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I.

Altaldnos int6zked6sek

zavartalansilga 6rdek6ben a be- 6s kil6p6s, val
s zab 6ly zat ren de lkez ik.

1' $ A szabillyzat hatillya a bir6s6g vagyonkezel6s6ben l6v6 dpiiletbe be- ds kil6p6, valamint azdptiletb en tart6zko do valamennyi szem 6lyie kiterj ed,

dpy dg ds ti eibe ds aa bir 6s a ny _ a jelenglalt - b6rki kdtelesek
6st tanrisitani, arnellyel tiszteletben 

,tartjak az igazsdgszolgilltaths m6lt6s6g6t, nema bit6s6g mtik<jddsdt 6s megfelelnek az 6pi.ilet hasznhlatinak rendj6re vonatkoz6

3' val6 be- 6s kil6ptet6si feladatokat, tovhbbd az dpiiletben tart6zkod6sre lrzesdt a jdr6sbir6s6g renddszei ds a G5,ulai Tdrvdnyszdk biztons6gics l6tjael.

(2) A renddszek tevdkenysdgdt a jfuilsbir6silgelnoke irinyitja.

(3) A biztons6gi szolg6l at alapveto feladatai:

A bir6sdg iigyfeleinek ds dolgoz6inak a bir6sdg teriiletdn tort6no vddelme.A bir6s6g 6piilet6ben l6v6 vagyontdrgyak, 6rtdkek, egy6b eszkcjzok meg6v6sa, 6rz6se,
vddelme.
A jogsdrlo cselekmdnyek 6s a rendkivi.ili esem6nyek megel6z6se, elh6r(tdsa, bekcjvetkez6siik
esetdn az azonnali intdzked6sek vdgrehajt6sa, a heiyszin 6i a rend biztosit6sa,

II.

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

4. $ Bel6ptet6s

Az tigyfelek munkanapokon a fenti id6pontok kozcjtt kezel6irodai, illetve iigyf6lsegit6iiigyfdlfogadSs cdlj6b6l az igyfllfogad6si idok alatt - tartozkodhatnak az 1piletben. Kiv6telesen -amennyiben atilrgyalils tov6bb tart - atart6zkod6s ezzel azid6vel meghosszabiorlik.

Az iigyfdlfogad6si rendet akezelo irod6kban 6s az i.igyfdlsegit6n a t6wenysz6k szewezeti6s mrikod6si
szab 6ly zata hathr o zza me g.



J

A bel6p6k6rtydkhasznillat6ra vonatkoz6an atorv6nyszdk elndke ktildn int6zkedik.

(2) A szemdlyemelo berendezds hasznillathra kiz6r6lagosan a mozg6skorlfitozolt birdk, igazsdgi.igyi
alkalmazottak vagy a bir6s6gra 6rkez6 miis szem6lyek jogosultak a felvon6 kezeldsdt v6gzo dolgoz6k
folyamatos kcjzremrikod6se mellett.

(3) Az dpiilet h6ts6 bej6rat6n a kovetkezl szemllyek l6phetnek az 6ptiletbe:

a gdpj Srmiiv eI erkezo bir6s6gi dolgoz6k
a ker6kp 6rral, ro llerrel, motorker6k p 6rr al 6rkezo bir6 s6gi dol goz6k
sziiksdg eset6n, feladatuk teljesft6se sor6n a rendvddelmi szervek, a katasztrofav6delem 6s a
ment6szolg6lat munkat6rsai
ellen6rz6s mellett a bir6s6ghoz 6rkezo, sz|llithst vagy kivitelezestvdgz6 cdgek, szemdlyek
a torv6nyszdk elnoke Sltal kiadott irSsbeli enged6llyel rendelkezok
a bir6sSg gondnoka, karbantarlSssal foglalkozo mtnkathrsai ds a bir6s6g gepjfirnivezett5i
az dpiiletben rnrikod6 renddszek

A bel6p6 szem6ly a bel6p6st kovetoen krjteles leellen6rizni, hogy az ajt6 oly m6don becsuk6dott-e,
hogy az kiviilr6l csak beldp6ktrtyhval nyithat6 rijra. Ahol abejhratnillds a bej6rati folyos6n6l egy-egy
ait6 van mind a kett6t csukva kell tartani.

