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A612015" (XI. 30.) OBH utasit6s 6. $ (1) bekezd6se alapj6n, azOrszilgos Bir6s6gi Hivatal
elnok6nek a 312021. szQmu aj6nl6sdval m6dositott 412020" szhmu ajhnllsa alapjfin a
kovetkezci szabillyzatot adom ki:

I. Fejezet
Aszabfllyzat c6lja 6s hatflya

1" $ A szab6lyzatc6lja:

a)

b)

c)

d)

e)

.,

a)

b)

6s a bir6s6gi 6piilet rendj6nek biztosit6sa;
ott tart6zko dhs szab|lyainak meghathrozfsa

yezteto t6meges megbeteged6st okoz6
hum6nj 6rv6ny kovetk$zm6nyeinek elh6rit6sa;

6s a bir6s6gi elj6r6sokban r6sztvevok

etarl6s 6nak bizto sit6s a.

a tertilet6n mukod6 j6r6sbir6s6gok 6ltal
ir6s6gi 6piiletek);

szem6lyi hat|lya a Gyulai Torv6nysz6k 6s a teriilet6n mrik6d6 j6rAsbir6s6gok
dolgoz6ira (a to bir6sfgi dolgoz6k), valamint az 6ptiletekbe bel6po
m6s szem6lyekr hogy

- beolt ott szem6lyek,
- v6detts6gg$1 rendelkezo vagy nem rendelkezo szem6lyek,
- v6dettsdgt lgazollssal rendelkez6 vagy nem rendelkezo szem6lyek;

terjed ki"

(2) A szab|lyzatot 6fiel alkalmazni kel I a bir6 s 6 gi 6piil et ekhe z tarto z6 b ekeritett
helyekre, mell6k6piilet
is, Ennek 6rlelm6ben

6s a torv6nysz6k kezel6s6ben levo g6pkocsik haszn6lata soriin

a dohfnyz6sra kijelo
eloir6sokat"

b) egyn6l tobb utas
utasl6tsz6m n6gy fo.

3. $ (1) A bir6s6gi 6 vonatkoz6 bel6p6st 6s bent hrtozkodhst szab6lyoz6
szab|lyzatokat vagy mds form6ban meghathrozolt eloir6sokat a jelen szab|lyzatban

t helyeken is meg kell tartani a t6volshgfartilsra vonatkoz6

lehetos6g szerint buszt kell haszn6lni, amelyben a legmagasabb

geloz6se 6rdek6ben minden bir6sdgi dolgoz6
artani 6s lehet6s6gelhez m6rten betartatni a

gi6niai - intlzkedlseket"
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shgiszolg|l kiikinoserl at6vols6gtart6si 6s ahigi6niai
sek - betart bir6s6gi dplgoz6kat, valamint a bir6sSgi
tart6zkod6

(4) A (2)-(3) bekezd6sek az ajilnlott int6zked

(5) A szab6lyzat alkalmazdsa sor6n

a) maszk: az orvosi maszk, a munkav6delmi maszk, illette a textil vagy m6s anyagb6l
k6szi.ilt maszk;

b) maszk visel6se: a maszkot folyamatosan kell viselni {rg!, hogy az az orrot 6s a szhjat
folyamatosan elfedje.

U. Fejezet
A bel6p6s 6s a benntnrtSzkodits iigyfelekre von{tkoz| szabillyai,

valamint az iigyf6lsegft6re 6s a kezel6 irodai tij6koztatfpra vonatkoz6 szab{lyok

l" A bel6p6sre jogosultak, a benntart6zkoflSs id6tartama

4. $ (1) A bir6s6gi dolgoz6nak nem minrlsiil
a be16p6s e c6lj 6nak megval6 sulashig tartozk

(2) A bir6s6g 6piilet6be az igyvedi kam
tigy6szs6gi fogalmaz6k es az igazshg;a,gyi sz
a hivat6srendi igazolv6ny felmut atlsdv al l6p

6gk6nt bel6ptethet6 iigyfelek sz6mhna! meghatilrozlsa a jelen
5ir1ak figyelembev6tel6vel az elj6rQ tanScs elnok6nek joga 6s
a bel6ptethet6 rigyfelek szhmhr6l el6zetesen t|jekoztatja az 6piiletbe

torten6 bel6ptet6st vegzo bir6s6gi dolgoz6kat. A tan6cs elnok6nek a hallgat6s 6gl6tszhmht
lehet6leg m6r akitriz6skor meg kell hatdroznia, s a bel6ptet 6lstvdgzo dolgoz6kat legk6s6bb
az eljfirhstmegellzo munkanapon 10 6r6ig tSjdkoztatnia kell akorlfutozilsrol.

(4) A kezel6irod6k fogad6k6pess6g6t a jelen szabilTyzatban meghat6rozollak
figyelembev6tel6vel akezeloirodfba beosztottrgazshgltgyi alkalmazotthathrozzameg. Az
irod6k fogad6k6pess6g6r5l az irodilk vezetor folyamatosan tflekoztatjhk az 6piiletbe
tort6no bel6ptet6st vegzo bir6s6gi dolgoz6kat az 6priletbentart6zkod6 iigyfelek szitmfnak
esetleg sziiks6ges korl6toz6sa c6lj 6b61.

(5) Amermyiben az ijgyfll a szitmhra meghat6rozott idopontn6l kes6bb vagy el6zetes
regisztrhciS n61kii1 lrkezlk a biztons6gi szolg|lat csak akkor l6ptetheti be, ha az
iigyint6z6s6re m6g ekkor is lehetos6g van. Err5l a biztonsdgi szolg6latnak akezelotodhba
beosztottigazshgltgyialkalmazottalegyeztetniekell.

