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A Gyulai Tii rv6 nysz6k szabfily zzta
a szigoritott v6dekez6s id6szakfban a Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n miikiid6 jfrdsbir6sdgok

6piilet6be val6 bel6p6s 6s benntart6zkodr{s rendj616l, valamint a munkav6gz6s kiiliiniis
szab6lyai16l
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A bir6s6gok szervezet6rol 6s igazgatdsfir6l sz6l6 2011. 6vi CLXI. torv6ny 119. g c) pontj6ban
biztositott jogkorom alapjhn - a 2712021. (I. 29.) Korm. rendelet a vesz6lyhelyzet kihirdet6serol 6s a
vesz6lyhelyzeti tntezked6sek hat6lybal6p6s6rol 1. $, valamint a vesz6lyhelyzet sor6n 6rv6nyestil6
egyes elj6r6sjogi int6zked6sek fjb6li bevezet6sdrol sz6l6 ll2l202f. (III. 6.) Korm. rendelet
figyelembe vdtel6vel - a Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n miikiid6 jdr6sbir6sigok 6piilet6be val6
bel6p6s es az 6piiletben tort6no benntart6zkod6s rendj6t, valamint a munkavegz6s ki.ilonos szabllyait a
szigoritott v6dekez6s idoszak6ban az alilbbiak szerint szab|lyozom.

A szabhlyzat c6lja 6s hatilya

1. $ A szab|lyzalc6lja:
a) a bir6s6gon foly6 munka zavartalansilg6nak 6s a bir6s6gi 6pi.ilet rendj6nek biztosit6sa;
b) a bir6s6gi dpriletbe tortdno be- 6s ki16p6s, az ott tart6zkod6s szab6lyainak meghalfiroz|sa a

szigoritott v6dekez6s idoszak6ban;
c) az 6let- 6s vagyonbiztons6got veszllyezteto tomeges megbetegeddst okoz6 hum6nj6rv6ny

kovetkezm6nyeinek elh6rit6sa;
d) a bir6k, rgazsSgp.gyi alkalmazottak 6s a bir6s6gi eljdr6sokban r6sztvev6k eg6szs6g6nek

meg6v6sa;
e) a j 6rv |nyigyi int6zked6sek marad6ktalan betart6s6nak biztosit6sa.

2.$ A szabLlyzat
a) tenileti hat|lya a Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n miikiid6 j:irfsbir6s6gok 6ltal hasznillt

6piiletre;
b) szem6lyi hat|lya a Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n mtikiid6 j6r6sbir6s:igok dolgoz6ira,

valamint az dpiiletbe bel6po m6s szemdlyekre;
c) idobeli hatSlya a Magyarorsz6g Korm6nya 6ltal elrendelt szigoritott v6dekez6s idoszakhra
terjed ki.

3. $ A Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n miikiid6 jfrdsbirrisigok 6piilet6be tort6n6 be- 6s kil6p6s,
az 6pr'iletben tart6zkod6s rendj6r'61, valamint a bir6sSgi 6prilet rendje fenntart6sSnak kovetelm6nyeir6l
szolo 2015.E1.I.D.2.11. sz6mon nyilv6ntartott szabillyzatokat a jelen szab6lyzatban meghat6rozott
elt6r6sekkel kel I alkalmazni.

4. $ A Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n mfikiid6 jfrisbir6s:igok 6pritet6ben tart6zkod6s
vesz6lyhelyzet idejln tr|nyad6 szabSlyainak meghat6roz6s6rol szolo 2020.81jr{.911042. szhmi
szabLlyzat e1t6ro el6ir6sai a szigoritott vddekez6s id6szak6ban nem alkalmazhatoak. A bel6pok
testhom6rs6klet6nek ellen6rz6s6re vonatkoz6 eloir6sokat azonbanvlltozatlarrttl alkalmazni kell.