(4) A rend6szek kotelesek elosegiteni, hogy az eljhrhsban rdsztvevo szemdlyek, a hallgat6s6g 6s a sajt6

- a r6juk vonatkozd jogszabSlyban el6irtak szerint - gyakorolhassSk jogaikat 6s teljesfthessdk
kdtelezettsdgeiket. Ennek 6rdek6ben a kdvetkezo intdzked6seket teheti:

a) a (8)-(9) bekezddsben rdszletezett m6don a bel6po szemdlyeket 6s azok csomagjainak taftalmilt, a
n6luk l6v6 thrgyakat flIvizsgSlja, ellenorzi,
b) a^ a szem6lyt, aki a 2. $-ban foglalt kotelezetts6gdt megszegi, tov6bb6 a bir6s6g 6piiletdben a
t6rgyal6termen kiviil az 6,ltala tanrisitott magataft6ssal atirgyal6 bir6s6g munk6j6t, igy ki.itdndsen a
t6rgyal6s szabillyszeri menet6t zavarja, a magatartils abbahagy6s6ra hivhatja fel, ha pedig ez nem
vezet eredm6nyre - a bir6s6g 6ltal iddzett vagy drtesitett szemdly kivdteldvel - a bir6s6g 6pi.ilet6b6l
val6 thvozilsra sz6lithatja fel,
c) a (7) bekezd6sben foglaltakat megszeg6 szem6lynek a bir6s6g 6pi.iletdbe tort6n6 be16p6s6t
megtilthatja, va1y 6t az 6ptiletb6l val6 thvozilsra sz6lithatja fel,
d) az onkdntes teljesit6s elmarad6sa esetdn gondoskodik a tan6cs elnoke 6ltal a targyal6teremb6l
kiutasitott szemdly kivezet6s6r6l, valamint arr6l, hogy az adott thrgyalilsi napr6l kiutasitott szemdly a
thr gy al6ter embe ne tdrhessen vissza,
e) az dnkdntes teljesitds elmarad6sa eset6n gondoskodik a tan6cs elnok6nek a nyilvSnoss 69kizhr6s6rol
s z6 I 6 hat6ro zata v 6 gr ehajths 6r ol,
f) a bir6s6g dpiiletdbe bel6po, vagy onnan kil6po szemdlyt csomagja tartalm6nak bemutat6sSra
felhivhatja; ha ennek az erintelt nem tesz eleget, az 6piiletbe tcjrt6no be16p6s6t megtilthatja, vagy az
6pi.iletbol v alo thv ozSsra fe lsz6 lithatj a,

Ha a rendfenntarthst vegzo szem6ly int6zked6s6nek az 6rintett onk6nt nem tesz eleget, a
rendfenntart6stvegzo szemdly azintlzkedesre jogosulthat6s6ghoz fordulhat.

(5) A renddsz jogosult 6s koteles a bir6s6g dpi.iletdbe beldp6 szemdlyt a beldpds cdlj6nak kozl6s6re, a
rendszeresftett biaons6gtechnikai eszkozok hasznillatfira felk6rni. Ezek megtagadhsa, vagy a kozcjlt
adatok nyilvSnval6 val6tlans6ga esetdn a bel6p6st megtilthatja. Amennyiben a beldpni kiv6nt szem6ly
hivatalos iddzdsre vagy 6rtesit6sre drkezett, a renddsz a beldpds megtilt6s6r6l 6s annak indokair6l
hivatalos feljegyz6st vesz fel, amelynek egy p6ld6ny6val az idezest,6rtesit6st kiad6 tan6cs elnrjk6t
halad6ktalan ul tfiilkoztatni kcjtele s.

A rend6sz a bel6ptetdst megtagadhatja tov6bbS:
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ittas szemdllyel szemben, amennyiben nem hivatalos id6z6s, vagy 6rtesitds birtok6ban ielentDeg,
kiskorri szemdllyel szemben, amennyiben kis6r6 ndlki.il,
fl€9,

nem hivatalos iddzds birtok6ban ielent

a bir6s6g m6lt6s6g6t s6rto oltozetben 6rkez6 szemdllyel szemben, amennyiben nem hivatalos
idezes, vagy 6rtesit6s biftok6ban jelent meg,
ha a szem'ly idezds vagy drtesitds ndlkiil olyan tfugyalilsra 6rkezetr., melynek tdrgyal6terme
tov6bbi befogad6st netn tesz lehet6v6 6s err6l i- thrgyalhst vezet| tan6cselnok, bir6 a
rend6szeket drtesitette.

