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Altaldnos int6zked6sek

A bir6s6gok szervezet'rol 6s igazgat6s6r6l sz6lo 2011. 6vi GLXI. torvdny (Bszi.) 167-I7L g-aiban
nt a bir6s6gi dptiletekben tart6zkod6s szab6lyair6l, a bir6s6gi 6piiletek rendje
vetelm6nyeirol sz6l6 szab|lyzatrol s2616 712012, (IV. 25.) OBH utas?t6s alapl6n,iz

az 6piiletben tart6zkod6k biztons6ga, az igazshgszolg6ltat6si tev6kenys6g
zavartalanshga drdekdben a be- 6s kil6p6s, valamint az 6pi.iletben tart6zkod6s rendj6r6l a jelei
szab 6ly zat ren de lkezik,

1. $ A szabillyz:at hatillya a bir6s6g vagyonkezel6s6ben l6v6 dpiiletbe be- 6s kil6p6, valamint az
6piiletben tart6zko d6 valamennyi szemdlyre kiterj ed.

2: $ A bir6s6gi 6ptiletnek a kozons6g 6s iigyf6lforgalom szdmilra nyitva 6116 helyis6geibe 6s a
tilrgyalotetembe a bir6s6gi i.igyint6z6s 6s a nyilvdnos tSrgyalSson tort6n6 r6szvdtel cetiaUOl - a jelen
szabillyzatban foglalt korlStoz6sokkal - b6rki bel6phet. A birOsag 6piilet6ben tart6zkod6k kotelesek
olyan magatart6st tanrisitani, amellyel tiszteletben tartj6k az igaziilgszolgilltatis m6lt6s6g6t, nem
zavatiilk meg a bir6sdg mrikoddsdt 6s megfelelnek az dpiilet hasznillatilnak rendj6re vonatkoz6
eloir6soknak.

3. $ (1) A bir6s6g 6piilet6be val6 be- 6s kil6ptet6si feladatokat, tovhbbh az dpi.iletben tart6zkod6s
rendj6nek biztosithsht 6s ellen6rz6sdt a j6r6sbfr6s6g renddszei 6s a Gyulai Tcirv6nysz6k bi4ons6gi
csoportj a (biztons6gi szolg6lat) l6tja el.

(2) A rend6szek tev6kenysdg6t aj6r6sbir6sdg elncjke irfinyitja.

(3) A biztons6gi szolg6lat alapveto feladatai:

A bir6s6g iigyfeleinek ds dolgoz6inak a bir6s6g teri.ilet6n tcjrtdno v6delme.
A bir6slig 6pi.ilet6ben l6v6 vagyont6rgyak, 6rt6kek, egy6b eszkozok meg6v6sa, 6rz6se,
vddelme.
A jogs6rt6 cselekm6nyek 6s a rendkiviili esemdnyek megeloz6se, elhhrithsa, bekcjvetkezdsiik
eset6n az azonnali int6zkeddsek v6grehajt6sa, a helyszin 6s a rend biztosit6sa.

il.

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

4. $ Bel6ptet6s

(1) A bir6s6gi dolgoz6k 6s az iigyfelek dpiiletbe val6 bel6p6se alapvet6en a fdbejdraton tdrtdnik,
melynek nyitds5ra a bir6sdgi dolgoz6k esetdben 07:30 6rakor, az i.igyfelek esetdben 08:00 6rakor, mig
a zdrhsdra h6tf6t61-csi.itiirtokig 16.00 6rakor, pdnteken 13.30 6rakor keri.il sor. A bir6s6gi
dolgoz6k a fenti idopontokon tfl 6s h6tv6g6n aj6r6sbir6s6g elncikdnek el6zetes engeddly6vel
tartozko dhatnak az 6ptil etb en.

