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A612015. (XI. 30.) OBH utasft6s 6. $ (1) bekezddse alapj6n, azOrszitgos Bir6srigi Hivatal
eln6k6nek a312021. szitmu ajdnl6siival es a 412021. szftmuaj6nl6s6val, valamint az 112022.
szdmr; ajiinlS.ssal m6dositott 412020. szdmu aj6nkisa alapjanaNemzeti Ndpegdszsdgiigyi

Kozpont 2020. januttr l4-en kelt elj6r6srendje figyelembe vdtel6vel,
szabiiyzatot adom ki:

a kovetkezo

I.
Fejezet
AszabSlyzat c6lja 6s hatdlya
1.

$

A szab6lyzat c6lja:

a) a bir6s6gon 1bly6 munka zavartalans6g6nak 6s a bir6s6gi dptilet rendj6nek biztosft6sa;

b)

a

bir6s6gi dpiiletbe ttlrtdno be- 6s kil6pds, az ott tarlozkodiis szab6lyainak meghat6roz6sa
a ve sz6lyhely zet rdejer e ;

c)

az dlet- dri vagyonbiztonsdgot

vesz6lyezteto tcimeges megbetegeddst okoz6

hum6njrirv6ny kcivetkezm6nyeinek elh6rit6sa;
d)

a biritk, az igazstryigyi alkalmazottak ds a

bir6s6gi elj6r6sokban r6sztvevok

egdszsdg6nek meg6viisa;

j6rv6nyiigyi int6zked6sek marad6ktalan betart6s6nak biztosit6sa.

e)

a

)

$ (1)

A szabiiyzat

teri.ileti hata.lya a Gyulai Torv6nysz6k 6s a teriiletdn mrikodo j6r6sbir6sdgok 6ltal
hasznilt minden dptiletre (a tovSbbiakban: bir6s6gi dptiletek);
b) szem6lyi halalya a Gyulai Tcirvdnysz6k ds a teri.iletdn mrikddo j6r6sbir6sdgok
dolgoz6ira (a tov6bbiakban egyi.itt: bir6s6gi dolgoz6k), valamint az dpiiletekbe bel6po
m6s szemdlyekre fiiggetleni.il att6l, hogy
- beoltott vagy be nem oltott szemdlyek,
a)

-

vddells6ggel rendelkez6 vagy nem rendelkezo szem6lyek,
v6dettsegr igazolvfrnyal rendelkezo vagy nem rendelkezo szem6lyek;
c) idobeli hatfilya a 271202L (I. 29.) Korm. rendelet I . g-6val kihirdetett es a 27112021 .
(Y .2 L ) Korm. rendelettel me gho s s zabb itott ve s zdlyhely zet ido szakir a
terjed ki.
(2) A szabalyzatot 6rtelemszenien alkalmazni kell a bir6s6gi 6priletekheztartozS bekeritett
helyekre, mell6k6pi.iletekre ds a torvdnysz6k kezel6s6ben levo g6pkocsik haszn6lata sor6n
is. Ennek 6rtelm6ben

a) a doh6nyz6sra kijelolt helyeken is meg kell tartani a t6vols6gtartiisra vonatkoz6
eloirfsokat.
b) egyndl tobb utas esetdn lehetosdg szerint buszt kell haszndlni, amelyben a legmagasabb
utasldtszfm ndgy fo.

$ (1) A bir6sdgi 6piiletekre vonatkoz6 beldpdst ds bent txtSzkoditst szab6lyoz6
szabfiyzatokat vagy m6s form6ban meghatdrozott eloirfsokat a jelen szabfiyzatban
meghat6rozott elt6r6sekkel kell alkalmazni.
3.

3tt7

(2) Azrij koronavirus jrlrv6ny terjedds6nekmegelozdse 6rdek6ben minden bir6s6gi dolgozo
ds a bir6siigi dpiiletekbe beldpo kdteles betartani 6s lehet6s6geihe;z mdrten betartatrri a
j6rv6nyiigyi - ki.ilon<isen a t6vols6gtart6si ds higi6niai - int6zked6seket.
(3) A biztons6gi szolg6lat kdteles a jitwfny:d;gyi - ktiloncisen a t6vols frytartdsi6s a higi6niai
6vintdzked6sek - betart6s6t ellenorizni, s erre a bir6s6gi dolgoz6kat, valamint a bir6r;6gi
dptiletekbe n tart6zko d6 m6s szemdly eket i s fi gyelm eztetm.

(4) A bir6s6g 6piilet6ben maszkot b6rki jogosult haszn6lni. ds a maszk haszn6lat senki
szitmina nem tilthat6 mes.

U. Fejezet
A bel6p6s 6s a benntart6zkod,its iigyfelekre vonatkozf szabilryai,
valamint az tigyf6lsegitfre 6s a kezel6 irodai tfjilkoztatrisra vonatkoz6 szabrilyok
1. A bel6p6sre jogosultak,

a benntartfizkodfts

id6tartama

4.

$ (1) A bir6s6gi dolgoz6nak nem minosi.ilo m6s bel6po szemdly a bir6s6gi 6piiletekben
a bel6pdse c61j 6nak megval6 sukis6i g tart6zkodhat.

(2) A bir6s6g 6piilet6be az igyvedi kamara tagjai, az igy6,szek, az aligy6,szek, az
tigy6szsdgi fogalmaz6k esazigazs6giigyi szakdrto,valamint azigazstryigyi szak6rtojekilt
a hivat6srendi igazolv6ny felmutatds|val l6phetnek be.

