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I.

Altal6nos int6zked6sek

A bir6s6gok szewezetdrll 6s igazgat6s6r6l sz6lo 2011. 6vi CLXI. trirv6ny (Bszi.) 167-l7L g-aiban
foglaltak, valamint a bir6sdgi 6piiletekben tart6zkod6s szab6lyair6l, a- bir6s6gi 6piiletek rendje
fenntart6s6nak kovetelm6nyeir6l sz6lo szabillyzatr5l sz6l6 712012. (IV. 25.) OBH utasit6s alapj6n,iz
6piilet vddelme, az 6piiletben tart6zkod6k biztons6ga, az igazshgszolg6ltat6si tev6kenys6g
zavartalansilga eirdek6ben a be- ds kil6p6s, valamint az dpi.iletben taiOzUidas rendj6r6l a jelei
szab 6ly zat rende lkez ik.

1. $ A szab6lyz:'at hat|lya a bir6s6g vagyonkezeldsdben l6v6 6piiletbe be- ds kildpo, valamint az
6piiletben tart6zko d6 valamennyi szem6lyre kiterj ed.

2. $ A bir6s6gi 6piiletnek a kozdns6g 6s iigyf6lforgalom szhmdra nyitva 6116 helyisdgeibe 6s a
t6rgyal6terembe a b(r6s6gi i.igyintdz6s 6s a nyilv6nos t6rgyal6son tort6no r6szv6tel cetyaUOl - a jelen
szabhlyzatban foglalt korlStoz6sokkal - b6rki bel6phet. A bir6sdg 6piilet6ben tart6zkod6k kotelesek
olyan magatart6st tanirsitani, amellyel tiszteletben tartj6k az igazshgszolgilltaths m6lt6s6g6t, nem
zavarjSk meg a bir6s6g miiktjdds6t ds megfelelnek az dpiilet hasznillathnak rendjdre vonatkoz6
el6ir6soknak.

3. $ (1) A bir6sdg 6ptilet6be val6 be- 6s kil6ptet6si feladatokat, tovhbbl az dpi.iletben tart6zkod6s
rendjdnek biztosit6s6t 6s ellenorzds6t a j6r5sbir6s5g renddszei 6s a Gyulai Trirvdnyszdk biztons6gi
csoportj a (biztons6gi szolg6lat) l6tja el.

(2) A renddszek tev6kenys6g6t ajdr6sbir6s6g elnoke iilnyitja.

(3) A biztons6gi szolg6lat alapvet6 feladatai:

A bir6sdg iigyfeleinek 6s dolgoz6inak a bir6s6g tertilet6n trjrtdno v6delme.
A bir6sdg dpiiletdben ldv6 vagyontSrgyak, drt6kek, egydb eszkcjzok meg6v6sa, orzdse,
vddelme.
A jogs6rto cselekm6nyek 6s a rendkiviili esemdnyek megel6z6se, elhhrithsa, bekcjvetkezdsiik
esetdn az azonnali int6zked6sek vdgrehajt6sa, a helyszin 6s a rend biztosit6sa.

II.

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

4. $ Bel6ptet6s

(1) A bir6s6gi dolgoz6k ds az iigyfelek dptiletbe val6 bel6p6se alapvetoen a f6bej6raton tort6nik,
melynek nyitds6ra a bir6sdgi dolgoz6k esetdben 07:30 6rakor, az iigyfelek esetdben 08:00 6rakor, mig
a zfithshra h6tfrrt6l-csi.itortdkig 16.00 6rakor, p6nteken 13.30 6rakor keriil sor. A bir6s6gi
dolgoz6k a fenti id6pontokon tril 6s h6tv6g6n a j6r6sbir6s6g elnok6nek el6zetes engeddlydvel
tart6zkodhatnak. az 6piiletben.

Az iigyfelek munkanapokon a fenti idopontok kozcitt kezel6irodai, illetve tigyfdlsegit6i
iigyf6lfogadSs cdlj6b6l az igyfllfogad6si id6k alatt - tart6zkodhatnak az 6pi.iletben. Kiv6telesen -
amennyiben athrgyalils tov6bb tart - atart6zkod6s ezzel az id6vel meghosszabbodik.