Az iigyfelek munkanapokon a fenti id6pontok kozcitt kezeloirodai, illetve iigyfdlsegit6i
iigyf6lfogad6s c6lj5b6l az iigyf6lfogad6si id6k alatt - tart6zkodhatnak az 6piiletben. Kiv6telesen -
amennyiben atfirgyalfis tov6bb tart - atart6zkod6s ezzel az id6vel meghosszabbodik.

Az tigyf6lfogad6si rendet a kezelo irod6kban 6s az iigyf6lsegiton a tdrv6nysz6k szervezeti ds mrikod6si
szab 6ly zata hathr o zza me g.
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Ahol a bej6ratn6l6s a bej6rati folyos6nSl egy-egy ajt6 van mind a kett6t csukva kell tartani.

(4) A rend6szek kcitelesek el6segiteni, hogy az eljhrilsban rdsztvevo szemdlyek, a hallgat6s6g 6s a sajt6
- a r|juk vonatkoz6 jogszab6lyban el6irtak szerint - gyakorolhass6k jogaikat 6s teljesithessdk
kotelezetts6geiket. Ennek drdek6ben a kovetkezo int6zked6seket teheti:

a) a (8)-(9) bekezddsben rlszletezett m6don a bel6p6 szem6lyeket 6s azok csomagjainak tartalmilt, a
ndluk l6vo thrgyakat 6tvizsg6lja, ellen6rzi,
b) azt a szem6lyt, aki a2. $-ban foglalt kotelezettsdg6t megszegi, tov6bbd abir6shg dpiiletdben a
t6rgyal6termen kivill az |ltala tanrisitott magatarl5ssal at6rgyal6 bir6sSg munk6j6t, igy kiilonosen a
thrgyalSs szabillyszeni menetdt zavarja, a magatartds abbahagy5s6ra hivhatja fel, ha pedig ez nem
vezet eredmdnyre - a bir6s6g 6ltal iddzett vagy drtesitett szem6ly kivdtel6vel - a bir6s6g dpiilet6b6l
val6 t6vozilsra sz6lithatja fel,
c) a (7) bekezd6sben foglaltakat megszeg6 szem6lynek a bir6s6g dpiiletdbe tcirtdn6 bel6p6s6t
me gtilthatj a, v agy ot az 6piletb6 I val6 thv ozhsr a sz6lfthatj a fel,
d) az dnkdntes teljesit6s elmarad6sa eset6n gondoskodik a tan6cs elnoke 6ltal a t5rgyal6teremb6l
kiutasitott szemdly kivezet6sdrol, valamint arr6l, hogy az adotttSrgyalilsi napr6l kiutasitott szemlly a
thr gy aloter embe ne tdrhessen vis sza,
e) az onk6ntes teljesit6s elmarad6sa esetdn gondoskodik a tan6cs elnok6nek a nyilv6noss 69kizfurilsfurol
sz6 16 hat6ro zata v e gr ehajt6s 6161,

f) a bir6sSg 6piiletdbe bel6p6, vagy onnan kildpo szem6lyt csomagja tartalmlnak bemutat6sSra
felhfvhatja; ha ennek az efintett nem tesz eleget, az dpiiletbe tort6no beldpdsdt megtilthatja,vary az
6pi.iletb 6l v alo thv ozhsra fe lsz6 lithatj a.

Ha a rendfenntarthst vegzo szemdly int6zkedds6nek az drintett onkdnt nem tesz eleget, a
rendfenntart6st vegz6 szemdly az intdzkeddsre jogosult hat6s6ghoz fordulhat.

(5) A rend6sz jogosult 6s koteles a bir6s6g 6piilet6be bel6p6 szem6lyt a bel6pds cdljSnak kcizl6sdre, a
rendszeresitett biztonsdgtechnikai eszkozok haszn|lathra felkdrni. Ezek megtagadlisa, vagy a kozdlt
adatok nyilvdnval6 val6tlans6ga eset6n a bel6p6st megtilthatja. Amennyiben a bel6pni kiv6nt szem6ly
hivatalos idezesre vagy 6rtesit6sre 6rkezett, a renddsz a bel5pes megtilt6sSr6l 6s annak indokair6l
hivatalos feljegyz6st vesz fel, amelynek egy pdld6ny|val az idezest,6rtesit6st kiad6 tan6cs elnokdt
halad6ktalanul t6j6koztatni koteles.