(3) A

hallgat6s6gk6nt beldptetheto iigyfelek szitmfnak meghat6roz6sa a jelen
szabfiyzatban el6irtak figyelembevdtel6vel M elj6r6 tanS.cs elnokdnek joga ds
koteless6ge, aki a bel6ptetheto iigyfelek szftmirol elozetesen 1:.6je)koilatja az 6ptiletbe
tcirt6no bel6ptet6st vegzo bir6srigi dolgoz6kat. A tan6cs elnok6nek a hallgat6sdgletszinnifi
lehetoleg mir akittiz6skor meg kell hattnoznta,s a bel6ptet6st v6gz6 dolgoz6katlegk6s6bb
az eljftt6stmegeliizo munkanapon 10 6r6ig tttjekoztatnia kell a korl6tozrisr6l.

(4) A kezeloirod6k fogad6kdpessdgdt a jelen szabtlyzatben meghat6rozollak
frgyelembev6tel6vel a kezel6irod6ba beosztottigazsftgrigyi alkalmazotthatfrozzameg. Az
irod6k fogad6k6pessdgdr6l az fuoditk vezetor folyamatos an tii6k<-tilatj6,k az dptile,tbe
t<jrt6n6 beldptetdst vegzo bir6srigi dolgoz6kat az epiletben tart6zkodr5 iigyfelek szhmfu:rak
esetleg sztiks6ges korl6tozdsa c6ljrib6l.
(5) Amennylben az tigyfel a szitmhra meghatirozott idopontndl kds6bb vagy el6zetes
regisztr6ci6 n6lktil drkezik a biztons6gi szolgiilat csak akkor ldptetheti be, ha az
ilgyintdz6sdre m6g ekkor is lehetosdg van. Errol a biaons6gi szolg6latnak a kezeloirodriba
be o s ztott igazs ftglj;gyi alkalmazo ttal e gy ezletni e ke I l.

2.

5.

Az iigyf6l bel6p6s6nek el6zetes regisztrr{ci6ja
6s az iigyf6l bel6ptet6se

$ (1) Aj6nlott, hogy

a) a bir6srig altal foganatositott,

nyilv6nos eljrir6si cselekmdnyen hallgat6s6gk6nt

megjelenni kiv6n6 szem6lyek;
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b) a bir6s6gi i.igvvitel szabtiyairol sz6l6 1412002. (VIIL 1.) IM rendelet (a tov6bbiakban:
Biisz.) 7, $ (1) bekezd6se szerint, sz6ban kdrelmet vagy inditvrinyt eloterjeszt6 tigyfelek;
c) az ir atb etekint6 si j o go sultsd g gal rendelke zo s zemdlyek
a

bir6sdgi dptileLekbe elozetes regisztr6ci6t koveton l6pjenek be.

(2) Az iigyf6lsegiton 6s kezeloirod6ban megjelenni sz6nd6koz6 iigyf6l szirmfna ajinlott,
a megelozo munkanapon 15 oritig, p6nteki munkarend szerinti
munkanapo n 12 or 6ig telefonon j e I entkezzen b e.

hogy legkdsobb

(3) Az (1) bekezdds b) 6s c) pontja alapj6n beldpo tigyfelek rcsz6re az tdSpontokat fgy
indokolt regisztr6lni, hogy egyidejtileg egy ilgyf6l tart6zkodjon az igyfelfogadds celjina
kijelcilt helyis6gben, kiv6ve, ha a helyis6g m6rete lehetov6 teszi - figyelemmel a jelen ldvo
bir6s6gi dolgozo szemdlydre is - a jelenl6vok kozotti legal6bb 2 mdteres t6volsdg
biztosit6sdt.

(4)

A

telefonon jelentkez6 iigyfelet t|jekortahi kell a szem6lyes megjelen6ssel jrir6
iigyint6zdsi forrn6kon kfviili lehetos6gekrol, tov6bb6 an6l, hogy a bir6s6g 6pi.ilet6ben
maszkot b6rki jogosult haszn6lni, 6s a maszkhaszniilat senki szitmdranem tilthat6 meg. A
maszkot hasznillo szem6ly - kizfuolag az azonosit6sa celjrib6l 6s annak idej6re - a bir6s6g
dolgoz6ja vagy a bir6s6g biaons6gi szem6lyzete felsz6lit6s6ra kdteles az arctfi eltakar6
maszkot id6legesen elt6volitani. Thjekoztatni kell tov6bb6 an6l is, hogy a papiralapri
beadv6nyaikat els6sorban postai fton, vagy a bfr6siigi 6ptiletekben talilhat6
gyrij tolSd6kban nyrijthatj 6k be.
(5) A telefonon jelentkezo tigyfelettftjekortatni kell a 7. g-ban foglaltakr6l is.

(6) A telefonon jelentkezo i.igyfdl szftmdra meg kell hatinozni, hogy melyik napon h6ny
6rakor jelenj6k meg. Az idopontot rigy kell meghatfrozni, hogy az tigyfelek egym6ssal
lehetoleg ne tal6lkozzanak. Az idopontok meghatfrozhstnii iigyelni kell arra, hogy az
iigyfelek 6rkez6se 6s t6voz6sa kozott esetenkdnt kb. 15 perc maradjon a fert6tlenitds
elv6gzdsdre.

