletb6l val6 tAvoz6s6ig
- athrgy tulajdonosa orzi.

(6) A t6sk6val, csomaggal erkezo vagy kildpni sz6ndekoz6 szemdly koteles a biztons6gi szolgillat
ellen6rz6sdt elvisrelni, a sziiksdgessd v6l6 int6zked6st eltiirni.

(7) Az dpi.iletbe a fenti bel6ptet6si szab6lyok alkalmaz6shval erkezett szemdlyek thvozilskor az
ellen6rzo berendezdseken nem haladnak 6t.

(9) A jelen szab|lyzat I. szSmri mell6kletdben megjelolt szem6lyek a technikai eszkcjzcjk hasznhlatilnak
mell6zdsdvel, illetve szi.iksdg szerinti rdszleges ellen6rz6ssel l6ptethet6k az dpiiletbe.

Az I' szhmri mell6kletben felsorolt szemdlyek kdts6g eset6n a biztons6gi szolg6lat felhiv6s6ra a
biztonsSgtechnikai eszkozok alkalmazils|val tort6n6 ellenorzds al6li rdszleg.. uugy teljes mentesiil6s
drdek6ben szemllyazonossdguk, illetve hivat5suk, beoszt6suk igazolilshra szolg6l6 okm6ny biztons6gi
szolg|lat fel6 tortdn6 felmutat6s6ra jogosultak. A kildtiik 6s mentessdgiik megalap oz6s6t szolg6l6
hivatSsuk, beosztSsuk igazolilsfua elfogadhat6 minden olyan okm6ny, amelyb ol az lrinten kil6te,
illetve az I. sz,6m:io melldkletben felsorolt esetek fenn5ll6sa hitelt 6rdemloen meg6llapithat6.
Amennyiben a beldpni kiv6n6 szemdly az okmhny felmutat6sdra vonatkoz6 felhfv6snak nem tesz
eleget, a bel6ptetdsre vonatkoz6 6ltal6nos szab6lyok szerint kell elj6rni.

(10) A jelen szabillyzatl. szhmi melldklete 1.,7-8. pontjai alatt meglelolt szem6lyek a h6ts6 bej6raton
keresztiil is beldphetnek az dpiiletbe.

(11) Az egyes technikai eszkozok iigyfelek (kdpviseloik 6s m6s elj6rSsi szereplok, valamint
hallgat6 s 69) 6,ltali hasznillata:

Az dpiiletbe a mobiltelefonok behozhat6k, de azok hasznhlat6ra csak kivdteles esetben : tdrgyaldson
az eljSro bir6 vagy bir6sSgi titk6r ktildn engeddlye eset6n - van lehet6s6g.

A hang- ds kdprogzito berendez6sek haszn6lata

- az 6pilet fo lyo s 6 in a tor v 6ny szdk e ln6k6n e k az enge d6ly 6v el,
- a thrgyal6teremben a vonatkoz6 elj6r6sjogi szabdlyok szerint a tfugyalilst vezeto bir6 vagy

bfr6s5gi titk6r rendelkezdse alapjhn lehets6ges. (A sajt6 tevdkenysdgdre, kdp- 6s hangrogziib
berendezdseinek haszn6lat6ra vonatkoz6 kiildn szab6lyok figyelembev6teldvel.)



A mozg6sukban, l6t6sukban 6s hall5sukban korl6tozott szem6lyek rdsz6re szolg6l6 technikai eszkdzrjk
hasznillathrSl a torvdnyszdk elndke 6ltal kiadott ktilon int6zked6s rendelkezik.

(12) A bir6s6g dpiiletdbe flllatokat (avakvezeto 6s a szolgiilati kuty6k kiv6tel6vel) nem lehet bevinni.

(13) A torv6nysz6k elnoke megtilthatja, vagy a sziiks6ges mdrt6kben 6s m6don korlfitozhatja azon
szemdly bel6p6sdt 6s az 6piiletben tart6zkodSs6t, akivel kapcsolatban megalapozottan felteheto, hogy
az 5piletbe val6 bel6p6se, illetve ott tart6zkodSsa a bir6s6g miikoddsdt (atfirgyalilsokat, a kezeloirodai
iigyf6lfogadhst, a bir6k 6s igazsdgiigyi alkalmazottak zavartalan munkavdgz6sdt) €kad6lyozn6, vagy
zavarn6, Ebben az esetben is biztositani kell, hogy az ilyen szem6lyt iigyfdlk6nt megilleto jogokat
marad6ktalanul - de m6sok zavarilsan6lkiil - gyakorolhassa.