2. Az iigyf6l bel6p6s6nek
6s az iigyf6l

5. $ (1) Aj6nlott, hogy

el6zetes regisztrdci6ja
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os elj6r6si cselekm6nyen hallgat6s6gk6nt

002. (Vm. 1.) IM rendelet (a tov6bbiakban:
relmet vagy inditv6nyt eloterj eszt6 iigyfelek;

o szem6lyek

oveton l6pjenek be.

elenni szhnd6koz6 i.igyfel szhmlra ajdnlott,
n 15 6r5ig, p6nteki munkarend szerinti
be.

bel6po iigyfelek rlszere az id6pontokat rigy
gyf6l tafi6zkodjon az igyfelfogad6s clljfra

rete lehet6v6teszi - figyelemmel a jelen 16vo
6v6k kozotti legal6bb 2 mlteres t6volsdg

(4) A telefonon jelentkgz6 iigyfelet tSjdkoztatni kell a szem6lyes megjelen6ssel j6r6
tigyint6z6si form6kon kiftili lehetos6gekrol, tov6bb6 an61, hogy a bir6sdg 6piilet6ben
rnaszkot b6rki jogosult hiiszn6lni, 6s a maszkhaszndlat senki szhmhranem tilthat6 meg. A

nositisa c61j6b6l 6s annak idej6re - a bir6s6g
yzete felsz6litilshra kdteles az arc6t eltakar6
i kell tov6bb6 arr6l is, hogy a papiralapu
vagy a bir6s6gi 6piiletekben tal6lhat6

gr.1t6lildhkban nyfj thatj {k b e.

(4) A telefonon jelentkezg iigyfeletthjdkoztatni kell a 7. g-ban foglaltakr6l is.

eg kell hathrozni, hogy melyik napon h6ny
meghalfirozni, hogy az i.igyfelek egym6ssal
eghatilrozhs6n6l iigyelni kell arra, hogy az

nk6nt kb. 15 perc maradjon a fertotlenit6s

btztonshgi szolg|latn|l kell jelentkeznie. A
yf6l s e gito t el I 6t6 i gazs ilgltgyr alkalmazottal)

(2) A biztonsdgi szolg6lpt tdjdkoztatja a bel6pni szhnd6koz6 tigyfelet, hogy a bir6s6g
6piilet6ben maszkot b6rki jogosult haszndlni, 6s a maszkhasznillat senki szfm6ra nem

kizhr6lag az azonosit6sa c61jAb6l 6s annak
b i zto ns 6gi sz emllyz ete f elszoliths 6ra ko tel e s

ani.

itr atn6l elh el yez ett ferto tl enit6 s z errel a kezeil
fe,rl6tlenitenie kell, l6bbelffe talpfttpedig meg kell tor<ilnie a fertStlenit6szeres l5btorloben.
Ezt kovetden l6ptetheti b{ a rend6sz az iigyfelet, majd a kijelolt helyis6ghez khnyitja.
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() Az iigyf6lfogad6s celj6ra kijelolt hel
felvil6gosit6sk6r6s 6s iratbead6s c61j6b61 tart
iigyfelet 6s az igazs6s,rgyr alkalmazottat eI
haszn6lni.

(5) Az iigyfelet fogad6 igazsdgltgyi alkalma
eltakar6 maszkot viselni, a kezel6iroda alk
iigyf6l thvozhsa ut6n a f6lfogad6st (tigyf6lse
fert6tlenit6sre kijel<ilt bir6s6gi dolgozot.

(6) Az iigyf6l thvozhsa uthn a kijelolt ktilo L helyis6g lcijelolt
bir6s6gi dolgoz6nak fert6tlenito szerrel le kell trirolnie, iileteket
6s eszkozoket is, bele6rtve az elv6laszt6 muanyagl ki kell
szeII6zteIni.

3" A COVID-l9 6rintetts6gii iigyfelek ek megtagadfsa
Bejelent6si, kik6rdez6si 6s jelent6s kiitelezetts6g

I

a)

b)
c)
d)

$ (1) A bir6srigi 6ptiletekbe olyan szem6ly sem

a betegs6g jellemzo ttineteit mutatja;
igazoltan COVID - I 9 betegs6gben szenved;

l6phet

a j6rv6nyigyi elkiilonit6s c6lj6b61 elrendelt, hat6s6gi kaqantdn hatillya alatL 6ll;
aki a hat6s6gikarantln v6grehajLhs|ra kijeldlt lak6helyen, karant6nkoteles szern6llyel
kozos hhztarthsban 61.

(2) Ugyancsak nem l6phet be a kapcsolat megszakithsht (megsztin6s6t) koveto 10 napig
olyan szem61y, aki szoros kapcsolatban 6llt val6szimisitetten vagy meger6sitetten COVID-
19 virussal fertozott szem6llyel. E tekintetben szoros kapcsolatban 6116 szem6lynek min6sril
ktilon<isen az, aki aval6szinisitett vagy a meger6sitett COVID -19 ferti|zoIteI

a) egyh|ztart6sban 61;

b) szem6lyes kapcsolatba keriilt (2 m6teren beliili tdvols6g 6s 15 percn6l hosszabb id6);
c) zdrtl6gl6rben tart6zkodott (2 m6teren beliili t6vols6g 6s 15 percn6l hosszabb id6. 01.