6. $ (1) A bel6pni szfndekozo iigyfdlnek a biztons6gi szolg6latn6l kell jelentkeznie. A
biaons6gi szolgflat a kezeloiroddval (az iigyf6lsegitot el16t6 igazshg'figyi alkalmazottal)
torten6 egyeztetds utrin l6pteti be az iigyfelet.

A biztons6gi szolg6lat tajekoztatja a beldpni szindekoz6 i.igyfelet, hogy a bir6s6g
dpiiletdben mas:zkot b6rki jogosult haszniilni, 6s a maszkhaszniiat senki sz6m6ra nem
tilthat6 meg. A maszkot haszn6l6 szemdly - kizhrolag az azonosit6sa c61j6b6l ds annak
idejdre - a bir6s6g dolgoz6ja vagy a bir6s6g biztonsdgi szemllyzete felsz6lft6s6ra koteles
az arcii eltakar6 maszkot idolegesen elt6volitani.
(2)

(3) A bel6ptetdst kdvetoen az iigyfdlnek abejfnatnftl elhelyezett fert6tlenitoszerrel akezeit
fertotlenitenie kell, l6bbelije talpffipedig meg kell torolnie a fertotlenitSszeres l6btorloben.
Ezt kovetoen ldptetheti be a renddsz az tigyfelet, majd a kijelolt helyisdghezfufnyitja.

(4) Az tigyf6lfogad6s cdlj6ra kijelolt helyis6gekben tigyfelek kiz6r6lag iratbetekintds,
felvild.gosit6skdr6s ds iratbead6s cdlj6b6l tarl6zkodhatnak. A kijekilt kiildn helyisdgben az
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iigyfelet 6s az igazsilgngyi alkalmazottat elvtiaszto ffiliftszo mianyaglemezt (plexi) kell
haszn6lni.

(5) Az i.igyfelet fogad6 igazstryngyi alkalmazott jogosult az arct.t es az orr6t eltakar6
maszkot haszn6lni, a kezel6iroda alkalmazottarnak a kesztyri visel6se javasolt. Azng.yfel

tfnoztsa ut6n a f6lfogad6st (iigyfdlsegitot) tart6 igazsftgugyi alkalmazott 6rtesili

a

fertotlenitdsre kij elolt bir6s6gi dolgoz6t.

(6) Az tigyfel tfnozlsa ut6n a kijelolt ktikin helyis6g ajtaj6nak kilincseit az er-re kije l6lt
bir6s6gi dolgoz6nak fertotlenit6 szerrel le kell tcjrolnie, mint ahogyanahasznitlt feltileteket
6s eszkozoket is, bele6rtve az elvfiaszt6 mrianyaglapot (plexi). A helyisdget ki kell
szelloztetni.
(7

) Az el ektromo s kezszfritok

haszn6lata tilo

s.

(8) Az elozo bekezddsekben irtakat a tfrgyalotermi elj6r6si cselekmdnyekre erkezo
iigyfelek eset6n is megfeleloen alkalmazni kell.
(9) Ugyfelen drteni kell a kovetkezSket is: az iigyv6di kamara tagjai, az igylszek. az
ali.igydszek, azigyeszs6gi fogalmaz6kes azigazsitgd;gyi szak6rto, valamint azigazsiryirgyi
szak6tojelolt.

3.

A COVID-l9 6rintetts6gii iigyfetek bel6ptet6s6nek megtagaddsa
Bejelent6si, kik6rdez6si 6s jelent6st6teli kiitelezetts69

7. $ (1) A bir6s6gi dpiiletekbe olyan szem6ly

sem ldphet be, aki

COVID-I9 6rintettseigri,

mertr6n6zve az all,bbiak legal6bb egyike igaz:

a) a betegs6g jellemzo ttineteit mutatja
b) igazoltan COVID-19 betegsdgben szenved
c) hat6s6gi karant6n hattiya alatt 6ll
d) karantdnkoteles szemdllyel kozos hililarttsban

el

(2) Az e1626 bekezd6sben irtak vdgrehajt6sa 6rdek6ben:

a) Az (1) bekezddsben

b)

c)

foglaltak fenn6ll6s6t az igyfelek kotelesek az dpiiletbe t<jrtdn6
beldptetdst vegzo bir6s6gi dolgoz6val kozolni.
A bel6ptet6st vdgzo bir6s6gi dolgoz6 az (l) bekezddsben foglaltakra vonatkoz6an
kiiteles az iigyfelet kik6rdezni.
A bel6ptet6s megtagad6s6r6l a renddsz koteles a torvdnysz6k. eln<jkdnek azormal
jelent6st tenni. Jdr6sbir6s6gi 6ptilet eset6n a j6r6sbir6s6g elndk6t ir; 6rlesitenie kell.

(4) A bel6p6si tilalom nem vonatkozik olyan szemdlyre, aki fertozdslnentess6g6t a bir6s6g
dpiilet6be tort6n6 bel6p6se idopontj6t megelozo 72 6rdn beltil elvdgzett ket negrativ
eredm6nyu PCR tesztt el igazolja.

4.

A bfr6sig 6rdekkiir6ben eljfrri szem6lyek benntart6zkodfsa
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8. $ (1) A biros6gokkal szolg6lati viszonyban nem 6116, de a bir6s6g 6rdekkcir6be tartozo
feladatot ell6t6 szem6lyek a jelen szabfiyzatban foglaltak betart6siival tart6zkodhatnak a
biros6gi dpiiletekben.