A bel6p6sre 6s benntart6zkodfsra jogosultak

5. $ (1) A Gyulai Ttirv6nysz6k 6s a teriilet6n miikiid6 j6rrisbir6srigok 6prilet6be

a) munkav6gz6s c6lj6b61 a bir6s6g dolgoz6ja;
b) az igyvldt kamara tagjai vagy kamarai jogtan6csos, az igy6,szek, az aliigy6szek 6s az

iigy6szs6gi fogalmaz6k - a hivat5srendi igazolv6ny felmutat6s6val - tov6bb5 a bir6s6gi
penn5Lr szolg6ltat6s6t ig6nybe vev6 iigyf6l, valamint a bir6s6g 6rdekkor6be tartozo feladatot
ell6t6 szem6ly, igy ki.iltjnosen a bir6s6ggal szerz6d6ses viszonyban 6116 villlalkozo;

c) a bir6s6g 6ltal foganatositott elj6r6si cselekmdnyr e idezett szem6ly, 6s
a. |Itala a bir6s6g el;.'5r6s6ban k6pviseleti joggal meghatalmazott szemlly,
b. tcirv6nyes k6pviseloje;

d) a bir6s6g 6ltal foganatositott elj6r6si cselekm6nyr6l 6rtesitett szem6ly;
e) a hat6s6g 6ltal a bir6s6g el6 6llitott szem6ly



l6phet be.

(2) Kiilso szolg|ltatok, vSllalkozok szakemberei a Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n miikiidti
jfrfsbir6sfgok 6prilet6be munkavdgzds c6Ij6b61 L,:tz6r6Iag abban az esetben ldphetnek be, ha
elozetesen a Gazdasdgi Hivatal r6sz6re meglaildtdk minden egyes bel6pni sz6nddkoz6 szakember
vonatkoz6s6ban a nyilatkozatokat a virusmentess6gtikrol.

(3) A Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n miikiid6 jfrisbir6s6gok 6piiletdbe nem ldphetnek be a
bir5k 6s az igazs6,gltgyi alkalma zottak hozz|tartozoi.

6. $ A Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n miikiid6 jdrisbir6sdgok dpiiletdbenaz

a) 5. $ (1) bekezd6s a) pontlibatmeghalfirozott szem6ly a munkav6gz6s ideje alatt;
b) 5. $ (1) bekezd6s b) ponlja szerinti szem6ly a feladat ell6t6s6hoz sztiks6ges ideig;
c) 5. $ (1) bekezd6s c)-e) pontjiban foglalt szem6ly az eljfrtsi cselekm6ny id6tartam6ig

az orrot es a szflat folyamatosan elfedo orvosi maszk, munkav6delmi maszk, illetve textil vagy m6s
anyagb6l k6szi.ilt maszk (a tov6bbiakban egyiitt: orrot 6s a szhjat folyamatosan elfedo maszk) visel6se
mellett a jelen szabSlyzatban foglaltak betart6s6val tart6zkodhat.

A kezel6- 6s thj6koztat6 irodrlk miikiid6se

7. S (1) A kezelo-..6s at6jekoztat6 irod6kban a szem6lyes iigyf6lfogad6s sztinetel, az irod|kba rigyf6l
nem 16phet be. Ugyirat tartalm6r6l felvil6gosit6s ad6s, tiljekoztaths nyrijt6s kizhr6lag t6vkcjT6si
eszkcizdn, illetve elektronikus rendszeren kereszttil biztosithat6.

(2) Az rigyfelek a papir alapon benyrijtand6 beadv6nyokat postai fton, vagy a Gyulai Tiirv6nysz6k 6s
a teriilet6n miikiid6 jdrisbir6srigok 6ptilete bejhratit|l tal6lhat6 gfijt6l6d6ban tort6no elhelyez6s
ftj6n nyujthatjSk be.