munkahelyen egymds kozel6ben, iskol6ban egy oszt6lyteremben, k6rh6zi
betegl6togat6s sor6n);

d) kozvetlen fizikai kapcsolatba kenilt (p1. k6zfog6s ritj6n);
e) ferlozott beteg v6lad6khval 6rintkezett v6d6eszkoz alkalmazSsan6Tl<,i1 (p1. r6koliogtek

v agy szab ad klzzel 6rt hasznillt p apirz s ebken d6ho z) ;
D a repiiloirton b6rmilyen irdnyban 2 iil6snyi t6vols6gban iilt,

(7 ) Az el ektromo s k6zsz6it6k haszn|lata trI

(8) Az elozo bekezd6sekben itl;akat a 16r
iigyfelek eset6n is megfelel6en alkalmaznik

(9) Ugyf6len 6rteni kell a kovetkezoket is:
alrigy6szek, az igyeszs6gi fo galm azok 6s az i
szak6rtojelolt.
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s) azoft, 6s a ttinetek
repiilosep nasvobb

sirlyoss6ga vagy a COVID-19 beteg mozgdsa
ter0let6re vagy akhr eg6sz6re kiterjesztettdk a

a)

b)

(3) Az e1626 bekezd6sek irtak v6grehajt6s 6rdek6ben:

foglaltak fenn6ll6s6t az iigyfelek kiitelesek az 6piiletbe tdrt6noAz(r) - (2)
bel6ptet6st v1gzSbi gi dolgoz6val kozolni.
A bel6ptet6st vlgzo r6s6gi dolgoz6 az (l)-(2) bekezd6sben foglaltakra vonatkoz6an

sz6nyeg).

(2) A kezeloirodhkban az iratbetekint6st elsosorban elektronikus irton, szhmit6g6p

4. A bfr6sfg 6rdekkiir6ben eljdr6 szem6lyek benntart6zkoddsa

nem 6116, de a bir6s6g 6rdekkor6be hrtoz6
an foglaltak boartSsdval tart6zkodhatnak a

berei a bir6s6gi 6piiletekbe munkav6gz6s
be, ha elozetesen a bir6s6gi gazdashgi hivatal

r{szdre megkiildt6k minden egyes bel6pni szhndekozo szakember vonatkoz6silban a
nyllatkozalokat a virusmeirtess6giikr6l. A nyilatko zatol a 1. sz" mell6kletnek megfeleloen
kerll beszerezni.

el6en alkalmazni kell a j6r6sbir6s6gok 6ltal
k teljesit6se eset6n is.

ilI. Fejezet
Iratkezel6s az iigyf6lsegft6n 6s a kezeldirodai 1:f.j6koztatfs sorfn

d6s korl6tozott. Az tigyfelek kezel6irodai
lyis6get kell kijelolni 6s haszn6lni, amelyben
fert6tlenit6 tisztitis ut6n. A kijelolt helyis6g
bir6s6gi dolgoz6 tart6s munkav6gz6senek
tlenithet6 feli.ileteket el kell t6volitani (p1.:

segits6gevel kell bizto sitani.
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r;rtjhnklszitett m6solati form6ban kell betekintdsre aziigyf6f rendelkez6s6re bocs6jtani" Az
iigyf6l 6ltal megvizsg6lt f6nym6solatot a betekint6st kovetoen azorrtal meg kell
s emmi sit eni iratm e g s emmi s it6 haszntlalSv al.

10. $ Iratmdsolatra vonatkoz6 k6relmet lehet6s6g szbrint elektronikus riton kell
eloterjeszteni. Amennyiben azijgyfll elfogadja, a m6solatot elektronikus fton kell kiadni.

11" $ Ugyirat tartalmdr6l felvil6gositSst k6rni 6s tdjl:koztafilst nyrirjtani lehet6s6g szerint
t6vkozl6si eszkozon, illetve elektronikus rendszeren keresztiil kell.

12. $ (1) Iratok beaddsa tigyfelek r6sz6rol elsosorban post{i irton, vagy a gynrt6l6d6kban
va16 elhelyez6ssel tort6nhet.

(2) Szem6lyes iratbead6s sor6n a higi6niai eloir6sok betarthsira fokozott figyelmet kell
forditani.

13" $ (1) Minositett iratok arra jogosult iigyfelek r6sz6rol toft6n6 betekint6s6t a vonatkoz6
jogszab6lyi eloirAsok betart6s6val,kizfrr6lagp apiralapon letlet biztositani.

(2) A kezel6 iro d6k bir6 s 6gi dol goz6ir a vonatkoz6 el6ir6s ok
megtekint6s et bizto sit 6 alkalmazottra is.

thnyad6ak a min6sitett iratok

IV. Fejezet
A. p 6nztfiri ii gyf6lfo rgalo m ra vo n atkolr6 sz ab 6lyo k

14. $ (1) A biros6gi eljrir6sban r6sztvevo tanrik kcilts6geinek niegt6rit6se sor6n t<irekedni kell
a k€szp 6nzkim6l 6 ki fi z et6si m6 d alkalm azds 6r a.

(2) A kifizet6si utalvSnyon a tanir nev6n 6s lakcim6n tril, a tan.f hozzhjhrulilsa eset6n a
kifizet6s fogadhshra szorg|lo banksz6mlaszhmot is fel kell tiintetni.

(3) Az utalv6nyokal akiutalls 6rdek6ben kozvetlentil a bir6s6gt gazdasilgi hivatal rlszlre
kell megkiildeni a napi gyrijtott post6val.