Az iigyf6lfogadSsi rendet akezelo irod6kban 6s az iigyf6lsegiton a torv6nysz6k szervezeti 6s mrikdddsi
szab 6ly zata hathr o zza me g.



(2) A szem6lyemelo berendez6s hasznillathra kiz6r6lagosan a mozg6skorl6tozott ltirdk, igazs6giigyi
alkalmazottak vagy a bir6s6gra lrkezo m6s szem6lyek jogosultak a felvon6 kezel6s6t v6gz6 dolgoz6k
folyamatos kdzremrikoddse mellett.

(3) Az 6pi.ilet hAts6 bej6rat6n a kdvetkezo szemelyek ldphetnek az dpiiletbe:

szi.iks6g esetdn, feladatuk teljesit6se sor6n a rendv6delmi szervek, a katasztr6fav6delem 6s a
ment6szolg6lat munkat6rsai
ellenorz6s mellett abiroshghoz 5rkezo, sz6llit6st vagy kivitelezestvdgzo cdgek, szemdlyek
atowenyszlk elnoke 6ltal kiadott ir6sbeli enged6llyel rendelkez6k
a bir6s6g gondnoka, karbantartdssal foglalkozS mlnkathrsai 6s a bir6s6g gdp.jhrmivezetoi
a mozgdsfib an korliltozoft szem6lyek a rendd szek se gitsd g6ve I
az 6pi.iletben mrikddo rend6szek

Ahol a bejitratn|l6s a bej6rati folyos6n6l egy-egy ajt6 van mind a kettot csukva kell tartani,

(4) A rend6szek kotelesek el6segiteni, hogy azeljhrilsban r6sztvevo szemdlyek, ahallgat6s6g 6s a sajt6
- a r6juk vonatkoz6 jogszab6lyban eloirtak szerint - gyakorolhass6k jogaikat ds teljesithessdk
kotelezettsdgeiket. Ennek drdek6ben a kovetkez6 intdzked6seket teheti:

a) a (8)-(9) bekezd6sben rdszletezett m6don a bel6po szem6lyeket 6s azok csomagjainak tartalmdt, a
n6luk l6v6 tilrgyakat 6tvizsg6lja, ellenorzi,
b) azt a szem6lyt, aki a 2. $-ban foglalt kotelezettsdg6t megszegi, tovilbbs a bir6s6g 6piiletdben a
t6rgyal6termen kiviil az 5,ltala tanfsitott magatart6ssal atdrgyal6 bir6s6g munk6j6t, igy kiilondsen a
thrgyalils szab|lyszeni menetdt zavarja, a magatarlils abbahagydsSra hivhatja fel, ha pedig ez nem
vezet eredm6nyre - a bir6sSg 6ltal idezett vagy drlesitett szem6ly kivdteldvel - a bir6s6g 6piilet6b6l
val6 tSvozhsra sz6lithatja fel,
c) a (7) bekezd6sben foglaltakat megszeg6 szemdlynek a bir6s6g 6pi.ilet6be tortdn6 bel6p6sdt
megtilthatja, vagy 6t az dpiiletb6l val6 t|vozhsra sz6lfthatja fel,
d) az 6nk6ntes teljesit6s elmarad6sa eset6n gondoskodik a tan6cs elnoke 6ltal a t5rgyal6teremb6l
kiutasitott szemdly kivezetdsdr6l, valamint arr6l, hogy az adoIl t6rgyal6si napr6l kiutasitott szem6ly a
thr gy aloter embe ne t6rhessen vissza,
e) az onk6ntes teljesitds elmarad6sa eset6n gondoskodik a tan6cs elnokdnek a nyilvfnoss 69kiz6r6s6rol
s z6 I 6 h at6ro zata v 6 gr ehajtils 61 61,

f) a bir6s6g dptilet6be bel6p6, vagy onnan kildpo szem6lyt csomagja tartalmilnak bemutat6s6ra
felhivhatja; ha ennek az erintett nem tesz eleget, az eptd,letbe tortdn6 beldp6s6t megtilthatja, vagy az
6pi.iletb6l v al6 thv ozilsra felsz6lithatj a.

Ha a rendfenntaftilst vegz6 szemdly intdzkeddsdnek az drintett onkdnt nem tesz eleget, a
rendfenntart6stvegzo szem6ly az int6zkedesre jogosult hat6silghoz fordulhat.