Ammennyiben a biztons5gi szolgdlat megit6ldse szerint a bel6pni sz6nd6kaz6 vagy az 6pi.iletbentart6zkod6 szemdly szemllyazonoss6g6nak meg6llapitdsa sztikseges ennek cdlj6b6l a hatdskorrel
rendelkez6 hat6s6ghoz fordulhat.

!9) 1,?i"*s5gi szolg6lat a (4)-(5) bekezddsben irtakon feltil jogosult tov6bb6 az 6piiletben tart6zkodo
szemelw

^ loq19rto magataftfus (p6ld6ul doh6nyzds) tanrisit6sa eset6n e tev6kenys6g6nek abbahagy3sfua
felsz6litani,
- szab6lys6rt6s, btincselekmdny elkcivet6s6n tetten drl szem6lyt elfogni, a rend6rs6g helyszinre
6rkezdsdig visszatartani.

(7) A bir6s6g dpiiletdbe, kiv6ve, ha elj6r6si c
l6szemel, robb an6any aggal, robbant6 szerrel,
rendbont6sra alkalmas eszk)zzel - a rendor
rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos
szerinti rendvddelmi feladatokat ell6t6 szerv hiv
hivat6sos 6s szerz6d6se
V6mhivatal pdnzigy6ri ati feladatot ell5t6 foglalkoztatottain kivi.il - senki
nem ldphet be. Ennek ell lg6latjogosult 6s koteles.

biztonsdgtechn
rontgensugaras
et felkdri anSla

kovet6en az ellenorzott szemlly futhalad a femkere
akdzifemkeres6detektorhasznillat|valhllapitjam

- athrgy tulajdonosa orzi.

(9) A t6sk6val, csomaggal 6rkez6 vagy kildpni sz6nddkoz6 szem6ly koteles a rontgensugaras
csomag6tvizsg6l6 g6p ellenorz6s6t elviselni, a szi.iksdgessd v6l6 int6zked6st elttirni.

(10) Az 6piiletbe a fenti beldptetdsi szab6lyok alkalmazhsival drkezett szenr6lyek t1vozdskor az
ellenorzo berendezdseken nem haladnak 6t.

(11) A jelen szabillyzat I' szhm/u melldkletdben megieldlt szemdlyek a technikai eszk6zcjk
haszn|latfinak mell6zds6vel, illetve sztiks6g szerinti rdszlegis ellenorzdssel ldptetherok az 6ptiletbe.

Az r' szimri melldkletben felsorolt szem6lyek kdts6g eset6n a biztonslgi szolg6lat felhiv6s6ra a
biztonsagtechnikai eszkcizcjk alkalmazhsdval tort6n6 ellen6rz6s al6li rdszleie, uug! teljes mentesiilds
6rdek6ben szem|lyazonoss6guk, illetve hivatdsuk, beoszt6suk igazolishra szolgii6 okm6ny biztonsdgi



szolgillat fel6 tortdno felmutat6s6ra jogosultak. A kil6tiik 6s mentess6giik megalap ozilsfit szolg6l6
hivatSsuk, beoszt6suk igazolilshra elfogadhat6 minden olyan okm6ny, amelyb 6l az erintett kil6te,
illetve az L szdmld melldkletben felsorolt esetek fenn6ll6sa hitelt erdeml6en meg6llapithat6.
Amennyiben a bel6pni kiv6n6 szem6ly az ol<rnhny felmutat6s6ra vonatkoz6 felhiv6snak nem tesz
eleget, a beldptet6sre vonatkoz6 riltal6nos szab6lyok szerint kell elj6rni.

(12) A jelen szab|lyzatl sz6mi melldklete 1.,6-9. pontjai alatt megjelolt szem6lyek a h5ts6 bej6raton
keresztlil is bel6phetnek az 6piiletbe.

(13) Az egyes technikai eszkozok iigyfelek (k6pvisel6ik 6s m6s eljdrSsi szereplok, valamint
hall gat6 s 5g) illtali hasznillata:

Az 6piiletbe a mobilte:lefonok behozhat6k, de azokhasznhlat6ra csak kivdteles esetben - t6rgyalSson a
tan6cs elnokdnek kiilon engeddlye eset6n - van lehet6s6g.

A hang- ds k6prdgzito berendez6sek haszn6lata

- az lpiJlet folyos6in aj6r6sbir6s6g elnok6nek az engeddly6vel,
- athrgyaloteremben a vonatkoz6 elj6r6sjogi szabdlyok szerint at6rgyal6stvezeto tan6cselnok

rendelkez6se alapjiln lehets6ges. (A sajt6 tev6kenys6gdre, kdp- 6s hangrogzito berendez6seinek
hasznhlathra vonatkoz6 kiilon szabSlyok fi gyelembevdtel6vel.)