15" $ (1) Rendkiviili esetben, amermyiben az eloz6 g-ban foglaltaknak akadillya van a
kifizet6st elrendel6 utalv6nyt - akrftzetesben 6rintett szem6ly kozremukrid6s6t mell6zve -
kozvetleniil a plnzthr os r6sz6re kell eljuttatni.

(2) A p6nzt6ros az i.igyf6lsegitore 6s a kezeloirodai rigyf6ltijdkoztathsra vonatkoz6
szabSlyok alkalmazis|val, a kijelolt helyis6gben (sziiks6g szerint a foglal6sok soron kiviili
e gy eztet 6s 6v el ) telj e s iti a k 6 s zp 6n z kifizete s 6t.

16. $ A kezeloirod6k bir6s6gi dolgoz6ira vonatkoz6 eloir6sok ir6nyad6ak ap6nzt6rtkezel6
bir6s6gi dolgoz6kra is.

V. Fejezet
A bel6p6s' a benntartrSzkod:{s 6s a munkav6,gz6s bir6sfgi dolgoz6kra vonatkozri

szabflyai
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a benntart6zkodis id6tartama

oz6ja a munkav6gz6s idej e alatt tart6zkodhat.

j6r6sbir6s6gok 6piileteibe nem l6phetnek be a
oz6i, fiiggetleniil att6l, hogy kiskoruak vagy

2, A birrSsrigi dolgo!6k bel6ptet6se 6s a kiiziis hasznflatf helyis6gekre vonatkoz6
el6frfsok

18" $ (1) A bel6p6st kovetoen a bir6s6gi dolgoz6nak a bejftratn|l elhelyezett
fert6tlenit6szerrel a kezeil, fertotlenitenie kell, l6bbelije talpAt pedig meg kell torolnie a
fertotlenit6szeres l6btcirloben.

(2) A bir6s6g 6piilet6berl maszkot b6rki jogosult haszn6lni, 6s a maszl<haszndlat senki
sz meg. A maszko m61y - krzhr6lag az azonositdsa c6lj6b61
6s a bil6shg ar:ra dolgoz6ja vagy a bir6sdg biztons6gi
sz 5s6ra k6teles az maszkot id6lesesen elt6volitani.

koz6s haszn|latu helyis6gek hasznAlata sor6n
6s kotelez6 klzfertoilenit6t haszn6lni.

(4) Az elektromos k6zszhrft6k haszn6lata tilos.

6gt6rben egyszerre csak egy fo tart6zkodhat
161 kiv6telt k6pez a munkav6 gz1si,tigyint6z6si
s, azonban ebben az esetben is tartani kell a
ot, az egyhelyis6gben tartozkodhsnak a leheto
zab|lyok belartilshra ktilonos figyelmet kell

forditani.

(6) A kozds haszn|lati eqzkozok (pl. multifunkciondlis nyomtat6-fenymdsol6-lapolvas6)
kezel6 feliilet6t minden hfszn|lat el6tt 6s ut6n fert6tlenit6 kend6vel kell letorolni, vagy
amennyiben erre nincsen ldhetos6g, v6dokesztyiit haszn6lni.

q" A be nem l6ptethetd bir6s{gi dolgoz6k
A bir6sfgi dolgoz6k jelent6st6teli kiitelezetts6ge COVID-19 6rintetts6giik

eset6n

19" $ (1) Abir6s6gi 6piiletgkbe olyanbirosfgi dolgoz6 nem l6phetbe, aki

d;
It, hat6s6gi karant6n hathlya alatt fil;
elolt lak6helyen, karant6nkoteles szem6llyel

egszakithsht (megsztin6s6t) koveto 10 napig
al6szimisitetten vagy meger6sitetten COVID-
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19 virussal fettozott szem6llyel. E tekintetben szoros kapcdolatban 6116 szem6lynek min6stil
kiilonosen az, aki aval6szinisitett vagy a meger6siteft aOVID -I9 fert6zijttel

a) egyhdztart6sban 6l;
b) szem6lyes kapcsolatba kenilt (2 m6teren
c) zfirtllgllrbentart6zkodotL (2 m6teren b

munkahelyen eglnn6s k<jzel6ben, i
beteglSto gat6s sordn);

d) krizvetlen fizikai kapcsolatba keriilt (pl.
e) fert6zott beteg vSladdkdval drintkezett v

v agy szab ad k1zzel 6rt hasznhlt papirzs eb

0 a repril6irton b6rmilyen irSnyban 2 iil6sn
g) egy reptil<iirton utazott, 6s a ti.inetek sir

indokolta, hogy a repiil6g6p nagyobb te
kontaktuskutat6st"

(3) Az (1), (2) bekezd6sben foglaltak fenn6ll6s6t d bi.oragi dolgoz6k k<jtelesek
halad6ktalanul elektronikus lev6lben bejelenteni a torv6nfzsz6k eln6k6nek 6s a szewezett
egys 69 v ezetojet egyidej tileg 6rtesiteni.

s6gi dolgozo igazoltan COVID-19 virusfert6f6sen esett 6t, abir6s6gi epriletbe
utfn l6phet be, hogy a gyogyul6s6t igazolo o{vosi dokument6ei6t bemut alta a
eln<ik6nek.