A rend6sz a b el6ptet6 st megtagadh atja tov 6bb 5:

ittas szemdllyel szemben, amennyiben nem hivatalos id6z6s, vagy 6rtesit6s; birtok6ban jelent
heg,
kiskoni szemdllyel szemben, amennyiben kis6r6 n6lki.il, nem hivatalos id6z6s birtok6ban jelent
ffi99'
a bir6s5g m6ltosilg6t s6rt6 oltrjzetben drkez6 szemdllyel szemben, amennyiben nem hivatalos
idezds, vagy 6rtesit6s birtok6ban jelent meg,
ha a szem6ly iddzds vagy 6rtesit6s ndlkiil olyan thrgyalSsra lrkezett, melynek t6rgyal6terme
tov6bbi befogad5st nem tesz lehet6vd ds err6l a t6rgyal6st vezeto tan6cselndk, bir6 a
rend6szeket drtesitette,

Ammennyiben a biztons6gi szolg6lat megit6l6se szerint a bel6pni szhndekoz6 vagy az 6pilletben
taftozkod6 szem6ly szemllyazonoss6g6nak meg|llapithsa sztiks6ges ennek cdljdb6l a hat6skorrel
rendelkezo hat6sSghoz fordulhat,

(6) A biztons6gi szolg6lat a (a)-(5) bekezd6sben irtakon feli.il jogosult tov6bb6 az dprliletben tart6zkod6
szem6llt
- jogs6rto magatart6s (p6ld6ul dohSnyz6s) tanrisit6sa eset6n e tevdkenys6gdnek abbahagyilsfira
felsz6lftani,
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- szab6lys6rt6s, btincselekmdny elkovet6sdn tetten 6rt szemdlyt elfogni, a rendors6g helyszinre
drkez6sdig visszzrtartani.

(7) A bir6s6g 6piilet6be, kiv6ve, ha eljdr6si cselekm6ny lefolytatSs6hoz az sziksdges, l6fegyverrel,
l6s"errel, robban6anyaggal, robbant6szenel, illetve a kdzbiztonsSgra kiilonosen veszdlyes vagy
rendbont6sra alkalmas eszkozzel - a rend6rsdg, a bi.intet6s-v6grehajt6si testiilet vagy m6s, 

- 
a

rendvddelmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos illlonSnyhnak szolgillati jogviszony arbl siOlo torvdny
szerinti rendv6delmi feladatokat ell6t6 szerv hivat6sos 6llomdnyf, valamint a Magyar Honv6ds6g
hivat6sos 6s szerz6ddses 6llomdnyfi, szolgSlati feladatot ellfuto tagtrain, illetve a lriemzeti Ad6- 6s
V6mhivatal p6nz:iigy6ri munkakort betolt6, szolgillati feladatot ell6t6 foglalkoztatottain kiviil - senki
nem ldphet be. Ennek ellenorzdsdre a biztons6giszolgillatjogosult 6s koteles.

(8) A bir6sdgon rendszeresitett biztons6gtechnikai eszkozok hasznillata: a szemllyilttrizsgill6 kapu, a
k6zi f6mkereso detektor hasznillata sordn a biztons6gi szolgillattagtraaz6rkezo iigyfelet felkdri in6la
ldvo fdmt6rgyak asztalra ttjrtdno kihelyez6sdre, melyet kovetoen az ellen6rzott szemdly 6thalad, a
f6mkereso kapun 6s amennyiben annak ellen6rz6se pozitiv, akdzi fdmkeres6 detektor hasznhlat1val
|llapitjameg a hangjelz6s helydt 6s ok6t,