(5) A rend6sz jogosult 6s k<jteles a bir6sSg 6ptilet6be bel6po szem6lyt a bel6p6s c6lj6nak kozl6s6re, a
rendszeresitett biztons6gtechnikai eszkozcjk hasznillathra felk6rni, Ezek megtagadhsa, vagy a kcjzolt
adatok nyilv6nval6 val6tlans6ga eset6n a bel6p6st megtilthatja, Amennyiben a bel6pni kiv6nt szemdly
hivatalos iddz6sre vagy 6rtesitdsre 6rkezett, a renddsz a bel6p6s megtilt6sfu6l 6s annak indokair6l
hivatalos feljegyzdst vesz fel, amelynek egy p6ld6nyhval az iddzest,6rtesit6st kiad6 tandcs elncjk{t
halad6ktalanul t|jekoztatni koteles.

A renddsz a beldptetd st megtagadh atja tov 6bb 6:

ittas szem6llyel szemben, amennyiben nem hivatalos id6z6s, vagy 6rtesit6s birtok6ban jelent
ffieg,
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kiskorri szemdllyel szemben, amennyiben kis6r6 ndlkiil, nem hivatalos id6zds birtok6ban jelent
flog,
a bir6s6g m6lt6s6g6t s6r16 oltozetben 6rkez6 szemdllyel szemben, amennyiben nem hivatalos
id6zes, vagy drtesitds birtok6ban jelent meg,
ha a szem6ly iddz6s vagy 6rtesit6s ndlkiil olyan t6rgyal6sra lrkezett, melynek t6rgyal6terme
tovSbbi befogad6st nem tesz lehetovd ds err6l a thrgyalilst vezeto tandcselnok, bir6 a
renddszeket drtesitette,

Ammennyiben a biztons6gi szolg5lat megitdl6se szerint a beldpni szhndekozb vagy az 6ptiletben
tatl6zkod6 szemdly szemllyazonoss6g6nak megilllapitSsa szi.iksdges ennek cdlj6b6l a hai6skcirrel
rendelkezo hat6sSghoz fordulhat.

(6) A biztons6gi szolg6lat a (4)-(5) bekezd6sben frrakon
szem6lyt

feliil jogosult tov6bbd az dpi.iletben tart6zkod6

- jogsdrt6 magirtart6s (p6ld6ul doh6nyz6s) tamisit6sa eset6n e tevdkenysdg6nek abbahagydsdra
felsz6litani,
- szabdlys6ft6s, biincselekm6ny elkovet6s6n tetten 6rt szem6lyt elfogni, a rendors6g helyszinre
6rkez6sdig visszatartani.

(7) A bir6sdg dpiiletdbe, kiv6ve, ha elj6r6si cselekmdny lefolyat6s6hoz az sziks6ges, l6fegyverrel,
l6szerrel, robban6anyaggal, robbant6szerrel, illetve a kdzbiztons6gra ki.ilcin<jsen veszdlyes vagy
rendbont6sra alkalmas eszkozzel - a rendorsdg, a biintet6s-v6grehajt5si testillet vagy m6s, 

- 
a

rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos 6llom6ny6n ak szolgillati jogviszony arOl si6lotcirv6ny
szerinti rendvddelmi feladatokat ell6t6 szerv hivat6sos 5llom6ny6, valamint a Magyar Honv6ds6g
hivat6sos es szerz6d6ses 6llomdnyf, szolgillati feladatot ell6t6 tagain, illetve a Nimzeti Ad6- d;
Vdmhivatal p6nz:iigy6ri munkakdrt betdlt6, szolgSlati feladatot ell6t6 foglalkoztatottain kiviil - senki
nem ldphet be. Ennek ellenorz6sdre a biztonsAgi szolg6latjogosult 6s koteles.