(2) Kiilso

szolgalteft6k, v6llalkoz6k szakemberei a bir6s6gi dpiiletekbe munkav6gz6s
c6ljab6l kizfrolag abban az esetben ldphetnek be, ha elozetesen a bir6s6gi gazdasiryihivatal
rlszdre megktilclt6k minden egyes bel6pni sztndekoz6 szakember vonatkoz6s 6ban a
nyilatkozatokat a virusmentess6giikrol. A nyilatkozatot az l. szitmu melldkletnek
megfeleloen kell beszer ezni.

(3) Az elozo bekezd6s rendelkez6s6t megfeleloen alkalmazni kell a jinhsbirosfgok 6ltal
ell6tm6nyuk terhdre me grendelt szolgfitatitsok telj e sf td se e set6n

i

s.

(4) A biztons6gi szolgfiat az (I) bekezd6sben irt szem6lyeket csak akkor l6ptetheti be, ha
ebhez a bir6s6gi gazdasdgihivatal vezetoje, a nem gyulai szdkhelyri j6r6sbir6s6gokon pedig
a j 6r6sbir6 s 69 elnoke ho zzi$ ftrult.

III. Fejezet
Iratkezel6s az iigyf6lsegit6n 6s a kezel6irodai thj6koztatfs sorfn
9. $ (1) A

kezeloirod6kban az igyfelfogad6s korl6tozott. Az rigyfelek kezeloirodai
fogad6s6ra a bir6s6gi 6prileten beliil ktiliin helyisdget kell kijel6lni ds haszn6lni, amelyben
m6s munkavegzes nem zajlik, legfeljebb csak fertotlenit6 tisztit6s ut6n. A kijelcilt helyisdg
nem lehet azonos a kezelSiroddval, vagy bir6sagi dolgoz6 tart6s munkav6gzdsdnek
helyis6g6vel. A helyis6gbol a nehezen fertotlenitheto feli.ileteket el kell t6volftani (pl.:
szonyeg).

(2)

A

kezeloirod6kban az iratbetekintdst elsosorban elektronikus riton, sz6mitdgep
segfts6g6vel kell biaosftani.
(3) Amennyrben az tigyfdl elfogadja, a papiralapri iratokat szkennelds vagy fenym6sol6s
ritj6n kdszitett m6solati form6ban kell betekint6,sre aziigyf6l rendelkez6s6re bocs6j tani. Az
iigyf6l 6ltal megvizsgd,lt f6nym6solatot a betekint6st kovet6en azonnal mes kell
semmisiteni iratmegsemmisit6 haszniiatfxal.

10. $ Iratmilsolatra vonatkoz6 k6relmet lehetos6g szerint elektronikus riton kell
el6terjeszteni. Amennyiben az iigyf6l elfogadja, a m6solatot elektronikus riton kell kiadni.

11. $ Ugyirat tartalm6r6l felvikigosit6st k6mi 6s tf$ekortaflst nyrijtani lehetos6g szerint
t6vkrizldsi eszko:zon, illetve elektronikus rendszeren keresztiil kell.
12. $ (1) Iratok beaddsa iigyfelek reszerol elsosorban postai riton, vagy a gytijtol6d6kban
val6 elhelyezdssel tortdnhet.

(2) Szemdlyes iratbead6s soriin a higidniai eloir6sok betartiis6ra fokozott figyelmet kell
forditani.
13. $ (1) Minositett iratok arra jogosult tigyfelek r6sz6r6l tcirl6no betekint6s6t
jogszabflyi elofrrisok betartiis6val,kizftrolag papiralapon lehet biztositani.
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a vonatkoz6

(2) Akezel6irod6k bir6s6gi dolgoz6ira vonatkoz6 eloir6sok irrinyad6ak
o alkalmazottra i s.

a min6sitett iratok

me gtekint6 sdt bizto sit

IV.

Fejezet
A p6nzthri iigyf6lforgalomra vonatkoz6 szab:ilyok
14. $ (1) Az utalvfnyt a vesz6lyhelyzet ideje alatt is csak egyetlen egy p6ld6nyban szabad
ki6llitani a tobbszoros kifizetds lehetos6gdnek kiz6r6sa 6rdekdben.

(2) A bir6s6gi elj6r6sban rdsztvevo tanrik koltsdgeinek megt6ritdse sor6n torekedni ke,ll
i m6 d alkalmazhsdr a.

a

k6szp enzkim6lo kifi zet6s

(3) A kifizetdsi utalv6nyon a tanf nev6n ds lakcim6n tril, a tanu hozz6jfrulitsa esetdn a
kifrzetds fo gad6s6ra szorgflo banksz6ml aszttmot is fel kell trintetni.

(\

Az utalv6nyokat a kiutal6s drdekdben kozvetleniil a bir6s6gi

kell megkiildeni

gazclasiryi hivatal r6szrdre

a napi gyrijtcitt post6val.

15. $ (1) Rendkivtili esetben, amennyiben az elozo $-ban foglaltaknak akadiiya van a
kifizet6st elrendelo utalv6nyt - a kifizetesben 6rintett szem6ly kozremrikrid6s6t mellSz''re kcizvetleniil a penrtilr os rdsz6re kell elj uttatni.