A fentebb irt, akdzbiztons6gra vesz6lyt jelent6 tfurgyakbeviteldt a biztons6gi csopoft megakadillyozza.
At6rgy tulajdonosa eldcintheti, hogy az ilyen t6rgyak elvitele 6rdekdben elhagyja az lpiletet, vagy a
kozbiztonsSgra veszllyes eszkdzt - amennyiben arra alkalmas - elhelyezi a falon rogzitett, kulccsal
zfirhato f5mkazetthba. A kulcsot, illetve akazetta szilmhtigazolokilrryAt- az ept.letb6l val6 t6voz6s6ig
- at6rgy tulajdonosa 6rzi,

(9) A t6sk6val, csomaggal erkezo vagy kildpni szhnddkoz6 szem6ly koteles a biztonsdgi szolg6lat
ellen6rzds6t elviselni, a sztiksdgess6 v6l6 int6zked6st eltrirni.

(10) Az dpiiletbe a fenti bel6ptet6si szabdlyok alkalmazhsdval lrkezett szem6lyek tivozhskor az
ellen6rz6 berendezdseken nem haladnak 6t.

(11) A jelen szab|lyzat I. sz6mi melldkletdben megjelolt szemdlyek a technikai eszkozok
hasznillatfinak mell6z6sdvel, illetve sziiksdg szerinti rdszleges ellen6rz6ssel ldptethetok az dpiiletbe.

Az L szhmri melldkletben felsorolt szem6lyek k6tsdg esetdn a biztonsSgi szolgdlat felhiv6s6ra a
biztons6gtechnikai eszkozok alkalmazhshval tor16n6 ellen6rzds al6li rdszleg". uagy teljes mentesiilds
6rdek6ben szemllyazonoss6guk, illetve hivat6suk, beoszt6suk igazolfushra szolg6l6 okmdny biztons6gi
szolgSlat feld tortdn6 felmutat6sSra jogosultak. A kildttik 6s mentessdgiik megalap oz6s6t szolg6l6
hivat6suk, beoszt6suk igazolilshra elfogadhat6 minden olyan okm6ny, amelyb 6l az drintett kil6te,
illetve az L sz6mi mell6kletben felsorolt esetek fenn5ll6sa hitelt drdemloen meg6llapithat6.
Amennyiben a beldpni kiv6n6 szem6ly az okmfiny felmutat6s6ra vonatkoz6 felhiv6snak nem tesz
eleget, a beldptetdsre vonatkoz6 6ltalSnos szab6lyok szerint kell eljdrni.

(I2) Az egyes technikai eszkozok iigyfelek (k6pviseloik ds m6s elj6r6si szereplok, valamint
hall gat6 s 69) |ltali hasznillata:

Az 6pi.iletbe a mobiltelefonok behozhat6k, de azokhasznhlatdra csak kiv6teles esetben - tdrgyal6son a
tandcs elnokdnek kiilon enged6lye esetdn - van lehet6s6g.

A hang- 6s k6prdgzito berendez6sek haszn6lata

- az |pilet folyos6in a jhrhsbir6silg elnrikdnek az engeddly6vel,
- athrgya.l6teremben a vonatkoz6 elj6r6sjogi szab6lyok szerint athrgyalilstvezet6 tan6cselnok

rendelkez6se alapj6n lehetsdges. (A sajt6 tev6kenys6g6re, k6p- 6s hangrogzitl berendez6seinek
haszn6lat6r a vonatkoz6 kiilcjn szab6lyok fi gyelembev6tel6vel. )
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A mozg6sukban, lSt6sukban 6s hall6sukban korl6tozott szem6lyek rdsz6re szolgSl6 technikai eszkozok
haszndlatfirol a torvdnysz6k elnoke 6ltal kiadott kiil<jn int6zked6s rendelkezik.

(13)Abir6s6g6piilet6be6llatokat(avakvezeto esaszolgillatikuty6kkiv6tel6vel)nemlehetbevinni.