A bel6p6s 6s a benntartrizkodds 6ltal6nos szabilyai

8. S (1) A Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n mtikiid6 jdrdsbir6s:igok dolgoz6i kiv6tel6vel az
6ptiletbe m6s, a szigoritott v6dekez6s idoszakSban egydbk6nt bel6p6sre jogosult szem6ly be16ptet6s6t
csak abban az esetben lehet elv6gezm,ha az illet6kes tan6cselnok, szervezelr egysdg vezetojavaslat6ra
a Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n mfikiid6 jirrisbir6sfgok elncike erre utasit6st adott a
bel6ptet6st vegzok r6sz5re. Ennek 6rdek6ben az illet6kes tan6cselnok, szewezeti egys6g vezetl a
bel6ptet6sre javasoltak n6vsor6t a megelozo munkanapon 11 6r6ig kciteles a Gyulai Torv6nysz6k 6s a
tenilet6n mtikodo j6r6sbir6s6gok elnoke r6sz6re e-mailben megktildeni a bel6p6s indokol6s6val egytitt.

(2) A Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n miikiid6 jdrfsbirrisrlgok 6prilet6be beldpni kizirolag a
kihelyezett k6zfertotlenito hasznflat6t kovetoen, az orrot 6s a sz|jat folyamatosan elfed6 maszk
visel6s6vel, valamint a l6bbeli talp6nak fertotlenit6se ut6n, lehets6ges. Az orrot es a sz|jaL
folyamatosan elfed6 maszk visel6se nem helyettesitheto kend6vel vagy s6lla1.

(3) A kozos haszn6latf 6piiletr6szek 6s kcjzos haszn6latir helyis6gek hasznillata sor6n mindenki koteles
v6doeszkozoket (onot es a sz6jat" folyamatosan elfedo maszkot, kihelyezett k6zfertotlenitot) haszn6lni.

(4) A kozos haszn6latri helyis6gekben egy l6gt6rben egyszerre csak egy f6 tart6zkodhat (6tkez6s,
dtelmelegit6s, mosd6haszn6lat). Ez alol kiv6telt k6pez a munkav6gz6si, iigyintdz6si 6s hivatali c6lir
egy l6gtdrben val6 tart6zkod6s, azonban ebben az esetben is - arnennyiben a helyis6g m6rete lehetov6
teszi - tartani kell a szemdlyek kozotti legal6bb 2 m6teres t6vols6got. Az egy helyis6gben
tart6zkod6snak a lehet6 legrovidebb ideig kell tarlrania, viselni kell az orrot 6s a szhjat folyamatosan
elfedo maszkot, valamint a higi6ni6s szabSlyok betart6s6ra kriloncjs figyelmet kell forditani.



(5) Az rij koronavirus j6rv6ny terjed6s6nek megelSzdse 6rdekdben a Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a
teriilet6n miikiid6 jfrdsbir6sfgok minden dolgoz6ja 6s rigyfele koteles betartani 6s lehetos6geihez
m6rten betartatni a v6doeszkozok visel6s6re vonatkoz6 6s a higi6niai 6vintdzked6seket.

9. $ (1) A Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n mtikiid6 jfrfsbir6s6gok 6prilet6be olyan szem6ly nem
l6phet be, aki jitrvhnyngyr elkiilcinit6s c6lj6b6l elrendelt hat6s6gi karant6n hatillya alatr 6ll. A Gyulai
Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n miikiid6 jdr:isbirrisfgok 6ptilet6be olyan szem6ly sem l6phet be, aki
hat6s6gi karant6n v6grehajt6s6ra kijeldlt lak6helyen, karant6nkoteles szem6llyel kozos h|ztaft|sban el.