A penrtfnos az iigyf6lsegitore 6s a kezeloirodai iigyfeltdjekoztatftsra vonatkoz6
szab6lyok alkalmaz6sixal, a kijelolt helyis6gben (sztiks6g szerint a foglal6sok soron ki.rziili
e gyeztet6s6vel) telj e siti a k6 szp6n z kifizeteset.
(2)

16. $ A kezeloirod6k bir6s6gi dolgoz6ira vonatkoz6 el6fr6sok ir6nyad6ak apenztitrtkez.;elo
bir6s6gi dolgoz6kra is.

V. Fejezet
A bel6p6s' a benntartrfzkodis 6s a munkav6gz6s birrisfgi dolgozr6kra vonatkoiz6
szabrilyai
1.

A bel6p6sre jogosultak, a benntart6zkodris id6tartama

17. $ (1) A bir6s6gi 6pi.iletekben a bfr6s6g dolgoz6ja a munkav6gzds ideje alatttartozkodlhat.

(2) A Gyulai Tdrvdnyszdk ds a tertilet6n levo j6rrisbir6s6gok dptileteibe nem ldphetnek be a
bir6k 6s azigazsfryijgyi alkalmazottakhozztttartozor, fiiggetleniil att61, hogy kiskoniak vregy
nagykorriak.

2.

A bfrrfsrigi dolgozt6k bel6ptet6se 6s a kiiziis haszndlatri helyis6gekre vonatk6z6

el6irisok

18. $ (1) A bel6p6st kovetoen a bfr6srigi dolgoz6nak a b<>j6ratn6l elhelye:zett
fert6tlenitoszerrel a kezeit fertotlenitenie kell, l6bbelije talpdt pedig meg kell torolnie a
fert6tlenftoszeres l6btorl6ben.

(2) A

bir6s6g dpi.iletdben maszkot b6rki jogosult haszn6lni, 6s a maszkhaszn6lat senki
A maszkot hasznfiS szemdly - kiz6r6lag az azonosit6sa c6ljdb6l

szdmitra nem tilthat6 meg.

8l
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ds annak idej6re

- a bir6s6g arra feljogositott dolgoz6j a vagy a bir6s6g

biztons6gi
szemllyzete felsz6litds6ra koteles az arcffi eltakar6 maszkot idolegesen elt6volitani.

A koztjs haszn6latri dptiletr6szek 6s kcizos hasm6latri helyisdgek haszn6lata sor6n
mindenki szdmlra aj6nlott maszkot viselni 6s kcttelezo k6zfert6tlenftot haszn6lni.
(3)

(4) Az elektromos kezszitritSk haszn6lata tilos.

(5) A ktizos hasz.n|latu helyis6gekben egy l6gt6rben egyszene csak egy fd tart6zkodhat
(6tkez6s, dtelmelegites, mosd6hasznilat).Ez al6lkivdtelt kepeza munkavd gzesi,i.igyint6z6si
5s hivatali c6lir egy l6gt6rben valo tartozkod6s, azonban ebben az esetben is tarlani kell a
szem6lyek kozotti legaldbb 2 m6teres t6vols6got, az egy helyisdgben tart6zkodiisnak a lehet6
legrovidebb ideig kell tartania, a higidni6s szab6lyok betartfsfra ktilonos frgyelmet kell
forditani.

(6) A kcizcis hasz:,nftlati eszkozdk (pl. multifunkcion6lis nyomtat6-f6nym6sol6-lapolvas6)
kezel6 feli.ilet6t rninden haszntiat el6tt 6s ut6n fert6tlenito kendovel kell letor<ilni, vagy
amennyiben effe nincsen lehetosdg, v6dokesztytit kell haszniilni.

3. A be nem l6ptethet6 bir6sfgi dolgozr6k
A bir6sfgi dolgoz6k jelent6st6teli kiitelezetts6ge COVID-19 6rintetts6giik
eset6n

19. $ (1) A bir6s6gi dpiiletekbe olyan bir6srigi dolgoz6 nem l6phet be, aki COVID-19
6rintettsdgri, mert ritnezve az althbiaklegalibb egyike igaz:

a)

a betegs6g

jellemzo ttineteit mutatja

b) igazoltan COVID-l9 betegs6gben szenved
c) hat6s6gi karant6n hatfiya alatL all
d) karant6nk<iteles

szem6llyel kiizds hilnartfsban el

(2) Az (1) bekezddsben foglaltak fenn6ll6srit a bir6s6gi dolgoz6k kcitelesek haladdktalanul
elektronikus levdlben bejelenteni a torvdnysz6k elnok6nek 6s a szewezeti egys6g vezetbjet
egyidejrileg 6rtesiteni.

(3) A beldptetesi korldtoz6sok nem alkalmazhat6k olyan szem6ly eset6ben, aki
ferl6z6smentess6g6t a bir6s6g 6ptilet6ben tort6no bel6p6se idopontj6t megelozo 72 brin
beli.il elv6 g zett ket ne gativ ere dm6nyti P CR te sztt el igazolj a.
(4) Ha a biros6gi dolgoz6 igazoltan COVID-19 virusfertoz6sen esett ir., abirosttgi fpiiletbe
krzftr6lag az utdn l6phet be, hogy a gy6gyul6s6t igazol6 orvosi dokument6ci6t bemutatta a
ttirvdnyszdk elnok6nek.

4.