A mozg6sukban, l6t6sukban 6s hallSsukban korl6tozott szemdlyek rlszere szolg6l6 technikai eszkozok
hasznillathr6l a torv6nysz6k elnoke 6ltal kiadott kiilon intdzked6s rendelkezik.

(14) A bir6sdg dptiletdbe 6llatokat (avakvezeto 6s a szolg6lati kuty6k kiv6tel6vel) nem lehet bevinni.

(15) A j6r6sbir6s6g elnoke megtilthatja, vagy a sziiks6ges m6rtdkben 6s m6don korl5tozhatja azon
szem6ly bel6p6sdt 6s az dpiiletben tar16zkod6s5t, akivel kapcsolatban megalapozottan feltehet6, hogy
az 6pi.iletbe val6 bel6p6se, illetve ott tart6zkod6sa a bir6s6g mtikdd6s6t (atfirgyalilsokat, a kezel6irodai
i.igyf6lfogad6st, a bir6k 6s igazs6giigyi alkalmazoltak zavartalan munkavdgz6s6t) akad6lyozn6, vagy
zavarn6. Ebben az esetben is biztositani kell, hogy az ilyen szemdlyt iigyfdlk6nt megillet6 jogokat
marad6ktalanul - de mSsok zavarhsa n6lkiil - gyakorolhassa.

5. $ Az 6ptletben 1art6zkodhs szabillyai

(I) Az 6pi.ilet kozforgalom szhmhra nyitva 5116 helyisdgei 6s teri.iletei:
- afobejfirat 6s a fdbej6rati elocsarnok
- a fdl6pcsoh6z
- atfirgyalotermek
- a tilr gy aloterm ekhe z v ezeto, azok elotti fo lyo s 6 s zak as zok
- akezeloirod6k tigyfdlfogad6sra kijelolt helyisdgei - iigyf6lfogad6si idoben:
- a jdr 6sbir oshg penzthra - iigyfdlfo gaddsi idoben
- az igyfelek szhmfir a kij eld lt mell6khelyis6gek.

(2) R6szlegesen az tigyfdlforgalom szhmSra nyitott helyis6gek 6s tertiletek:

- a jhrhsbir6s6g elncikdnek irod6ja ds az elnoki iroda, ahov6 a meghivott vend6gek, illetve az elore
egyertebtt id6pontra erkezo vagy az adott bir6s6gi vezeto enged6ly6vel bel6ptetett i.igyfelek
bel6phetnek;
- apost6z6
- a bir6s6g kcinyvtSra ahov6 a bir6sSgi dolgoz6kon kivtil a j6r6sbir6s6g elndke 6ltal kiadott sz6beli
engeddllyel rendelkezok ldphetnek be.



6

(3) Szakmai gyakorlatuk ideje alatt a bfr6s6gon az elncik 6ltal kiadott irdsbeli enged6llyel rendelkez6
egyetemi 6s fdiskolai hallgat6k, jogi asszisztens.6s m6s hallgat6k a (2)-(3) bekezdisekben foglaltakontfl a gyakorlatuk elvdgz6s6re kijeldlt helyis6gekben ds teriileien is tart6zi<odhatnak.

(4) A biztons6gi szolg5lat feliigyelete mellett korl6toz6s ndlkiili beldpdsi jog illeti meg az 6piiletbe

'rkezo 
rendvddelmi, katasztt'6fav6delmi ds mds feltigyeleti jogkorrel rendelkez6 szeryek hivat6sos

6llom5nyri munkat6rs6t 6s a ment6s zolgillattaglhthiva:tilos elj'ardsaik keretdben.

(5) A bir6k 6s igazs6gtigyi alkalmazottak hozzhtaftoz6rkat a legszilksdgesebb id6tartamban, a tobbibir6s6gi dolgoz6 zavardsa ndlkiil, a munkaido vddelmdre 6s az adafiddelemre vonatkoz6 szab6lyok
betarl6sa mellett fogadhatj 6k.

{ fenti szabillfi m?g:zeg6 bir6s6gi dolgoz6k eset6ben a j6r6sbir6s6g elnoke a hozz1tartozok
fo gadSs 6nak h e ly6t a b ej hr ati e I 6 c s arnokr a iorlhtozhatj a.