(2) Ugyancsak nem l6phet be, aki a COVID-19 fert6zottsdg jellegzetes tiineteit mutatja

(3) A Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n mtikiid6 jfr:isbir6sdgok 6piilet6be a kapcsolat
megszakit6s6t (megsztin6s6t) koveto 10 napig olyan szem6ly nem ldphet be, aki szoros kapcsolatban
Sllt val6szinrisitetten vagy megerositetten COVID-l9 virussal fertozotr szem6llyel. E tekintetben
szoros kapcsolatban 6116 szem6lynek minosiil kiilcjnosen az, aki a val6szimisitett vagy a megerositett
COVID- 1 9 fertozolt szem6llyel

a) egyhdztarthsban 6l;
b) szem6lyes kapcsolatba keriilt (2 m6teren beliili t6vols6g 6s 15 percn6l hosszabb ido);
c) z,6ft rcgLerben tart6zkodott (2 md,teren beliili t6volsSg 6s 15 percndl hosszabb ido, pl.

munkahelyen egym6s kozel6ben, iskol6ban egy oszt|lyteremben, korhlzi betegl6togat6s
soran);
kcizvetlen fizikai kapcsolatba keriilt (pl. kdzfog6s utj5n);
fertSzoI| beteg vSlad6k6val 6rintke:zett v6d6eszkoz alkalmaz|sa n6lktil (pl. r6kohogtek vagy
szab ad kezzel 6rt haszn6lt papirzsebkendohoz) ;

a repi.il6irton b6rmilyen ir6nyban 2 til6snyi tdvols6gban tilt,
egy repiilofton utazott,6s a tiinetek srilyoss6ga vagy a COVID-l9 fefi.ozott beteg mozg6sa
indokolja, hogy a repiilogdp nagyobb tenilet6re vagy akhr eg6sz6re kiterjesztheto a
kontaktkutatAs.

(4) At (I), (2) 6s (3) bekezddsben foglaltak fenn6llSs6t

a Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n mtikiid6 jdrisbirrisdgok 6piilet6ben bel6pni
szhndlkozo nem bir6sSgi dolgoir6k kcjtelesek az 6piiletbe tort6no bel6ptet6st vegzo
alkalmazottakkal kcizcilni ;

a Gyulai Tiirw6nysz6k 6s a teriilet6n mtikiid6 jirisbir6sdgok dolgoz6i kcjtelesek
halad6ktalanul e-mailben a szolg|lati rit betart6s6val bejelenteni a Gyulai Tiirw6nysz6k 6s a
terillet6n mti kiid6 j 6rf sbir6sigok elnrik6nek.

(4) A (3) bekezd6s b)-g) pontj6ban fogJaltak nem alkalmazhat6k olyan szem6ly eset6ben, aki
ferl6z6smentess6g6t a bir6s6g epiilet6be tcjrt6no bel6p6se idopontj6t megeloz6 J2 orhnbehil elv6gzett
k6t negativ eredmdny[i PCR teszJtel rgazolja.

A Gyulai Tiirv6nyszdk 6s a teriilet6n nT fjrkiid6 jdrrisbir6sfgok dolgoz6ira vonatkoz6 sza,biiyok

10. $ (1) Ha a Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n mtikiid6 jfrisbir6sigok dolgoz6ja igazoltan
COVID-19 virusfertriz€sen esett 6t, a Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n mtikiidd jdrisbir6sigok
6piilet6be lctz6r6Tag a gy6gyul6s 6t rgazolo oryosi dokument6ci6 bemutat6s6val ldphet be.

(2) A Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a teriilet6n miikiid6 jfrfsbir6s6gok dolgoz6i is kizfirolag
munkavdgz6s c61j5b6l 6s csak az irodai munkav6gzdshez felt6tlemil sniksdges leheto legrovidebb
id6re lartozkodhatnak a Gyulai Tiirv6nyszdk 6s a teriilet6n miikiid6 jfrrisbir6srigok 6prilet6ben. A
Gyulai Tcirvdnysz6k 6s a teniletdn mrikod6 j5r6sbir6sdgok elndkeinek lehetosdg szerint biztositaniuk
kell a munkahelyen kiviili munkavlgzlst.

d)
e)

f)
ol

a)

b)



(3) A szervezelr egys6gek vezetoi, valamint a tan6cselnokok kotelesek szervez6si int6zkeddsekkel
biztositani abir6k 6s az igazsilgrigyi alkalmazottak rlszlre az irod6kban a munkav6gzes tdejere az
egyedrili elhelyez6st. Amennyiben az elvdgzendil feladat nem teszi lehetov6 az egyediili irodai
elhelyezdst, ugy az egy irod6ban tart6zkod6k koteleselc egym6st6l lega16bb 2 m6ter t6vols5gban
vegeznt feladataikat, s a mtianyag v6dofalakat haszn6lni.