Bir6sdgi dolgoz6k egy6ni j rirvdnyiigyi kiitelezetts6gei

20. $ (1) A bir6s6gi dolgoz6
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a) mosson kezet meleg vizzel 6s szappannal alaposan 6s gyakrabban, legalilbb 20
m6sodpercen 6t

b) korl6tozza a kontaktussal j616 iidvozl6si form6kat
c) ne dcirzsolje szemeit, ne nyriljonazarcithoz
d) haszn6ljon papfrzsebkendSt, ha kohog vagy ttisszent
e) alkalmazza a k<ihog6si higi6ni6s szab6lyokat
f) ahasznftlt zsebkend6t dobja a hulladdkgyrijtobe
g) fertotlenitse a gyakran hasznflt tingyakat, feli.ileteket
h) szelloztessen min6l gyakrabban
l) kizdr Slag saj 6t ir6 e szkozet hasznflja
i) kertilje a tdmeget kcizlekeddse sor6n 6s szabadidej6ben

(2) Ha a dolgozo vagy csal6dtagSa hirtelen bel6zasodik, kdhcig vagy nehezebben l6legzik,
ds az elmrilt 14 nap folyamrin olyan teriileten, orszd.gban j6rt, ahol teried az rij koronavlrus
vagy esetleg arr6l van tudom6sa, hogy rij koronavirussal igazoltan fert6zritt szem6llyel
frrntkezett, akkor mielobb hfvja fel telefonon h6ziorvos6t vagy a h6ziorvosi i.igyeletet. A
telefon6l6s lehet6v6 teszi, hogy indokolt esetben az orvos a k.ijelolt egdszsdgijLgyi
rntezmenybe utalja an6lkiil, hogy a betegnek meg kellene jelennie a hriziorvosi rendel6ben.
Ez segit megelozni a fertdz6sek terjedds6t is. Felt6tlentil kovesse az orvos ritmutat6sait. ds
muko dj <in e gyiitt a n6pe g 6szsd giigyi hat6 srigg al.

(3) Amennyiben nem lilzas, nem kohog, de az elmrilt 14 nap folyam6n olyan teriileten,
orsz6gban j6rt, ahol terjed az rij koronavirus, akkor javasolt, hogy az ttazdst koveto 14
napban figyelje magiin a tiinetek esetleges jelentkez6s6t, akkor hivjahhziorvos6t, ha ttinete
jelentkezik.
(a) Ha a kornyezet6ben tud olyan emberrol legyen magyar vagy ktilfoldi 6llampolgiir
-,
akin6l hirtelen 16z, kdhogds vagy nehezebb l6legz6s jelentkezett es az elmirlt 14 nap
folyam6n olyan terr.ileten, orsz6gban jrirt, ahol terjed az irj koronavflus, lehetoleg kenilje
vele a szemdlyes taliikozilst, 6rintkezdst. K6rje meg 6t, hogy maradjon otthon, ne menjen
kozoss6gbe, 6s telefonon drtesitse a h6ziorvost vagy a hdziorvosi i.igyeletet, valanrint
mukodj 6k egyiitt a n6peg6szs6 giigyi hat6 s6ggal.

5. A birr6sfgi dolgoz6k

elhelyez6s6nek 6s munkav6gz6s6nek szabrilyai

21. $ (1) A bir6s6gi dolgoz6k szfumira a munkav6 gzeshez lehet6sdg szerint biztositani l<ell
az egyedi.ili elhelyezdst, ak6r attrgyalotermek ilyen c6hi haszn6lat6val is.
(2) A bfr6s6gi dolgoz6k szimitra a munkavdgzeshezbiztositott egyi.ittes elhelyezds ese,tdn
a munkav6gz6s sor6n tartani kell a szem6lyek k<jzotti legal6bb 2 m6teres t6vols6got.
(3) A kezeloirodai tigyint6z6s sorSn kesztyri viseldse javasolt.

22' $ (1) A bir6i testtiletek ds a

szervezeti egys6gek szem6lyes jelenl6tet ig6nylo
6rtekezletet, i.il6st, rendezvdnyt csak a j/u.vfny megel6z6s6re szolg6l6 6vintdzked6sek
fokozott betartSsa mellett tarthatnak. Az ertekezletet, iil6st , rendezvlnyt a tcirv6nysrz6k
elncik6nek el6zetesen be kell jelenteni, aki azok megtart6s6val l<apcsolatban egyedi
6vint6zked6seket hatiirozhat me s.
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(2) Az ( 1 ) bekezd6s alkalmaziisiiban 6rtekezlet, riles, rende zvdny az az esem6ny, amely nem
min6stil elj6r6si cselekm6nynek, s amelyen a r6sztvevok szfma ndgy vagy annril tcibb.

6.

A napi munkaidd kezdet6re

23. $ (1)

6s v6g6re

vonatkoz6 szabilyok elt6r6 alkalmazdsa

A munk6ltat6i jogkort gyakorl6 bfr6sdgi

szab|lyzatnak

elnok

a

szervezeti 6s mtikod6si

a napi munkaido kezdetdre 6s v6gdre vonatkoz6 rendelkez6s6tol elt6r6st

enged6lyezhet. A:z elt6r6s abb6l a c6lb61enged6lyezhet6, hogy a bir6s6gi dolgoz6 a12 evnel

fiatalabb gyermeh6t a bolcsodei, 6vodai, vagy oktat6si szolg6ltat6st nyrijto int6zm6nybe
vagy rntezmenybol, az intezmeny altal a vesz6lyhelyzetre tekintettel meghatinozott
idos6vban elkisdrhesse. A bir6s6gi dolgoz6 gyermeke, ds nem bir6s6gi dolgoz6
hozzfiartoz6ja a bir6s6gi 6piiletbe azonban a kis6r6s elott vagy ut6n sem l6phet be.