(14) A j6r6sbir6s6g elncjke megtilthatja, vagy a sztiksdges m6rtdkben ds m6don korl6tozhatja azon
szemdly beldp6s6t 6s az dpiiletben tart6zkod6s6t, akivel kapcsolatban megalapozottan feltehet6, hogy
az 6piiletbe val6 bel6pdse, illetve ott tart6zkod6sa a bir6s6g mtikodds6t (atilrgyalilsokat, a kezel6irodai
iigyfdlfogadilst, a birilk 6s igazsSgiigyi alkalmazotlak zavartalan munkavdgz6sdt) akad6lyozn6, vagy
zavarn6. Ebben az esetben is biztositani kell, hogy az ilyen szemdlyt iigyf6lk6nt megillet6 jogokat
maraddktalanul - de m6sok zavarhsa ndlkiil - gyakorolhassa.

5. $ Az dpiiletben tart6zkod6s szabillyai

(I) Az 6piilet kozforgalom szhmfiranyitva 6116 helyis6gei 6s teriiletei:
- afobejhrat 6s a fobejSrati elocsarnok
- afollpcsohhz
- atilrgyalotermek
- a tbr gy al6term ekhez v ezeto, azok elltti fo lyo s 6 s zak as zok
- akezellirod6k iigyf6lfogadSsra kijekilt helyis6gei - tigyfdlfogad6si id6ben:
- a jhrhsbirosdgp6nzthra - iigyf6lfogad6si id6ben
- az igyfelek szilmhr a kij elolt me lldkhelyis 6 gek.

(2) Rdszlegesen az tigyf6lforgalom sz6m6ra nyitott helyisdgek 6s teriiletek:

- a jdr6sbir6s6g elnok6nek irod6ja 6s az elnoki iroda, ahov6 a meghivott vend6gek, illetve az e7orc
egyeztetelt idopontra 5rkezo vagy az adott bir6shgi vezeto engeddlydvel beldptetett iigyfelek
bel6phetnek;
- apostdzo

(3) Szakmai gyakorlatuk ideje alatta bfr6s5gon az elncjk 6ltal kiadott ir6sbeli enged6llyel rendelkez6
egyetemi 6s f6iskolai hallgat6k, jogi asszisztens 6s m5s hallgat6k a (2)-(3) bekezddsekben foglaltakon
tril a gyakorlatuk elvdgzdsdre kijelolt helyisdgekben 6s teriileten is tart6zkodhatnak.

(4) A biztons6gi szolg6lat feliigyelete mellett korliltozhs ndlkiili beldpdsi jog illeti meg az dpi.iletbe
erkezo rendvddelmi, katasztr6fav6delmi 6s m5s feliigyeleti jogkcirel rendelkezo szelek hivatSsos
Sllom6nyi munkatdrs6t 6s a mentoszolg|laLtag6thivatalos eljArdsaik keret6ben.

(5) A birdk 6s igazs6giigyi alkalmazottak hozzfitartoz6ikat a legsztiksdgesebb id6tartamban, a tcjbbi
bir6s6gi dolgoz6 zavar6sa n6lkiil, a munkaid6 v6delmdre es az adatvddelemre vonatkoz6 szab6lvok
betart6sa mellett fogadhatj 6k,

A fenti szab6l5fr. megszeg6 bir6sSgi dolgoz6k eset6ben a j6r6sbir6s6g elnoke a hozzifiartozok
fo gad 6s 6nak h e ly6t a b ej 6r ati e I 6 c s arn o kr a korliltozhatj a.

(6) A bir6k az iigyfeleket, azok jogi k6pviseloit, a nem jogi kdpviselokdnt elj6r6 iiglv6deket ds
jogtanScsosokat nem fogadhatj6k f6k6nt nem abb6l a c6lb6l, hogy rdsztikre konkrdt flgyben, vagy
6ltal6nosan jogi tan6csokat adjanak.