4. Bfr6sdgi dolgoz6k egy6ni j6rv6nyiigyi kiitelezetts6gei

20. $ (1) A bir6sdgi dolgoz6

a) mosson kezet meleg vizzel
m6sodpereen 6t

6s szappannal alaposan 6s gyakrabban, legalilbb 20

b) korlhtozza akontaktussal j6r6 idvozl6si form6kat
c) ne dorzsolje szemeit, ne nyflj on az arcilhoz

h) szelloztessen min6l gyakrabban
i) kizdr 6lag s aj 6t ir o eszko z6t hasznhlj a
i) kertilje a tomeget kozlekedese sor6n 6s szabadidei6ben

(2) Ha a dolgoz6 vagy csal6dtagtra hirtelen beldzasodik, kQhdg vagy nehezebben l61egzik,
6s az elmrilt 10 nap folyam6n olyan teriileten, orszhgbanidn,&rotlerjed azrij koronavfrus
vagy esetleg arcol van ludom6sa, hogy rij koronavirussal igazoltai fertbzitt szem6llyel
6rintkezett, akkor miel6bb hivja fel telefonon hlziorvosdt vagy a h6ziorvosi iigyeletet. A
telefon6l6s lehet6v6 teszi, hogy indokolt esetben u, o-o, a kijel<ilt egEszs6giigyr

(4) A bel6ptet6si korl6toz6sok nem al
fert6z6smentess6g6t a bir6s6g 6piilet6ben to
beltil elv6gzettketnegativ eredm6nyr.i pCR t
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rntdzmlnybe utalja
Ez segilmegelozni
mrikodjon egytitt a

an6l hogy a betegnek meg kellene jelennie a h6ziorvosi rendel6ben.
a fert isek terjedes6t is. Felt6tleniil kcivesse az oryos ritmutat6sait, 6s

(3) Amennyiben nem 1 kcihdg, de az elmirlt 10 nap folyam6n olyan tertileten,
koronavirus, akkor javasolt, hogy az utazbst koveto 10orsz|gban j6rt, ahol terj

napban figyelje magfuna
jelentkezik.

es etle ges j el entkez6s 6t, akkor hiv j a hhziorvo s 6t, ha ttinete

(a) Ha akomyezet6ben olyan emberrol - legyen magyar vagy ktilfoldi 6llampolghr -,
akin6l hirtelen 16z, ko vagy nehezebb l6legz6s jelentkezett 6s az elmilt 10 nap
folyam6n olyan teriileten, j6rt, ahol terjed az irj koronavirus, lehetoleg kertilje
vele a szem6lyes talllkozl , 6rintkez6st. K6rje meg ot, hogy maradjon otthon, ne menjen
kozoss6gbe, 6s telefonon 6rtesitse a hhziorvost vagy a hiziorvosi tigyeletet, valamint
miikodj6k egytitt a iigyi hat6s6ggal.

s6nek 6s munkav6gz6s6nek szabdlyai

av 6gz6shez I eheto s 6 g sz erint bizto sitani kell
k ilyen cllfhasznhlat6val is.

(2) A bir6s6gi dolgozok szlftmhra a munkav6gzlshez biztositott egyiittes elhelyez6s eset6n
a munkavdgz6s sor6n tarta4i kell a szem6lyek k6zotti legal6bb 2 m6teres t6vols6got.

(3) A kezel6irodai iigyint646s sor6n kesztyi visel6se javasolt.

22" $ (1) A biroi testiilftek 6s a jelenl6tet ig6ny16
6rtekezletet, til6st, rendezy6nyt csak 616 6vint6zked6sek
fokozott betart6sa mellett tarthatnak" 6nyt a torv6nysz6k
elnok6nek el6zetesen be kell jelenteni, aki azok megtart6s6val kapesolatban egyedi
6vint6zked6s eket hatfu ozh4t me g,.

t, ii16s, rendezv6ny az az esem6ny, amely nem
r6sztvevok szdman6gy vagy ann6l tobb.

7. A napi munkaidd \ezdet6re 6s v6g6re vonatkoz6 szabflyok elt6r6 alkalmazdsa

23. $ (1) A munkdltat6i jogkort gyakorl6 bir6s6gi elnok a szelezeti 6s mukod6si
szabhlyzatnak a napi munllaido kezdet6re 6s v6g6re vonatkoz6 rendelkez6s6t6l elt6r6st

llyezheto, hogy a bir6s6gi dolgoz6 a12 6vn6l
gy oktatisi szolgilltathst nyrijt6 int6zm6nybe

vesz6lyhelyzetre tekintettel meghat6rozott
z6 gyermeke, 6s nem bir6s6gi dolgozo

hozz,|tartoz6ja abir6shgi 6ptiletbe azonban a kis6r6s elott vagy ut6n sem 16phet be.

(2) fE $ alkalmazishban a rd-unk6ltat6i jogkort gyakorl6 bir6s6gi elndk a j6r6sbir6s6gokon
foglalkoztatott bir6k, bir6p6gi titk6rok, bir6s6gi fogalmazok 6s bir5s6gi i.igyint6zok
tekintet6ben is a j6r6sbir6s6g elnoke.

, nelll
az tj
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(3) E $ alkalmazdsilban a torvdnysz6ken munk6ltat6i jogkpr gyakorloja az fuItalavezetett
szewezeli egys6gben foglalkoztatott bir6kra 6s igazsilgltgyi alkalmazottaT<ra vonatkoz6an a
koll6giumvezeto, a fSosztillyvezeto, az oszt|lyvezeto vagy d csoportvezet6.

VI. Fejezet

m

papiralapon rendelkez6sre 6llo iratokat els6sorban
k6szitett m6solati vagy digitalizilll form6ban kell

rendelkez6sre bocs6tani.

f6nym6sol6s vagy
a bir6s6son kivtili

VII"
Athrgyalfts 6s a mds e

Eljr[r6s COVID-I

1. Az eljfrfsi cselekm6nyek v6gre

25. $ A bir6srigi elj6rSs sor6n a vesz6l
alkalmazni kell.