(2) E $ alkalmaz6sftban a munk6ltat6i jogkort gyakorl6 bir6s6gi elnok a j6r6sbir6srigokon
foglalkoztatott bir6k, bir6s6gi titkiirok, bir6s6gi fogalmaz6k 6s bir6s6gi i.igyint6zok
tekintetdben is a jiir6sbir6s6g eln6ke.
(3) E $ alkalmaz6sitban a torv6nysz6ken munk6ltat6i jogkcir gyakorl6j a az fitala vezetett
szewezeti egys6gben foglalkoztatott bir6kra 6s igazs6giigyi alkalmazottakravonatkoz6an a
ko I 6 g iumv ezeto, a f (\ o szt|ly v ezeto, az o silily v ezeto v agy a c s op o rtve zeto .
1

VI.

Fejezet

apiralapri iratok kezel6se
24. $ (1) A bir6s6gon kivtili munkavdgz6s sor5n lehetoleg mellozni kell a papiralapri iratok
mozgat|sffi.

(2)

A

krzftr6lag papiralapon rendelkez6sre 6116 iratokat els6sorban fdnym6sol6s vagy
szkennelds ritjdn k6szftett miisolati vagy digitalizart form6ban kell a bir6siigon kivtili
munkav6gz6shez rendelkez6sre bocsiitani.

VII.

Fejezet
eljrlrdsi cselekm6nyek szabilyai
Elj rirf s COVID-I 9 6rintetts 6gii ti gyf6l eset6n

Atfrgyalfls

6s a mris

1. Az eljfrfsi cselekm6nyek v6grehajtrisfra
25. $

A

bir6s6gi eljrir6s sor6n

a

vonatkoz6 szabilyok

vesz6lyhelyzetre ir6nyad6 jogszab6lyi eloir6sokat

alkalmazni kell.
26.

A bir6s6gnak

vesz6lyhelyzetidotartama alatt a Magyarorszhg Alaptorvdnye 25. cikk
feladataitkizftrolag aztnlatikcitelezetts eg al6tartozo
fertozo betegs6g behurcol6s6nak vagy terjed6sdnek megakadfiyozfusa v6gett elrendelt
jrirv6nyiigyi elkulonit6si, megfigyel6si, zfnlati 6s ellen6rz6si szab6lyok marad6ktalan ds
kiv6telt nem triro betart6s6val kell ell6tnia.
S

a

(1) 6s (2) bekezdesdben meghat6rozott

tttrT

27. $ (1) Az eljarlsi cselekm6nyre 5rkezo szemdlyek - kiv6ve az igyvedi kamara tagtraui, a
bir6siig, mint peres f6l kdpviselet6ben eljdr6 bir6, bir6s6gi titktir, az igyeszek, az
aliigydszek , az igyeszs6gi fogalm azok es az igazsirgif;gyr szakerto, valamint az igazsitgigyi
szakdrtdjelcilt - a hivatdsrendi rgazolvfuny felmutathsi:al -, tovabbh a bir6s6gi pen:rtir
szolgilltatirs6t ig6nybe vevo tigyfdl - a bir6s6g dptiletdbe az eljinirsi cselekmdny, illertve
tigyintdzds kezdo idopontja elott legfeljebb 10 perccel ldphetnek be, a ttrgyal6termet a
legrovidebb irton kell megkozeliteniiik, iilohelyeiket a tiirgyal6teremben behiv6suLkat
krivetoen azonnal el kell foglalniuk.
(2) Az elj6rfsi cselekm6ny elott ds kozben a tirgyal6termek eloter6ben, valamint a
folyos6kon vdrakozni csak a sztiks6ges idotartamban lehet, a vdrakozits sor6n pedig
biztositani kell a szemdlyek kozotti 2 m6teres t6vols6g megtart6s6t.
(3) Az eljdr6si cselekm6ny befejez6sdt k<ivetoen az iigyfelek kdtelesek a bfr6sdgi 6ptilete,ket
azonnal elhagyni.

2.

A trirgyaltftermi protokoll

28. $ (1) T6rgyal6termi protokoll:

a) A t6rgyal6terembe a kihelyezett vagy egy6ni k6zfertotlenito hasznftlat6t kcivetoen lehet
bel6pni.

A

bir6s6g 6piilet6ben maszkot b6rki jogosult haszn6lni, 6s a n:Laszkhaszn6lat senki
szitmfna nem tilthat6 meg. A taniics elnoke - sziiksdg eset6n - a maszk levdtel6t rendelheti
el a szem6lyazonossSg megrillapit6sa c6lj6b61, annak idotartamira.
c) A trirgyal6teremben a jelenl6voknek egym6st6l legalSbb 2 meter trivols6gban ftell
lennitik. Ennek figyelembev6teldvel az eljftro tan6cs elnoke hatlarozza meg, hogr a
trirgyal6teremben egyszeffe hriny fo (hallgat6sdg) tart6zkodhat.
d) Az eljSr6si cselekmdny megkezd6se el6tt hivatalb6l kell vizsgiilni, hogy a j6rv6nyiigyi
szab6lyokra (elkiilcinites, zhrlat, megfigyelds, ellenorzds) figyelemmel a tdrgyal6s vagy
b)

mds elj6r6si cselekm6ny megtarthat6-e.

e) Trirgyal6s, ti16s, el6k6szft6 iil6s, nyilv6.nos til6s, szemdlyes meghallgat6s 6s iigyfdlfogarl6s
sor6:n, rogzitett vagy mozgathat6, atlirtsz6 mrianyagb6l kdsziilt v6d5falat (plexi) hell
haszn6lni.