11. $ A bir6i testiiletek 6s a szewezeti egys6gek szem6lyes jelenl6tet ig6nylo drtekezletet, ri16st,
rendezv6nyt ktzdrolag informatikai eszkrizok ig6nybev6tel6vel tarthatnak.

Az elj 6rdsi cselekm6nyek v6grehaj tfshra vonatkoz6 kiiliintis szab6lyok

12. $ (1) Az eljhrilsi cselekm6nyre lrkezo szem6lyek - kiv6ve az 5. g (1) bekezd6s b) pontj6ban
meghatfrozott szem6lyek - a Gyulai Tiirv6nysz6k 6s a tr:riilet6n mtilriidti j:ir6sbir6sfgok 6priletdbe
az elj6rhsr cselekm6ny kezdo idopontja elott legfeljebb 5 perccel l6phetnek be, a ISrgyal6termet a
legrovidebb riton kell megkozeliteniiik, iilohelyeiket a t6rgyal6teremben behiv6sukat kovetoen azonnal
el kell foglalniuk.

(2) At elj6r6si cselekm6ny elott 6s kozben a t|rgyalotermek eloter6ben, valamint a folyos6kon
vdrakozni csak a szi.iksdges idotartamban lehet, a virakctzas sor6n - amennyiben a helyis6g merete
lehetov6 teszi - biztositani kell a szem6lyek kozotti 2 mdteres tSvols6g megtart6s6t.

(3) Az elj6r6si cselekm6ny befejez6s6t kovetoen az iigyf'elek kotelesek a Gyulai Tiirw6nysz6k 6s a
teriilet6n mtikiid6 jf rdsbir6sfgok 6piilet6t azonnal elhag;yni.

T6rgyal6termi protokoll

13. S (l) A t6rgyal6sok 6s nyilv6nos r.il6sek megtart6s6rakjziroTag a vesz6lyhelyzet sor6n drv6nyesrilo
egyes elj6r6sjogi int6zked6sek irjb6li bevezet6s6r6l sz6l6 fl2l202l. (III. 6.) Korm. rendelet
eloir6sainak figyelembev6tel6vel keri.ilhet sor.

(2) T 6r gy alotermi protoko 11 :

a) A t6rgyal6terembe a kihelyezett kezfertotlenito haszn6lat6t kovetSen lehet bel6pni.
b) Az orrot es a sz61at folyamatosan elfed6 maszk visel6se az eljdrhsi cselekmeny teljes

idotartama alatt, minden r6sztvevo sz|mhra kcjtelezo. A tan6cs elnoke - sziiks6g eset6n - az
orrot 6s a sz|jat folyamatosan elfedo maszk lev6tel6t rendelheti el a szem6lyazonoss6g
meg6llapit6sa c6lj6b6l, ennek idotartam6ra.

c) A t6rgyal6teremben - amennyiben a helyisdg m6rete lehetov6 teszi - a jelenl6v6knek
egym6st6l 2 meter t6vols6gban kell lenniiik. Flnnek figyelembev6teldvel az elj6r6 tan6cs
elnoke az eljdr5sr cselekm6ny megkezd6s6t megeJl6zoen sziiks6g esetdn meghathrozza,hogy a
t6rgyal6teremben egyszerre h6ny fo tafi 6zkodhat.

d) Az eljdrisi cselekm6ny megkezd6se elott hivatalb6l kell vizsg6lni, hogy a jSrv6nyrigyi
szab6lyokra (ellcrilonit6s, zarlat, megfigyel6s, ellern6rz6s) figyelemmel az eljhrdsi cselekm6ny
mestarthat6-e.