26. $ A birosSgnak a vesz6lyhelyzetidotartamaalatt a MaglfarorszhgAlapt<irv6nye 25. cikk
(l) 6s (2) bekezd6s6ben meghat6rozott feladataitkizdrolag y'zhrlalikotelezetts 69 al6rrrtoz6
fertozo betegs6g behurcolSsinak vagy terjed6s6nek megakad6Iyoz6sa v6gett elrendelt
j6rv6nytigyi elkiilonit6si, megfigyellsi, zfirlati 6s e1len6rz6si szabillyok marad6ktalan 6s
kiv6telt nem turo betart6s6val kell e115tnia.

27. $ (1) Az eljhr6si cselekm6nyre 5rkezo szem6lyek - kiv{ve az:f;gyvddt kamara tagai, a
bir6s6g, mint peres f61 k6pviselet6ben eljhr6 bir6, bir6sbgi titkfur, az igylszek, az
aliigy6szek , az igy6szs6gi fogalmazok 6s az igazsigpgyi szak6rt5, valamint az igazs|gp,gyi
szak6rtojelolt - a hivat6srendr rgazolvfuny felmutat6s6val -, tov6bb6 a bir6s6gi plnzthr
szolgfltaths6t ig6nybe vev6 iigyf6l - a bir6sSg 6piilet6b e az eljfurhsi cselekm6ny, illetve
iigyint6zes kezd6 id6pontja el6tt legfeljebb 10 perccel l6phetnek be, a tlrgyal5termet a
legrovidebb irton kell megkdzeliteniiik, iil6helyeiket a tdrgya.l6teremben behiv6sukat
kovet6en azonnal el kell foglalniuk.
(2) Az e1j6r6si cselekm6ny el6tt 6s kozben a tdrgyal6termek eloter6ben, valamint a
folyos6kon vitrakoznt csak a sziiks6ges idotartamban lehet, a vhrakozirs sor6n pedig
biztositani kell a szem6lyek kozotti 2 m6teres t6vols6g megtart6s6t.

(3) Az elj6r6si cselekm6ny befejez6s6t kovetoen az iigyfele\ kotelesek a bir6s6gi epiileteket
azonnal elhagyni.

2. A tdrgyak6termi protokoll

28. $ (1) T6rgyal6termi protokoll:
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Papfralapr[ iratok kez{l6se

24. $ (1) A bir6s6gon kivtli munkav6gz6s sor6n lehetoleg
mozgatdsdt.

elliSzni kell a papiralapfr iratok



nito haszn6lat6t kovet6en lehet b e16pni.

osult haszn6lni, 6s a maszkhaszndlat senki
asznhl6 szem6ly - kiz6r6lag az azonosithsa
oz6ja vagy a bir6s6g biztons6gi szem6Iyzete
zkot id6legesen eltAvolitani.
ym6st6l legal6bb 2 m6ter t6vols6gban kell
z eIjfu6 tan6cs elnoke sziiks6g eset6n

me ghalfir o zza, ho gy a 161 gy al6teremb en e gys z erre h 6ny fo (hall gat6 s 6 g) t art6 zko dhat 
"

hivatalb6l kell vizsg6lni, hogy a jdrvhnyljgyi
6s, ellenorz6s) figyelemmel a thrgyal5;s vagy

l6s, szem6lyes meghallgatds 6s i.igyfdlfogad6s
o mrianyagb6l k6sziilt v6d6falat (plexi) kell

(2) A tan6cs elncike a jEwhnyngyr szabllyokra tekintettel a I6rgyal6s lefolytat6sdra
vonatko z6 an egyedi sz ab 61y'okat is meg611 apithat 

"

29" $ (1) M z6s6t ko l6teremben fertotlenito
takarit6st k is kell. takarit6s v6grehajt6sa
c6li6b6l az 6161 a b titk6r vagy a mell6jiik
beosztott igazsagp,gyi alkallnazott halad6ktalanul 6rtesiti a feladatot e116t6 szem6l54, vagy
annak vezetojlt.

yi IfirgyaISs, iil6s, el6k6szit6 i.il6s, nyilv6nos
gyf6lfogad6s sor6n a tdrgyal6termek 6s az
b 40 percenk6nt ism6telt - 5 perc idotartamir
tet6s sorSn az 5intett helyis6gbenkizfir6lag a

bir6 s 69 LagSai tart6zkodhatrlak"

yal6s, iil6s, el6k6szito til6s, nyilv6nos ii16s,

d6s sor6n folyamatos szelloztetds mellett kel1

() Az elektronikus hirkdzl6 h6l6zat vagy m6s elektronikus k6p 6s hang tov6bbit6s6ra
tfijfinrarta\d6 elj6r6si cselekm6nyek lebonyolithshnill is biztositanikell azt,
6piiletben tarlozkod6 szem6lyek egym6st6l legal6bb 2 meter t6vois6gra

30. $ (1) Amennyiben feh,nertil
szem6ly tart6zkodik:

a) az eljilrilsi cselekm6nyt meg kell szakitani;
b) az 6rintett szem6lyt a bir6sSg elkiilonitett helyis6g6be kell irlnyitani azzal, hogy ott

vhrakozzon',
c) az illet6kes eg6szs6gi.igylhat6shgot 6s a torv6nysz6k elnok6t 6rtesiteni kell;

3. A tan6cs elnii(e (bfrti) 6s a bir6sigi titkdr elj:irisa COVID-19 6rintetts6gii
tigyf6l eset6n

annak val6szimis6ge, hogy a thrgyal6teremben fertozott
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d) a tfirgyal6teremben tart6zkod6 szem6lyek
m6g nem keriilt 16 sor - az eljdrilsi csel
kell, majd az illet6kes hat6s6ghoz el kell

(2) Elkiildnitett helyis6gen els6dlegesen azt a
1 9 6rintetts6gri iigyf6l az 5rintetts6ge meg6llapit6sakor tart6fkodik.