5. $ Az 6piiletben tart6zkodSs szabfllyai

(l) Az dpi.ilet kozforgalom szhm\ranyitva 5116 helyis6gei 6s tertiletei:

- abejhrat 6s a bej6rati elocsarnok
- atilrgyalotermek
- a thr gy aloterm ekhez v ezeto, azok el6Iti fo lyo s 6 szakas zo k
- akezeloirod6k tigyfdlfogad6sra kijelolt helyis6gei - tigyfdlfogad6si id6ben:
- az iigyfelek szhmhra kijelolt mell6khelyis6gek.

(2) Rdszlegesen az iigyfdlforgalom sz6m6ra nyitott helyis6gek 6s teri.iletek:

- a bir6s6gi vezet6k irod6i, ahov6 a meghfvott vend6gek, illetve az elore egyeztetett id6pontra 6rkez6
vagy az adott bir6s6 gi vezeto engeddlydvel beldptetett i.igyfelek beldphetnek;
- apost|zo

(3) Szakmai gyakorlatuk ideje alaIl a bir6s6gon az elnrjk Sltal kiadott ir6sbeli enged6llyel rendelkez6
egyetemi ds foiskolai hallgat6k, jogi asszisztens ds m6s hallgat6k a (2)-(3) bekezddsekben foglaltakon
tril a gyakorlatuk elv6gz6sdre kijelolt helyis6gekben ds teriileten is tart6zkodhatnak.

(4) A biztons6gi szolg6lat feli.igyelete mellett korl6toz6s n6lkilli bel6pdsi jog illetiL meg az 6ptiletbe
erkezo rendv6delmi, katasztr6fav6delmi 6s m6s feliigyeleti jogkdrrel rendelkez6 szervek hivat6sos
SllomSnyri munkat5rs6t 6s a mentoszolg|lattagSdthivatalos elj6r6saik keret6ben.

(5) A bir6k 6s igazs6giigyi alkalmazottak hozzdtartoz6ikat a legszi.iksdgesebb id6tartamban, a tobbi
bir6sdgi dolgoz6 zavardsa n6lkiil, a munkaido vddelm6re es az adafr6delemre vonatkoz6 szabdlvok
betart6sa mellett fogadhatj 6k.

A fenti szab6l74 megszeg6 bir6s6gi dolgoz6k eset6ben a torv6nysz6k elncjke a hozzhtartozok
fogad6s6nak hely6t a bejhrati elocsarnokr a korliiozhatja.

(6) A bir6k az iigyfeleket, azok jogi k6pviseloit, a nem jogi kdpvisel6kdnt elj6r6 iigyvddeket 6s
jogtan6csosokat nem fogadhatj6k fokdnt nem abb6l a cdlb61, hogy r6sziikre konkr6t flgyben, vagy
Sltal6nosan jogi tan6csokat adjanak.

6. $ Az udvar ds abejSrat elotti ker6kpdr tSrolohasznillata

(1) A kijelolt akad6lymentes parkolohasznillatilrakizfuolagosan amozglskorl6tozotf birdk,
igazs6giigyi alkalmazottak vagy a bir6s6gra lrkezo rn6s szemdlyek jogosultak.
(2) Az (1) bekezd6sben irtakon kiviil a h6ts6 udvana a bir6s6gi hivatali gdpj6rmrivek, a bir6k 6s
igazshgigyi alkalmazoltak sajSt gdpj6rmrivei, a bir6s6ghoz 6rkezo hivatalos szem6lyek, vend6gek
g6pj6rmiivei, valamint a sz6llit6k jhrmtivei 6llhatnak be 6s parkolhatnak. A bir6s6ggal szerz6d6ses
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kapcsolatban l6v6 cdgek munkatSrsai a torvdnyszdk elnoke, elncikhelyettese, 6ltal kiadott fr6sbeli
engeddly, illetve - ennek hi6nydban vagy azonnali bel6p6sre okot ad6 helyzetben - sz6beli enged6ly

alapjdn ldphetnek be 6s parkolhatnak gdpjdrmriveikkel az udvaron.