(3) Amennyiben a szigoritott v6dekez6s idoszak6ban kiv6telesen t6rgyal6teremben megtartand6
elj6r6si cselekm6nyre kenil sor azon a bir6k 6s az igazsilgrigyi alkalrnazottak szSmSra legal6bb FFP-2
min6s6gri maszk haszn6lata kotelezo.

(4) Amennyiben felmenil annak val6szintis6ge,
tarl6zkodik:

a) az eljdrisi cselekmdnyt meg kell szakitani;

hopy a ISrgyaloteremben fertozott szem6ly



b) az eflntelt szem6lyt a bir6s6g elkiikjnitett helyis6g6be kell irSnyit ari azzal, hogy ott
v6rakozzon:

4 az illet6kes eg6szs6gi.igyi hat6s6got 6rtesiteni kell;
d) a thrgyaloleremben tart6zkod6 szenodlyek adatait 6s el6rhetos6geit - amennyiben addig m6g

nem keriilt 16 sor - az eljSrhsi cselekm6nyrol k6sziilt jegyz6konyvben rcigziteni kell, majd a
Gyulai Tiirv6nysz6k vagy a teriilet6n miikiid6 jfr:isbir6sigok elnok6n keresztiil az
illet6kes hat6sdghoz el kell juttatni.

(5) A tan6cs elncjke a jirvSnyngyi szab|lyokra tekintettel, az eljSr6si cselekm6ny lefolytat6s6ra
vonatkoz6an egyedi szab6lyokat is meg6llap ithat.

(6) Lehetosdg szerint minden elj5r6si cselekm6ny befejez6s6t kovet6en a tbrgyal6teremben fertotlenit6
takarit6st kell vdgrehajtani. A fertotlenito takarit6s v6grehajt6sa c6lj6b6l az eljfuSsi cselekmenyek
befejez6s6rol a bir6, a bir6s6gi titk6r vagy a mell6jrik beosztott igazsilgltgyi alkalmazott halad6kalanul
6rtesiti az erre kijelolt bir6sdgi do1goz6t.

(1) Az elektronikus hirkozl6 h6I6zat vagy m6s elektronikus k6p 6s hang tov6bbithsdra alkalmas eszkoz
ritj6n tartand6 elj6r6si cselekmdnyek lebonyolithshn|l is biztositanikell azt, hogy a bir6sdgi 6priletben
tart6zkod6 szem6lyek egym6st6l legal6bb k6t m6ter t6vols6gra legyenek.

Papiralapri iratok kezel6se

14. $ Valamennyi, a bir6i 6s igazs6giigyi alkalmazotti szolghlati viszonnyal, valamint az igazgathsi
int6zked6sekkel 6s dont6sekkel kapcsolatosan keletkezett kiadm6ny kjzdr6lag elektronikus riton
k6zbesitheto.

15. $ A Gyulai Tiinv6nysz6k 6s a teriilet6nr miikiid6 jfrisbir6sigok r6sz6re post6n, gyrijtol6da vagy
k6zb esito irtj 6n k6zb e s itett iratok 6tv6tel6neh szabSTy ai:

a) Az iratok 6tvdtele sor6n a krildemdny 6tvevdj6nek, illetve a gynjbhdilban elhelyezett iratok
kiv6tele sor6n a gy(irol|da iirit6jdnek az onot es a sz|jat folyamatosan elfedo maszkot,
valamint kesztyrit kell viselnie.

b) Az iivetelt kovetoen valamennyi 6tvett iratot - a borit6k felbont6sa n6lki.il - az iratok
fertotlenit6s6re kij elolt helyisdgben kell elhelyezni (iratkarant6n).