(8) A bir6s6gon rendszeresitett biztonsSgtechnikai eszkdzdk hasznillata: a szemdly6tvizsg6l6 kapu, a
kdzi femkeres6 detektor hasznillata sor6n a biztons6gi szolgillat tagSa az lrkezo i.igyfelet felk6ri i n6la
16v6 fdmt6rgyak asztalra tort6n6 kihelyez6s6re, melyet kdvet6en az ellenorz6n szem6ly 1thalad a
f6mkereso kapun 6s amennyiben annak ellen6rzdse pozitiv, ak6zi fdmkeres6 detektor haszn1lat1val
flllapitjameg a hangjelzds helydt 6s ok6t,

A fentebb ift, akdzbiztonsdgra veszdlyt jelent6 t6rgyak bevitel6t a biztonsdgi csoport megakadillyozza.
A tdrgy tulajdonosa eldontheti, hogy az ilyen t6rgyak elvitele 6rdek6ben elhagyja az fipd.letet, vagy a
ktjzbiztonsSgra vesz6lyes eszkdzt - amennyiben ara alkalmas - elhelyezi u iuiotr ro[zftett, kulccsal
zhrhato fdmkazetthba. A kulcsot, illetve akazetta szhmhtigazol6k6rry6t- az 6piiletb6l val6 tfivoz6s6ig
- a thrgy tulajdonosa 6rzi.

(9) A t6sk6val, csomaggal erkezo vagy kildpni sz6nd6koz6 szemdly koteles a biztons6gi szolg1lat
ellen6rz6sdt elviselni, a sztiksdgess6 v5l6 int6zked6st eltiirni.

(10) Az 6piiletbe a fenti beldptetdsi szabSlyok alkalmazilshval lrkezett szemdlyek thvoziskor az
ellenorz6 berendez6seken nem haladnak 6t.

(11) A jelen szab|lyzat I. szhmi melldkletdben megjelolt szemdlyek a technikai eszkdzok
hasznllatfinak melloz6sdvel, illetve sziiks6g szerinti r6szleges ellen6rzdssel l6ptethet6k az 6piiletbe.

Az L szhmri mell6kletben felsorolt szemdlyek k6ts6g eset6n a biztons6gi szolg6lat felhfv6sdra a
biztons6gtechnikai eszkdztjk alkalmazhshval tortdno ellenorz6s al6li rdszleges vagy teljes mentesiil6s
drdekdben szemllyazonoss6guk, illetve hivat6suk, beoszt6suk igazolSshra szolgllb okm6ny biztons6gi
szolg|lat fel6 tdrt6no felmutat6s6ra jogosultak. A kil6tiik 6s mentessdgiik megalap oz6s6t szolg6l6
hivat6suk, beoszt6suk igazol6s6ra elfogadhat6 minden olyan okm6ny, amelybol az 1rintett kil6te,
illetve az I. szhmi mell6kletben felsorolt esetek fenn6ll6sa hitelt 6rdeml6en meg6llapithat6.
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Amennyiben a beldpni kfv6n6 szemdly az ol<rnhny felmutatSs6ra vonatkoz6 felhiv6snak nem tesz
eleget, a bel6ptet6sre vonatkoz6 6ltal6nos szab6lyok szerint kell eljdrni.

(12) A jelen szabfllyzatL sz6mu mell6klete L,6-9. pontjai alatt megjelolt szem6lyek a h6ts6 bej6raton
kereszti.il is bel6phetnek az 6pi.iletbe.

(13) Az egyes technikai eszkozcik iigyfelek (k6pvisel6ik 6s m6s elj6r6si szereplok, valamint
hall gat6 s 69) illtali haszn|lata:

Az 6piiletbe a mobiltelefonok behozhat6k, de azokhasznhlatdra csak kivdteles esetben - t6rgyal6son a
tan6cs elnok6nek kiilon engeddlye eset6n - van lehetosdg.

A hang- 6s kdprogzito berendez6sek haszn6lata

- az lpiJlet folyos6in a j6r6sbir6s6g elnrikdnek az enged6ly6vel,
- athrgyaloteremben a vonatkoz6 elj6r6sjogi szabSlyok szerint athrgyalilstvezeto tan6cselnok

rendelkezdse alapj6n lehets6ges. (A sajt6 tev6kenysdgdre, kdp- 6s hangrrigzito berendez6seinek
hasznillathr a vonatkoz6 ktilon szab6lyok fi gyelembev6tel6vel.)