A torvdnysz6k elnoke sziiks6g eset6n az udvar hasznillatht ir6sban kiadott int6zkedds6vel
korlStozhatja, illetve artmeghatfirozott szem6lyek vonatkozilshbanvagy teljeskolien megtilthatja.

(3) A kerdkphrral, rollerrel, motorker6kpfirral, kozlekedo bir6sSgi dolgoz6k jdrmriveiket a fobej1rat
elott vagy a h6ts6 udvaron kijelolt t6rol6kban, a falt6l t6vol, saj6t felel,6ssdgiikre helyezhetik el rigy,
hogy azok a hivatali 6s m6s gdpj6rmrivek forgalmSt, kozleked6sdt nem akadhlyozhatj1k.

(4) A heti pihen6napon, illetve munkasziineti napon csak kivdtelesen - a torv6nysz6k elnoke irdsbeli
enged6lydvel - van m6d a h6ts6 udvama beSllni, illetve ott tart6zkodni.

7. $ A bir6s6g 6piiletdben kereskedelmi tev6kenys6g nem enged6lyezett.

8. $ (1) Ha a tdrvdnyszdk elncike a bir6s6gi vezetok, az eljfu6biro, az elj6r6 bir6s6gititk6t, az OBH
elndke, illetve m6s bir6s6g,yd1y hat6s6g jelzdse alapjhn, vagy egy6b *6don 6szleli, hogy egy iigy
elbir6l6sa a rendfenntart6s szempontj6b6l kiemelt kockinatot jelenthet, u ia.gyufa.ol
nyilv6noss6ghnak 6s az 6piilet rendj6nek megfelel6 biztositdsa drdekdben koteles a sziiksdses
intdzkeddseket megtenni

A torvdnyszdk elnoke a kiemelt kocktzati i.igyben a kcivetkez6 intdzked6st vagy int6zkeddseket teszi:
a) biztositja a megfelel6 thrgyal6termet (az 6pi.ilet adotts6gaihoz ds lehetosd g"ii"rkdpest),
b) bizto s itj a a rendfenntart 6st v 69zo szem6lyek fokozott k6 szenl6tdt,
c) a rendfenntart6st vdgzo szemdlyek szhrnbra elrendeli a bir6s6g 6piilet6be bel6p6, vagy onnan kil6p6
szemdlyek csomagja tartalm6nak bemutat6s6raval6 felhfv6s kotelez6 alkalmazdiht,
d) 6rtesiti az intl,zkeddsre jogosult hat6s6got,
e) megteszi azdpiletrendj6nek fenntartSsa 6rdekdben sziiks6ges szervezdsi int6zkeddseket.

(2) Az eljdr6 bir6 vagy bfr6sSgi titkSr a t6rgyal6s el6kdszitdse kordben megvizsgdlja, hogy az iW
koriilmdnyei - igy ktildnosen a felek, a terheltek, vagy azidlzett tanrik nagy t"i^i, illetve azuly
tSrsadalom sz6les kor6nek figyelm6t felkelt6 tfirgya- alapjfun sztiks6g van-e az elj6rdsi torv6nyekbin
foglalt, a bir6 vagy bfr6s6gi titk6r jogkordbe tartoz6 ddntdsek mellett az elozo pontban foglalt
int6zked6s megt6tel6re 6s ennek 6rdek6ben kell6 id6ben tiljdkoztatja atowdnyszdk elnokdt.

(3) A torvdnyszdk elncike az ilItala elrendelt intdzkeddsr6l az eljfur6 bir6t vagy bir6s6gi titkhrt 6s az
intdzked6ssel 6rintetteket thj|koztatja.

IIr.

Ilatilyba l6ptet6 rendelkez6sek

9. $ Ez a szab|lyzat 2022. 6vi november h6 15. napj6n l6p hat6lyba, amely napon a kor6bbi -
ugyanezenthrgybankiadott-szabillyzatahathlyhrveszti.

10. $ A szabillyzat rendelkez6seit minden, a fenti 6piiletben szolg6latotteljesit6 bfr6s6gi dolgoz6val
meg kell ismertetni.