(3) Az (1) bekezd6st megfelel6en alkalmaznikell,ha a 7.9 (
(2) bekezdls6ben irt kdrtilm6nyek valamelyik6nek meg6llap
sordn keriil sor.

) bekezd6s6ben vagy a 8. g (1),
ths 6r a a tdr gy al6termi pro toko I I

VIII" Fejezet
A szrb 6ly zat h atf lyb al6p 6s e 6s e gydb rend elkez 6s ek

31. $ (1) AszabLlyzat202l. jrilius 10. napj6n

(2)Ugyanezen a napon hathlydt veszti a G
idej6re vonatkoz6 2020.E1.I.A .9 I 137 8. szhm.6

(3 ) A szab 6lyzat igyfelekre vonatkoz6 rendelkez6seirol

a) tdj5koztat6t kell elhelyezni a torv6nysz6k intemetes honlapjSn;
b) felhiv6st 6s thj5koztat6t kell kihelyezni a2. 6s 3. sz. mell6fkletnek megfelel6en az rigyfelek
b el 6ptet6s 6re szol 9616 b ej 6ratokn 6l N 3 form6tumb an.

(4) A 3. sz" mell6kletet esatolnikelT aztigyfel

(5) A szabdlyzatot el kell helyezni

a) at6w1nysz6k internetes honlapj6n;
b) a tdrv6nysz6k intranetes honlapj6n;
c) a szabdlyzatok nyilvSntart6s6ban.

(6) A szab\lyzatot meg kell ktildeni a toru6nysz6k tertilet6n szolg6lati jogviszonyban 6116

minden bironak 6s i gazs6giigyi alkalm azottnak elektronikus lev6lben.

32. $ A szabSlyzat a vesz6lyhelyzet megsztin6s6vel hat6lyhl veszti kiv6ve, ha a korm6ny
egyidej ril e g a ves z 6lyhely zetet ism6telten elrende

a tiirv6nysz6k elniike
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Gyula, 2021.jrilius 6.



Arurirott )l*:::-. .....".(n6v), mint

l. szdmil melldklet

beteg mozghsa
kiterjesztett6k a

nyilatkozatom szerinti adatokban v 6ltoz6s 611

visszavonom.

al6irhs

egnevez6se) v ezet6jel alkalmazottjal egylni
iszony megnevez6se), a bir6s6gi 6piiletben

6gz6sem kapcs6n, biintetojogi 6s k6rt6rit6si

o tudom6som szerint ne(t vagyok COVID-19 virus fertozdtt
o szem6lyemre, illetve vglem egytitt 616 szem6lyre vonatkozlan hat6s6gi karant6nt nem

rendeltek el.

o a bir6s6gi 6ptiletbe tort6n6 bel6p6st megelozo 10 napon beliil nem Alltam szoros
kapcsolatban val6szinlisitetten vagy meger6sitetten COVID-19 virussal fertozott
szem611ye1.

E tekintetben szoros kafcsolatban 6116 szem6lynek minosiil kiilonosen dz, aki a

val6szinrisitett vagy a megdrositett COVID -19 fertozdttel
a) egyhhztart6sban 61J

b) szem6lyes kapcsolalba keriilt (2 m6teren beliili t6vo1s6g 6s 15 percn6l hosszabb ido);
c) arl6zkodott (2 m6teren beliili t6vols6g 6s 15 percn6l hosszabb id6. Pl.

egyln6s kdzel6ben, iskol6ban egy oszt6lyteremben, k6rh6zi
so16lr);

d) kozvetlen fizikai kapcsolatba kertilt (p1. k6zfog6s irtj6n);
e) fefilzott beteg vr{1ad6k6va1 6rintkezett v6d6eszkciz alkalmazhsa n6lkiil ful.

r6koho gtek v agy szlb ad kezzel 6rt hasznillt p ap irz s ebkend6h6 z) ;
a repiiloirton b6rmillyen ir6nyban 2 iil6snyi tSvols6gban iilt,0

s) egy repiil6irton utazott, 6s a tiinetek sirlyoss6ga vagy a COVID-I9
indokolta, hogy a rEpril6g6p nagyobb terillet6re vagy akhr eg6sz6re
kontaktuskutat6st.

Amennyiben a idotartam6ban a

be, jelen nyilatkozatomat ir6sbhn halad6ktalanul

i"
I a kiv6nt rdsz alfthizand6/kies6szite

16/18



FELHIVA

A Gyulai Tcirv6nyszdk 6s a tertilet6n mrik6do jarSsbir6s6gok 6piiletpibe olyan szem6ly
akire vagy a vele egyiitt 6lo szem6lyre vonatkoz6an h at6s6gi kalant6nt rendeltek

a)

b)
c)
d)

2" sz. melldklet

nem l€phet be,

el. A biros6gi
6piiletekbe olyan szem6ly sem l6phet be, aki

a betegs6g jellemzo tiineteit mutatja;
igazoltan COVID - 1 9 betegs 6gben szenved;
a j elkiildnit6s c61jdb6l elrendelt, hat6s6gi ldarant6n hatilIya alatt 6ll;
ak karant6n v6grehajt6s6ra kijelolt lak6helyen, karant6nkdteles szem6llyel
ko sban 61.