A mozgSsukban, l6t6sukban ds hall6sukban korlStozott szemdlyek rdsz6re szolgSl6 technikai eszkozok
hasznillatSr6l a torv6nyszdk elnoke 6ltal kiadott kiilon int6zkedds rendelkezik.

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

(15) A j6r6sbir6s5g elnoke megtilthatja, vagy a sziiksdges m6rt6kben 6s m6don korl6tozhatja azon
szemdly bel6p6sdt 6s az dpi.iletben tart6zkodds6t, akivel kapcsolatbanmegalapozottan felteheto, hogy
az 6pi.iletbe val6 bel6pdse, illetve ott tart6zkoddsa a bir6s6g mrikdddsdt (atilrgyalilsokat, a kezel6irodai
iigyfdlfogaddst, a bir6k es igazsilgigyi alkalmazotlak zavarlalan munkav6gzds6t) akad6lyozn6, vagy
zavarn6. Ebben az esetben is biztositani kell, hogy az ilyen szemdlyt iigyf6lkdnt megillet6 jogokat
maraddktalanul - de mSsok zavarhsa n6lkiil - gyakorolhassa.

5. $ Az 6piiletben tart6zkod6s szabd'lyai

(l) Az dpiilet kozforgalom szilmhranyitva 5116 helyis6gei 6s teri.iletei:
- af6bejhrat 6s a f6bej6ratil5pcsohtu
- atirgyal6termek
- a tilr gy al6term ekhe z v ezeto, azok elltti fo lyo s 6 s zak as zok
- akezellirod6k iigyfdlfogad5sra kijekilt helyis6gei - tigyfdlfogad6si id6ben:
- a jhr 6sbir 6silg pdnztdra - iigyf6lfogad6si id6ben
- az igyfelek szhmfir a kij elii lt me ll6khelyis6 gek.

(2) R6szlegesen az tigyfdlforgalom sz6mSra nyitott helyisdgek 6s teriiletek:

- a jfirhsbir6s6g elnok6nek irod6ja ds az elndki iroda, ahov6 a meghivott vend6gek, illetve az elore
egyeztetett id6pontra lrkezo vagy az adott bir6shgi vezeto enged6ly6vel bel6ptetett iigyfelek
beldphetnek;
- apost|zo

(3) Szakmai gyakorlatuk ideje alatt a bir6s6gon az elnok Sltal kiadott irSsbeli engeddllyel rendelkez6
egyetemi ds foiskolai hallgat6k, jogi asszisztens 6s m6s hallgat6k a (2)-(3) bekezd6sekben foglaltakon
tfl a gyakorlatuk elv6gz6s6re kijelolt helyis6gekben 6s tertileten is tart6zkodhatnak.

(4) A biztons6gi szolg6lat feltigyelete mellett korlStoz6s ndlkiili beldpdsi jog illeti meg az 6piiletbe
6rkez6 rendvddelmi, katasztr6favddelmi 6s m6s feltigyeleti jogkorrel rendelkez6 szervek hivat6sos
6llom6nyti munkat6rs6t ds a ment6szolgllattagj6t hivatalos elj6r6saik keretdben.



(5) A bir6k 6s igazs6gi.igyi alkalmazortak hozzitartozbikat a legsztiksdgesebb idotartamban, a tcjbbi
bir6sigi dolgozir zavarhsa ndlkiil, a munkaid6 vddelm6re 6s az adafiddelemre vonatkoz6 szab6lyok
betart6sa mellett fogadhatj 6k

A fenti szab|lfi megszeg6 bir6s6gi dolgoz6k eset6ben a j6r6sbfr6s6g elnoke a hozzfutartozok
fo gadds 6n ak h e ly6t a b ejSr ati el 6 c s arn o kr a korlhtozhatj a.

(6) A bithk az iigyfeleke! azok jogi k6pviseloit, a nem jogi kdpviselokdnt elj6r6 i.igyv6deket 6s
jogtandcsosokat nem fogadhatj6k f6k6nt nem abb6l a c6lb6l, hogy r6sziikre konkrdt tigyben, vagy
6ltal5nosan jogi tanScsokat adjanak,

6. $ Az udvar 6s afobejhrat elotti ker6kp6r tilrolohasznillata

(1) A bir6s6g udvar6ra a a.g (3) bekezd6s6ben felsorolt szem6lyek ldphetnek be.