6. $ A bir6sSg dpiilet6ben kereskedelmi tevdkenysdg nem enged6lyezett.

7. $ (l) Ha a j6r6sbir6s6g elnoke az iigyek kioszt6sa sor6n, azelj6ro tan6cs elndke, az OBH elnoke,
illetve m6s bfr6s6g , vagy hatoshg jelz6se alapj6n, vagy egydb m6don 6szleli, hogy egy iigy elbir6l6sa a
rendfenntarl6s szempontj6b6l kiemelt kockhzatot jelenthet, a thrgyalfusok nyilvSnoss6g6nak 6s az
dpiilet rendjdnek megfelelo biztositSsa drdek6ben koteles a sziiks6ses intdzkeddseket mestenni.



A j5r6sbir6s6g elnoke a kiemelt kockinatl iigyben a kdvetkez6 int6zkeddst vagy intezked6seket teszi:
a) biztositja a megfelel6 t6rgyal6termet (az 6pi.ilet adotts6gaihoz 6s lehet6s6 g"ih""k6pest),
b) b izto sitj a a rendfenntart 6st v 6 gzo szem6lyek fokozott k6szenl6t6t,
c) a rendfenntartSst vdgzo szem6lyek szitmhra elrendeli a bir6s6g dpiiletdbe bel6po, vagy onnan kil6p6
szem6lyek csomagja tartalmhnak bemutat6s5ra val6 felhiv6s kotelezo alkalmaz6i6t,
d) 6rtes iti az intlzkedlsre j o go sult hat6s6got,
e) megteszi az lpiletrendjdnek fenntart6sa 6rdek6ben szilksdges szervez6si intdzked6seket.

(2) Az eljhro tanhcs elnoke a thrgyalils el6k6szit6se kordben megvizsg6lja, hogy az tLgy koriilm6nyei -igy ki.ilondsen a felek, a terheltek, vagy azidlzetttanrik nagy sz6ma, illetve izngy tjrrsadalom sz6les
kor6nek figyelmdt felkelt6 thrgya- alaplfin sztiks6g van-e az elj6r6si torv6nyekbln foglalt, a tan6cs
elnok6nek jogkordbe tartoz6 dont6sek mellett az el6zo pontban foglalt int6zkedds megt6tel6re 6s ennek
6rdek6ben kello id6ben t|jdkoztatja a j 6rdsbir6s 69 elnok6t.

(3)Aj6r6sbir6s6gelnoke azilltalaelrendeltintdzkeddsr6lazeljhr6tanilcselnokdt 6sazintdzked6ssel
dr intetteket thj 5koztatj a.

ilr.

Hatflyba l6ptet6 rendelkez6sek

8. $ Ez a szab|lyzat 2022. 6vi november h6 15. napjhn l6p hatillyba, amely napon a kor6bbi -
ugyanezenthrgybankiadott-szab|lyzatahat|lyhtveszti.

9. $ A szabillyzat rendelkez6seit minden, a fenti 6piiletben szolg6latot teljesito bir6s6gi dolgoz6val
meg kell ismertetni.

Gyula, 2022.6vi november h614. napjin



I. szfmri mell6klet

I' A Gyula, B6ke sgt. 38. szhm alatti bir6s6gi dpiiletbe a fdmkereso kapu 6s a csomagvizsg6l6
berendez6s hasznSlata ndlki.il l6phetnek be a kovetkez6 szemdlyek:

1,)
a) Magyarorszilg koztitrsas5gi elnoke,
b) Magyaro rsz6g Orsz6ggyril6s6nek elnoke,
c) Magyarorsz6g miniszterelnoke,
d) a Kriria elncike ds elnokhelyeffese,
e) az Orszilgos Bir6sSgi Hivatal elnoke ds elnokhelyettese,
f) az Alkotm6nybir6s6g elnoke,
g) a Legf6bb Ugy6sz ds helyettese,
h) a miniszterek.