16. S (1) A bir6s6gon beliili 6s kivi.ili munkewegzls sor6n is lehetoleg mellozni kell a papiralapri iratok
mozgaths|t.

(2) Al<zhr6lag papiralapon rendelkez6sre dLll6 iratokat elsosorban f6nym6sol6s vagy szkennel6s utj6n
k6szitett m6solati vagy digitaltz|lt formSban kell a bir6s6gon kiviili munkavlgzlshez rendelkez6sre
bocs6tani.

(3) A bir6s6gon kivi.ili munkav6gz6s sor6n az irarok visszasz6llit6sakor valamennyi visszahozott irat
rigy minosiil, mintha az kozvetlen kezbesitdssel drkezett volna. Ebb6l kovetkezoen a bir6 vagy az
igazshg;o'gyi alkalmazott Sltal az otthoni mu.nkav6gz6s c6lj6b6l hasznhh, majd visszasz6llitott iratokra
me gfeleloen alkalmazni ke77 az iratkarant6rura vonatkoz6 el6ir6sokat.

17. $ (1) A saj6t kezti al6ir6st ig6nyl6 dokumentumok esetdben - az llletlkes szeryezeti egys6g
vezetdj6nek dcjnt6se alapj6n, a dokumentum jelleg6tol fi.igg6en - az alilbbr szab6lyok egyike
alkalmazand6:

a) A saj6t kezri al6irdst6l el lehet tekinl.eni.



b) A dokumentum kezeldje a dokumentumra r|vezeti, hogy a dokumentum a saj6t kezii al6tr6sra
jogosult/koteles szem6ly allrirhshval ell6tottnak tr;kintendo. Ebben az esetben a dokumentum
kezeloj e fel el a felj e gy zds va16 sdgtartalmillrl.

c) A saj6t kez(i al6ir6sra jogosult/koteles szem6ly hivatali e-mail fr6(5b61 hivatalos iizenetet
ki.ild a dokumentum kezelojdnek arr6l, hogy a sz6ban forg6 dokumentumot saj6t kezii
al6ir6s5val ell6tottnak tekinti. Ebben az esetben az e-mailt ki kell nyomtatni 6s a
dokumentumhoz kell csatolni.

d) Amennyiben a saj6t kezi al6ir6s megldte elerLgedhetetlen, rigy az al6ir6st es az al1iris
kori.ilm6nyeit is rigy keli kialakitani, hogy azok rnegfeleljenek a papiralapri iratok kezel6s6re
vonatkoz6, szigoritott v6dekez6s id6szak6ban 6rvtlnyes el6ir6soknak.

(2) Az (1) bekezd6s eloir6sai nem vonatkoznaka bir6r;6gi elj6r6sban keletkezo dokumentumok (pl.
hatirozatok, jegyzokonyvekstb.)al6ir6s6ra.

Zhr6 rendelkez6sek

18. $ (1) A szabiiyzat elkeszites66rt, m6dosit6s66rt, arnnak jov6hagyaths66rl, fehilvizsghlaril6rt a
torv6nysz6ki elnoki titk6rs6g vezetoje a felelSs. A szab|lyzatot a Gyulai Tiirv6nysz6k elnok6nek j6v6
kell hagynia.

(2) A szab|lyzatot a Gyulai Tiirw6nysz6k internetes 6,s intranetes honlapj6n is k6zzd kell tenni,
valamint elektronikus riton a Gyulai Tiirw6nysz6k 6s a tertilet6n miikiid6 j6risbir6s6gok minden
dolgoz6j6nak meg kell ki.ildeni.

(3) A szabLlyzat megismer6sdnek igazol6s6ra szolgillo ,,Megismer6si nyilatkozat" alhir6s6ra a
jdrvinyngyi helyzetre tekintettel jelen szab|lyzat vonatkoz:6s6ban nem keriil sor.

(4) Ez a szabLIyzar a cimlapon megjelolt napon 16p hat6lyba, 6s a szigoritott v6dekez6s Korm.rendelet
s z erinti me gsz rin6 s 6nek id6p ontj 5b an hat|ly 6t ve szti.