(01 o bir|k az [gyfeleket, azok jogi kdpviseloit, a nem jogi kdpviselokdnt elj6r6 tigyv6deket dsjogtanScsosokat nem fogadhatj6k f6k6nt nem abb6l a celuol] hogy r6sziikre koirkrdt iigyben, vagy
6ltal6nosan jogi tan5csokat adjanak.

6. $ Az udvar 6s af6bejhrat el6tti kerdkp 6r t6rol6hasznilrata

(1) A h6ts6 udvana a bir6s6gi hivatali gdpj6rmrivek, a bir6k 6s igazs6giigyi alkalma zottak saj6tgdpj6rmrivei, a birosilghoz erkezl hivatalos vemdlye( venddgek g6pja.-ii;i, valamint a sz1llitokjdrmrivei 6llhatnak be 6s parkolhatnak.

A tcirvdnyszdk elndke sziiksdg esetdn az udvar hasznillatht ir6sban kiadott intdzkeddsdvel
korlfitozhatja, illetve aztmeghathrozott szem6lyek vonatk ozilsibanvagy teljeskciriien megtilthatja.

(2) A kerdkphrral, rollerrel, motorker6kpilrrar, kcizleked6 bir6s6gi veiket a f6bej6rat
el6tt vagy a h6ts6 udvaron kijelcilt t6rol6kban, a falt6l thvol, sajit elyezhetik el rigy,hogy azok a hivatali 6s m6s gdpj6rmrivek forgalmdt, kozlekeidsdt ne 6k.

(3) A. heti pihenonapon, illetve munkasziineti napon csak kivdtelesen - a torvdnysz6k elnoke ir6sbeli
engeddly6vel - van m6d a h6ts6 udvarra be6llni, illetve ott tart6zkodni.

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

8' $ (1) Ha a jirhsbir6sSg elnoke az igyek kioszt6sa sor6n, az eljhro tan6cs elnoke, az oBH elnoke,
illetv-e m5s bir6sdg, vagy hat6s;6g jelzdse alapjSn, vagy egydt m6dtn 6szleli, hogy 

"jy iigy elbfr6ldsa arendfenntart6s szempontj6b6l kiemelt kociizatot j;le;tlet, a thrgyal1sot n/itvaiiossiig6nak 6s azdptilet rendjdnek megfelel6 biztosit6sa 6rdekdben koieles a sziiksdgei int6zked6seket megtenni.

A j6r6sbir6s6g elncike a kiemelt kockhzat|iigyben a kovetkezo int6zked6st vagy int1zked6seket teszi:
a) biztositja a megfelel6 thrgyal6termet (az 6ptilet adotts6gaihoz ds lehet6s6 g"ii""k6pest),
b) b iztos itj a a rendfenntart 6st v 6 gzo szem 6ly-k fokozott kZszenl6t6t,
c) a rendfenntarlSst vegzo szemdlyek szfimfura elrggdefi a bir6sSg dptiletdbe bel6po, vagy onnan kildpo
s_z em 6 lyek c s om agj a tartalm 6nak b emutat6s 6r a v al6 fe lh iv 6s kdt;l e; 6 alkalm az6i6t,
d) 6rtesiti az intezkedlsre jogosult hat6s6got,
e) megteszi az epij,let rendj6nek fenntartSsa drdek6ben sziiks6ges szervezdsi int6zked6seket.

(2) Az eljfuo tanhcs elndke a thrgyalils el6k6szitdse kcjrdben megvizsg6lja, hogy az irgy koriilm6nyei -igy kiilonosen a felek, a_terheltek, vagy az idezetttanrik nagy {zemi, ilietve 
"- 

utt iirsadalom sz6les
kor6nek figyelmdt felkelt6 thrgya - alapliln sziiks6g uun-"-i, elj6r6si torv6nyekfiln foglalt, a tan6cs
elndkdnek jogkdrdbe tartozo dcjnt6sek mellett az eloio pontban fqlalt int6zkei6s megt6tel6re 6s ennek
6rdek6ben ke llo id6ben thjdkoztatja a j 6r6sbir6s dg elncik6t.



(3) Aj6r6sbir6s6g elncike az illtala elrendelt int6zked6sr6l az eljhr6 tan6cs elndk6t es azintdzkeddssel
6rintetteket tLj lkoztatja.

ilI.

Ilatflyba l6ptet6 rendelkez6sek

9. $ Ez a szabfllyzat 2022. 6vi november h6 15. napjhn l6p hat6lyba, amely napon a kordbbi -
ugyanezenthrgybankiadott-szabfilyzatahatillyfitveszti.