Gyula, 2022.6vi november h6 14. napj6n

a torven



I. szfmri mell6klet

I' A Gyula, B6ke sgt. 38, sz6m alatti bir6sSgi dpiiletbe a f6mkeres6 kapu 6s a csomagvizsg6l6
berendez6s haszn6lata n6lkiil ldphetnek be a kovetkez6 szem6lyek:

1.)
a) Magyarorszhg kdnhrsas6gi elnoke,
b) Magyaro rszilg Or szdggyiilds6nek elnoke,
c) Magyarorsz6g miniszterelnoke,
d) a Kriria elnoke 6s elnokhelyettese,
e) az Orszhgos Bir6s5gi Hivatal elnoke 6s elnokhelyettese,
f) az Alkotm6nybir6s6g elnoke,
g) a Legfobb Ugy6sz 6s helyettese,
h) a miniszterek.

2.)
Magyarorszhgbirhi, valamint az igazsilgigyi alkalmazotlak szem6lyismeret alapj6n, ennek hifinyilban
szol gillati i gazo lv 6nyuk fe lmutat6s a utfin.

J.)
Az orszfigban miikodo iigydszs6geken dolgoz6 iigydszek 6s i.igy6szs6 gi alkalmazottak szemdlyismeret
alap jfin,ennekhifinyhbanszolg|latiigazolvilnyukfelmutat6satthn.

4.)
Az iigyvddek 6s az iigyvddjeloltek.

s.)
Az 6piiletben dolgoz6 biritk, i.igy6szek, bir6s6gi 6s iigydszs6gi alkalmazottak hozzitartozoi
szemdlyismeret alapj6n. Ennek hifinyhban a biztons6gi szolgSlat koteles az erintett dolgoz6val
telefonon egyeztetni a beldpni sz6ndekoz6 szemdly hozzhtartoz6i min6s6gdt 6s fogact6s6t.

6.)
A bir6s6gi vezeti5khoz 6rkezo hivatalos szemdlyek, amennyiben joveteli.iket elozetesen jeleztdk, vagy
drkez6siikkor ene a torvdnyszdk elndke elnoke engeddlyt ad.

7.)
A rendv6delmi szervek hivat5sos 6llom6ny6ba tartoz6k szolgillati feladataik teljesit6se 6rdek6ben,
igazolv 6nytk felmutat6sa mellett a feladatuk m e gj elol6s6vel.

8.)
A ment6szolg|lat, akatasztrofavddelmi szervek alkalmazottai feladatuk teliesit6se drdekdben.

(e.)
A mentelmi joggal rendelkez6k igazolvhnyuk felmutatrisa ut6n,

(10.)
A tomegkommunik6ci6s 6s tSjdkoztatlsi szervek munkat6rsai sajt6igazolvhny, vagy sajt6szervt6l
k ap ott m e gb iz 6st tartalmazo i gazolv 6ny fe lm utat6 s a e s etdn.

(11.)
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Az 6piiletben munk6t vegzo igazshgiJ;gyi szak6rt6k e minosdgiiket tanrisit6 igazolv6nyuk felmutat6sa
utdr, valamint az igazsSgi.igyi szakdrtoi int6zetek kiikjn, a torv6nyszdk elnoke 6ltal kiadott ir5sbeli
bel6p6si engeddllyel rendelkezo munkat6rsai szolg6lati feladatuk ell6t6sa 6rdekdben.

(r2.)
Szem6lyi.iket 6rirrt6en a bir6srigi kiildemdnyek be-, illewe kiszilltithsfitv6gz6 postai alkalmazortak.

II.

1.)
Az dpiiletbe hivrrtali igazolvSny felmutat6sa ut5n, de szemdly 6s csomagellen6rz6s ndlktil l6phetnek
be:
a) az Alkotm6nybir6s6g fotitk6ra esbirhja,
b) az |llamtitkSr 6s helyettes 6llamtitkSr,
c) az Alapveto Jogok Biztosa 6s helyettese,

2.\
A v6rand6s any6k, tovdbbh azok, akiknek a szervezetdben pacemaker, vagy egydb olyan eszkciz keriilt
be6pit6sre, mely kizhrja az 6tvizsg6l6 eszkdzok alkalmazhat6s6g6nak lehet6sdg6t 6s ennek t6nydt hitelt
6rdemloen igazoljilk, a f6mkereso kapun nem kcjtelesek Sthaladni, de a csomagellen6rzds 6s a kezi
f6mkeres6vel val6 vizss|latot trirni kotelesek.