A torv6nyszdk elnoke sztiks6g esetdn az udvar hasznillatht ir6sban kiadott int6zked6s6vel
korl6tozhatja, illetve azt meghathrozotl szemllyek vonatk ozhshbanvagy teljeskcinien megtilthatja,

(2) A ker6kphrral, rollerrel kozlekedo bir6s6gi dolgoz6k j6rmriveiket a fobejhrat elott, a falt6l t6vol,
sajSt felel6ssdgiikre helyezhetik el irgy.

(3) A heti pihenonapon, illetve munkasziineti napon csak kiv6telesen - a tdrvdnyszdk elnoke ir6sbeli
engeddlydvel - van m6d a h6ts6 udvarra be5llni, illetve ott tart6zkodni.

7. $ A bir6s6g dpiiletdben kereskedelmi tev6kenys6g nem engeddlyezett.

8.$ (1) Haa jfirhsbir6s5g elndke azigyek kiosztdsa sordn, azeljfu6 tandcs elncike, az OBH eln6ke,
illetve m6s bir6s6g, vagy hat6s6g jelzdse alap16n, vagy egy6b m6don 6szleli, hogy egy iigy elbir6l6sa a
rendfenntart6s szempontj6b6l kiemelt kockhzatot jelenthet, a tingyalilsok nyilv6nossag6nak ds az
6piilet rendj6nek megfelelo biztosit6sa 6rdek6ben kdteles a sziiksdges intdzkeddseket megtenni.

A jSr6sbir6s6g elnoke a kiemelt kock|zatt tigyben a kovetkez6 int6zked6st vagy intezkeddseket teszi:
a) biztositja a megfelel6 tdrgyal6term et (az 5pilet adotts6gaihoz 6s lehetos6 g"ih""k6pest.1,
b) b izto sitj a a rendfenntart 6st v e 9z6 szem6lyek fokozott k6 szenl6t6t,
c) a rendfenntart6st vdgziS szemdlyek szfumhra elrendeli a bir6s6g 6pi.ilet6be bel6po, vagy onnan kil6p6
szem6lyek csomagja tartalm6nak bemutat6s6raval6 felhiv6s kotelezo alkalmazhifit,
d) 6rtesiti az intezkedesre j ogosult hat6s6got,
e) megteszi az epilet rendjdnek fenntart6sa 6rdek6ben sziiks6ges szervezdsi int6zked6seket.

(2) Az eljdr6 tandcs elndke athrgyalils el6k6szit6se kor6ben megvizsgdlja, hogy azigy kciriilmdnyei -
igy kiilonosen a felek, a terheltek, vagy aziddzetttanrik nagy sz6ma, illetve az drgy tarsadalom szdles
kcjrdnek figyelmdt felkelt6 thrgya - alapjfun sziiksdg van-e az eljdr6si torvdnyekben foglalt, a tan6cs
elncik6nek jogkcir6be tartozo dcjntdsek mellett az elozo pontban foglalt int6zkedds megt6tel6re ds ennek
6rdek6b en kell6 idoben thjlkoztatja a j 6r6sbir6 s6g elndk6t.

(3) A j6r6sbir6s5g elnoke az |ltala elrendelt int6zked6sr6l az eljhro tandcs elnokdt es az intezked6ssel
dr i ntetteket t|jdkoztatja.
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ilI.

Hatdlyba l6ptet6 rendelkez6sek

9. $ Ez a szabillyzat 2022. 6vi november h6 15. napjdn l6p hat6lyba, amely napon a kor6bbi -
rrgyanezentilrgybankiadott-szabillyzatahatillyfitveszti.

10. S A szabillyzat rendelkez6seit minden, a fenti 6piiletben szolgillatot teljesito bir6s6gi dolgoz6val
meg kell ismertetni,

Gyula, 2022.6vi november h6 14. napjdn



I. szdmri mell6klet

I. A Gyula, Bdke sgt. 38. szSm alatti bir6s6gi dpi.iletbe a fdmkereso kapu 6s a csomagvizsg6l6
berendezds haszndlata ndlki.il ldphetnek be a kovetkezo szem6lyek:

1.)
a) Magyaror sz6g klzthr sas5gi elnoke,
b) Magyaro rszhg Or szhggyril6s6nek elnoke,
c) Magyarorsz6g miniszterelncike,
d) a Kfria elndke 6s elnokhelyettese,
e) az Orszilgos Bir6s6gi Hivatal elnrjke 6s elnokhelyettese,
f) az Alkotm6nybir6s6g elncike,
g) a Legf6bb Ugv6sz 6s helyettese,
h) a miniszterek.