A bir6sSgi it5s6t (megsztinds6t) koyeto 10 napig olyan szem6ly nem
ldphet be, val6sziniisitetten vag;J meger6sftetten koronavfrussal
(COVID-I E tekintetben szoros kapgsolatban 6116 szem6lynek min6siil
krilon<jsen az, al<t a val6szimisitett vagy a megerositett coVID-tg fd,rtlzottel

a) egyhhztarthsban 6l;
b) szem6lyes kapcsolatba keriilt (2 m6teren beli.ili t6vols6g 6s 1$ percn6l hosszabb ido);
c) zatl l6gi6rben tart6zkodott (2 m6teren

munkahelyen egym6s kozeldben, iskol6ban
d) kcjzvetlen fizikai kapcsolatba kertilt (pl. k6
e) ferlozott beteg vdlad6k6val 6rintkezett vd

szabad kezzel 6rt haszn6lt papirzsebkendo

0 a repiiloriton bSrmilyen ir6nyban 2 iil6snyi
g) egy repi.iloriton utazott, 6s a ti.inetek sirlyo

hogy a repril6g6p nagyobb tertilet6re vagy

i el6frfsok figyelmen kivtil hagyisfval bel6p valamelyik
szemben a szabdlysdrtdselflril, a szabdlysdrtdsi eljdrdsr6l ds a

erf eni v6crekez6s ermura szthsa ,ruvetyrl{!ly":,'::;":';rff;"in?";;;:#il7::;;;';;t';';::";
torvdny 361. $ alapj6n jfrve[nytigyi szabflyszeg6s v6ts6ge miatt a bir6sig elj6r6st kezdem6nyez,
tovSbb6 a szab6lys6rto magatarl6ssal okozott esetleges k6rok6rt a polgdri jog szabillyai szerint
k6rt6rit6si felel6ss6ggel tartozik.

Koronavirus fertozcittsdggel kapcsolatos val6tlan bejelent6s eset6n p bir6sdg a bejelentovel szemben -
a bejelent6s tartalm6t6l fiiggoen - fetjelent6st tesz a szabdlysdrtdsekrdl, a szabrilysdrtdsi eljdrdsr1l ds
a szabdlysdrtdsi nyilvdntartdsi rendszerr1l szdl6 2012. dvi II. torvdny 175. g-a alaplfin val6tlan
bejelent6s szabdlys6rt6se miatt, vagy a Biintetri Tdrvdnykonyvrril szdl6 2012. dvi C. torvdny 337. $
alapj6n r6mhirterjeszt6s btintette,vagy a 338. $ alapj6n kiizvesz6llyel fenyeget6s btintette miatt.

K6rem fentiek szives tudom6sul v6tel6t!
dr. Bagdi Arp6d Gyula sk.

a torv6nysz6k elnoke
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Tisztelt Ugyfeliink!

A koronavirus-j5rv6ny elleni
j6r6sbir'6s5gok dpiileteibe ii

tart6zkodni:

r sz6ban nyilatkoznia kel

3. sz. melldklet
YFELTAJEK AZTATO

zds irj szakaszSban a Gyulai Torvenysz6k 6s teriilet6n 1ev6
bel6pni csak indokolt esetben, elj6r6si cselekmdnyen val6
irodai iigyintdzls c6ljdb6l lehet, amelyet kovetoen koteles az

lamint bent

hogy On

dr. Bagdi Ary6d Gyula sk.
a torv6nysz6k elnoke

o
o
o at6s6gi karantlthat|lya alatt 6ll-e;

lak6helyen, karant6nkoteles szem6llyel kozoso 
nurrunu"ban 6l-e.

o 6nre vagy Onnel ggyiitt 6lo szem6lyre vonatkoz6an hat6s6gi karant6nt elrendeltek-e; valamint
arr61, hogy a megeliizb 10 napban tal6lkozott-e fertozott vagy vele drintkezo szem611ye1;

o A bir6sdg 6piilet6ben lnaszkot bfrki jogosult haszn6lni, 6s a maszkhaszndlat senki
zem6ly -
6shgbizt
6volftani
elik talp6

o szem6lYek kozott a 2 m6teres v6d6tivolsfg betartisa kotelez6 az 6priletben tart6zkod6s teljes
idolafiama alatt;

. a Ifirgyal6termek el6terdQen, valamint a folyos6kon virakozni csak a felt6tleniil sziiks6ges
id6tartamban lehet.

Veqye fiqvelembe. hogv

m6rt6kben vehet6k ig6nSbe;

s ir{tbeadfs c6ljfb6l tart6zkodhat.

koz(atist k6rni t6vkdzl6si eszkcjzon, illetve elektronikus rendszeren

a postai riton, valamint gyrijtol6d6kban val6 elhelyez6ssel is tort6nhet;

aleheto.u*.,;;f r#!"#ffi ffi fi':Hl""1t,1::H"#:::1"'",1"j',"::,;;1-L[ffiT#T1]
id6z6sen feltiintetett iigyiz5mra hivatkoz6ssal - a t6volmaradilsht kiment6 igazol6si k6relmet
terjesszen el6, el6adva, 4ogy mi volt a megjelen6s6nek az akadSlya.

K6rem a meg6rt6s6t 6s kiisztin6In az egyiittmiikiid6s6t!
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