2.)
Magyarorszhgbirhi, valamint az igazsilgigyi alkalmazottak szem6lyismeret alapjhn ennek hiSny6ban
szolgillati igazolv6nyuk felmutat6sa ut6n.

J.l
A'z orszilgban mrikod6 i.igy6szs6geken dolgoz6 iigy6szek 6s iigy6szs6 gi alkalmazottak szemdlyismeret
alapjin, ennek hi6ny6ban szolg6lati igazolv6nyuk felmutat6sa ut6n.

4.)
Az iigyv6dek es az iigyv6djeloltek.

s.)
Az 6pi.iletben dolgoz6 birilk, iigy6szek, bir6sSgi 6s tigy6szs6gi alkalmazottak hozzfutartoz6i
szem6lyismeret alapj6n. Ennek hidinyilban a bizons6gi szolg6lat koteles az eintett dolgoz6val
telefonon egyeztetni a bel6pni szhnddkozo szem6ly hozzhtartozoi min6sdg6t 6s fogad6s6t.

6.)
A j6r6sbir6s 6gra megvdlasztott iilnokok e min6sdgiiket tanrisit6 igazolvilnytk felmutat6s a tthn.

7.)
A bir6s6gi vezetokhoz erkezo hivatalos szem6lyek, amennyiben jriveteli.iket el6zetesen jeleztek, vagy
6rkezdsi.ikkor effe atdrv6nyszdk elnoke, a j6r6sbir6s6g elnoke enged6lyt ad.

8.)
A rendvddelmi szervek hivat6sos 6llom6ny6ba tartozok szolg|lati feladataik teljesitdse drdekdben,
igazolv 6nytk felmutat6sa m el lett a feladatuk me gj elo 16 s 6v e L

9.)
A ment6szolg|lat, a katasztr6fav6delmi szervek alkalmazottai feladatuk teliesit6se 6rdek6ben.

(10.)
A mentelmi joggal rendelkez6k igazolvhnyuk felmutat6s atthn.

(11.)
A tomegkommunik6ci6s ds t6jdkoztathsi szervek munkat6rsai sajt6igazolvhny, vagy sajt6szervt6l
kapottmegbiz|sttartalmazoigazolvdnyfelmutatSsaesetdn.
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(r2.)
Az dptletben munk6t vlgzo igazsfugltgyi szakdrt6k e min6s6giiket tanirsit6 igazolvdnyuk felmutat6sa
ut6rt, valamint az igazsilgngyi szak6rt6i intdzetek ki.ilon, a torv6nysz6k elncike 6ltal kiadott ir6sbeli
bel6p6si enged6llyel rendelkez6 munkat6rsai szolgillatifeladatuk ell6t6sa 6rdek6ben.

(13.)
Szem6lyiiket 6rint6en a bir6s6gi ki.ildem6nyek be-, illetve kisz6llit6sSt vdgz6 postai alkalmazottak.

il,

1.)
Az 6pi.iletbe hivatali igazolvhny felmutat6sa ut6n, de szemdly 6s csomagellen6rzds n6lki.il ldphetnek
be:
a) az Alkotm6nybir6s6g fbtitkhra6s bfr6ja,
b) az 6llamtitk6r 6s helyettes 6llamtitk6r,
c) az Alapveto Jogok Biztosa 6s helyettese,

2.)
A vSrand6s any6k, tovilbb| azok, akiknek a szervezet6ben pacemaker, vagy egy6b olyan eszkoz keri.ilt
bedpitdsre, mely kizfirja az 6tuizsg6l6 eszkrizok alkalmazhat6s6g6nak tetretOseget 6s ennek t6ny6t hitelt
6rdeml6en igazoljhk, a f6mkeres6 kapun nem kcitelesek 6thaladni, de a csomagellen6rzds 6s a k6zi
fdmkeres 6vel val6 vizs gflatot trirni kotelesek.


