
 

TÁRGYALÓTERMI PROTOKOLL 

 

1. Tárgyalások megtarthatósága 

 

1.1. A tárgyalásokat – lehetőség szerint – távmeghallgatás útján kell megtartani.  

 

1.2. A kitűzött tárgyalások megtartásáról annak ismeretében kell dönteni, hogy  

• a tárgyalóteremben megoldható-e a résztvevők egymástól 2 méter távolságban 

történő elhelyezése, 

• a megjelenést megelőző 14 napban fertőzéssel érintett területről érkező személy 

érintett-e az ügyben. 

 

1.3. Célszerű szóbeli tájékoztatást adni a tárgyalások kezdetén annak megállapítása 

érdekében, hogy a tárgyalóteremben ne legyen potenciálisan fertőző személy jelen. 

 

2. Fertőzöttség gyanújával érintett személyek  

 

2.1. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) Eljárásrendjében foglaltak 

szerint gyanús vagy kivizsgálás alatt álló esetnek minősül: 

• olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi tünetek közül 

legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj; hirtelen megbetegedési 

kezdettel, függetlenül a megbetegedés súlyosságától, és 

• aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt 

megerősítetten vagy valószínűsítetten új koronavírussal fertőzött személlyel vagy 

• olyan, az új koronavírus fertőzéssel érintett területen járt, ahol közösségi terjedés 

feltételezhető. 

 

2.2. Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a 

megerősített COVID-19 fertőzöttel 

• egy háztartásban él; 

• személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb 

idő); 

• zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) 

[pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi 

beteglátogatás során]; 

• közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl. 

kézfogás útján); 

• védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával 

érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz); 

• a repülőúton 

o bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült 

o COVID-19 beteget ápolt, 

o a repülőgép személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg ülőhely 

szektorában látott el szolgálatot, 

o amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása 

indokolja, a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére 

kiterjeszthető a kontaktuskutatás; 



• az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg 

közvetlen ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként 

COVID-19 beteg mintáit kezelte. 

 

2.3. Az új koronavírus közösségi terjedésével érintett területek listája 2020. március 2. 

napján a következő: Kína, Szingapúr, Hong Kong, Japán, Dél-Korea, Irán, Olaszországban 

az alábbi tartományok: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piedmont. A folyamatosan 

aktualizált lista az NNK honlapon (https://www.nnk.gov.hu/) honlapon elérhető. 

 

3. Tárgyalótermi intézkedések fertőzés gyanúja esetén 

 

Amennyiben felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy 

tartózkodik, célszerű  

• a tárgyalást félbeszakítani 

• az érintett személyt a bíróság elkülönített helyiségébe irányítani azzal, hogy ott 

várakozzon  

• az illetékes hatóságokat értesíteni (további információ az NNK ingyenesen hívható 

06 80 277 455; 06 80 277 456 zöldszámain) 

• a tárgyalóteremben tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit a bíróság 

elnökén keresztül az illetékes szervhez eljuttatni.  

 

 

https://www.nnk.gov.hu/