2.\
Magyarorszhgbirhi, valamint az igazsilgigyi alkalmazottak szemdlyismeret alapjhn ennek hi6ny6ban
szolg6lati igazolv 6nyuk felmutat6s a utfin.

3.)
Az otszhgban mrikod6 tigy6szsdgeken dolgoz6 i.igy6szek 6s iigydszsdgi alkalmazottak szem6lyismeret
alapjdn, ennek hiSnydban szolg6lati igazolv6nyuk felmutat6sa ut6n.

4.)
Az iigyv6dek ds az iigyv6djelciltek.

s.)
Az 6pi.iletben dolgoz6 birhk, iigy6szek, bir6s6gi 6s iigy6szs6gi alkalmazottak hozziltartozoi
szemdlyismeret alapjSn. Ennek hi6ny6ban a biztonsSgi szolgSlat koteles az erintert dolgoz6val
telefonon egyeztetni a beldpni szhnddkoz6 szem6ly hozzhtartoz6i min6sdgdt 6s fogad6sdt.

6.)
A j6r6sbir6s 6gra megvillasztolr iilnokok e min6s6gtiket tanrisit6 igazolvhny:uk felmutat6sa ut6n.

7.)
A bir6s6gi vezetakhdz 5rkezo hivatalos szemdlyek, amennyiben jriveteliiket elozetesen jeleztlk, vagy
6rkezdsi.ikkor effe a torvdnyszdk elnoke, a j6r6sbir6s6g elnoke enged6ll ad.

8.)
A rendv6delmi sizervek hivat6sos 6llomSny6ba tartozok szolgillati feladataik teljesitdse drdek6ben,
igazolvfinyuk fehnutat6sa mellett a feladatuk megf ekil6s6vel.

e.)
A ment6szolg|lat, akatasztrofav6delmi szeryek alkalmazottai feladatuk teliesit6se 6rdek6ben.

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

(11.)
A tdmegkommunik6ci6s 6s t5j6koilat6si szervek munkat6rsai sajt6igazolvhny, vagy sajt6szervtol
kap ott m e gb iz6st tartalm azo i gazolv 6ny fe lmutat6s a e s etdn.
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(r2")
Az dpiiletben munkiit vdgz6 igazs6gilgyi szak6rtok e minosdgiiket tanirsit6 igazolvhnyuk felmutat6sa
ut5n, valamint az igazsilgngyi szak6rt6i intezetek kiilcjn, a torvdnyszdk elnoke 6ltal kiadott ir6sbeli
beldpdsi engeddllyel rendelkez6 munkat6rsai szolg6lati feladatuk ell6tSsa 6rdek6ben.

(13.)
Szemdlyi.iket 6rint6en a bir6s6gi kiildem6nyek be-, illetve kisz6llit6s6tv6gzo postai alkalmazottak.

il.

l,)
Az 6piiletbe hivatali igazolvhny felmutat6sa ut6n, de szem6ly 6s csomagellen6rzds ndlkiil l6phetnek
be:
a) az Alkotmhnybir6s6g f6titkhra 6sbir6ja,
b) az 6llamtitk6r 6s helyettes 6llamtitk6r,
c) az Alapveto Jogok Biztosa ds helyettese,

2.)
A v6rand6s anyhk, tov6bb6 azok, akiknek a szewezet6ben pacemaker, vagy egy6b olyan eszkoz kertilt
be6pitdsre, mely kizhrja az 6fiizsg6l6 eszkdzok alkalmazhat6s5gSnak lehet6s6g6t ds ennek t6ny6t hitelt
6rdeml6en igazoljhk, a fdmkereso kapun nem kotelesek 6thaladni, de a csomagellenorz6s 3s a k6zi
fdmkeres6vel v alo v izs ghlatot trirni kotele sek.