10. $ A szabillyzat rendelkez6seit minden, a fenti 6piiletben szolg6latot teljesit6 bir6s6gi dolgoz6val
meg kell ismertetni.

Gyula, 2022.6vi november h614. napjdn



I. szimri metl6klet

I' A Gyula, B6ke sgt' 38. szhm alatti bir6s6gi dpi.iletbe a f6mkereso kapu 6s a csomagvizsg6l6
berendez6s hasznSlata ndlktl l6phetnek be a kcivetkero .""."Iv"k,

1.)
a) Magyaror szdg kozthr sasdgi elncike,
b) Magyaro r szig Or szhggyiildsdnek elnoke,
c) MagyarorszSg miniszterelncjke,
d) a Kirria elndke 6s elnokhelyettese,
e) az Orsz|gos Bir6s6gi Hivatal elnoke 6s elnokhelvettese.
f) az AlkotmSnybir6s6g elnoke,
g) a Legfdbb Ugydsz ds helyettese,
h) a miniszterek,

2.)
Magyarorszhgbirhi, valamint az igazsh9i;gyi alkalmazottak szemdlyismeret alap16n, ennek hi6ny6ban
szolgSlati igazolv 6nyuk felmutat6s a ut6n.

3.)
Az orszilgban miikctd6 iigy6szs6geken dolgoz6 i.igydszek ds iigy6szsdgi alkalmazottak szem6lyismeret
alapjhn, ennek hifunyhban szolg6lati igazolvhnyuk felmutatas ait6n.

4.)
Az iigyvddek 6s az i.igyvddjeloltek.

s,)
Az dpiiletben dolgoz6 birilk, i.igydszek, bir6sdgi 6s iigy6szs6gi alkalmazottak hozzhtartozoi
szemdlyismeret alapjSn. Ennek hiilnyhban a b,iztonsilgi tiotga]urt- kdteles az eintett dolgoz6val
telefonon egyeiletni a beldpni szhndekoz6 szemdly hozz{tartoz6imin6sdg6t 6s fogaddsdt.

6.)
A j6r6sbir6s 6gra megvhlasztott tilnokok e min6sdgiiket tanrisit6 igazolvilnsuk felmutatdsa ut6n.

7.)
A bir6s6gi vezet6kh6z 5rkezo hivatalos szgqdfvek, amennyiben jdveteliiket el6zetesen jeleztflk, vagy
6rkezdsiikkor ene a torv6nyszdk elnoke, aj6r6sbir6sdg elnole .ng"detyt ua.

8.)
A rendvddelmi szervek hivatdsos illlominyhba 1rlrtoz6k szolg6lati feladataik teljesitdse drdekdben,
igazolv6nyuk felmutat6sa mellett a feladatuk me gl e l6lds6vel.

e.)
A ment6szolg|lat, akatasztr6fav6delmi szervek alkalmazoltai feladatuk teliesit6se 6rdek6ben.

( 10.)
A mentelmi joggal rendelkez6k igazolvilnyuk felmutatdsa ut6n.

(11,)
A tdmegkommunik6ci6s ds taj6koztathsi szervek munkat6rsai sajtoigazolvLny, vagy sajt6szewtol
kap ott m e gb iz6st tartalm az6 igazolv 6ny fe lm utat6s a e s et6n.
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(r2.)
Az dptiletben munk6t vdgzb igazshgngyi szakdrt6k e min6sdgi.iket tanfsit6 igazolv6nyuk felmutat6sa
yt62, yalamint az igazs6giigyi szakltoi intdzetek killcin, u io*enyrr6k elndke 6ltal kiadott ir6sbeli
bel6pdsi enged6llyel rendelkez6 munkat6rsai szolgillatifeladatuk el!-6t6sa6rdekdben.

(13.)
Szemdlyiiket drint6en a bir6s6gi kiildemdnyek be-, illetve kiszdllit1s1tvegz6postai alkalmazottak.

l.)
Az dpiiletbe hivatali igazolvhny felmutat6sa ut6n, de szemdly 6s csomagellenorz6s n6lktil ldphetnek
be:

a) az Al
b) az6ll
c) az Al

,

2.)
A v6ran
be6pit6s vagy egydb olyan eszkoz kertilt

6rdeml6 ehet6s6gdt ds ennek tdny6t hitelt

f.6mkere e a csomagellen6rzds 6s ak6zi