(2) A tan6cs eln<]ke a jdrvfinyigyi szabiiyokra tekintettel
vonatkoz6an egyedi szab6lyokat is meg6llapithat.

a

tfrgyaltts lefolytat6siira

29. $ (1) Minden elj6r6si cselekm6ny befejezdsdt kovetoen atirgyalol;eremben fertotlerrito
takarit6st kell v6grehajtani 6s szelloztetni is kell. A fertotlenito takarftiis vdgrehajtasa
c6lj6b6l az eliindsi cselekm6nyek befejez6sdrol a biro, a bir6srigi titk6r vagy a melld.jiik
beosztott igazsrigtigyi alkalmazott halad6ktalanul 6rtesiti a feladatot elllt6 szem6lyt, vagy
annak vezetojet.

(2) Az (1) bekezd6sben irtakon tril valamennyi t6rgyal6s, iil6s, el6k6szito iil6s, nyilvanos
tilds, szem6lyes meghallgatiis, illetve az i.igyfelfogadfs sor6n a tilrgyalotermek es az
iigyf6lfogado helyis6gek rendszeres - legaliibb 40 percenkdnt ismetelt - 5 perc id6tartamir
iltszellonet6sdt is el kell vegeznl Az 6tszell6;utet6s sor6n az eintetthelyis6gbenkizinolag a
bir6s6g tagj ai tarl6zkodhatnak.
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(3) Amennyiben annak lehetosdge adott t6rgyal6s, iil6s, elok6szito iil6s, nyilv6nos tilds,
rszem6lyes meghallgat6s, illetve az iigyf6lfogad6s sor6n folyamatos szelloztetds mellett kell
,elj6rni.

()

Az elektronikus hirkdzl6 hii6zat vagy m6s elektronikus k6p 6s hang tov6bbit6siira

alkalmas eszkozftj6n tartand6 eljrir6si cselekmdnyek lebonyolitdsSnill is biztositanrkell aA.,
hogy a bir6s6gi dpiiletben tart6zkodo szem6lyek egym6st6l legakibb 2 m6Ier tiivols6gra
legyenek.

3.

A tanfcs elniike (bir6) 6s a bfr6sfgi titkir eljdrfsa COVID-I9 6rintetts6gii
tigyf6l eset6n

30. $ (1) Amennyiben felmertil annak val6szinus6ge, hogy a tttrgyaloteremben fertozott
szem6ly tart6zkodik:

kell szakitani;
b) az errntett szem6lyt a bir6s6g elktilcinitett helyis6g6be kell fufnyitani azzal, hogy ott

a) az elj6r6si cselekm6nyt meg

vArakozzon;
c) az illetdkes eg6szs6gi.igyi hat6s6got 6s a tdrv6nysz6k elnok6t 6rtesiteni kell;
d) atargyal6teremben tartozkodo szem6lyek adatait 6s el6rhetos6geit - amennyiben addig
m6g nem ker:tilt 16 sor - az eljfrasi cselekmdnyrol k6sziilt jegyzokonyvben rogziteni
kell, majd az illetdkes hat6s6ghoz el kell juttatni.

(2) Elkiilcinitett helyis6gen elsodlegesen azt a helyisdget kell drteni, amelyikben a COVID1 9 6rintettsdgu iigyf6l az 6rintetts6ge meg6llapit6sakor tartozkodik.
(3) Az (1) bekezddst megfelelSen alkalmazni kell, ha a 7.$ (1) bekezd6s6ben irt kdrtilmdnyek
valamelyik6nek meg6llapitfsfira atftrgyalotermi protokoll sor6n keriil sor.

VIII.

Fejezet
A szab{lyzat hat{lybal6p6se 6s egy6b rendelkez6sek
31. $ (1) A szabilyzat2}22. miircius 2}-napjin l6p hatdlyba. Rendelkez6seit a folyamatban
levo iigyekben is alkalmami kell.
(2) Ugyanezen a napon hatalyat veszti a Gyulai Tdrv6nyszdknek a j6rv6nytigyi k6szi.ilts6g
i dej 6re vo natko zir 2022.81.I. A. I I 4 4 . szttmu szab ily zata.
(3

) A szab6ly zat :d'gy felekre vonatko z6 rendelkezd seir6 I

a) tileko4at6t kell elhelyezni a torv6nysz6k internetes honlapjiin;
b) felhiv6st 6s t6j6koilat6t kell kihelyezni a2. es 3. szttmu mell6kletnek megfeleloen
tigy fel ek bel6ptetd s6re szol 9616 bej 6ratokn6l

az

A/3 form6tumban.

(4) A 3. sz6mir melldkletet csatolni kell az iigyfeleknek kiadott id6z6sekhez 6s drtesit6sekhez
is.

(5) A szab6lyzatot el kell helyezni

a)

a torv6nysz6k internetes honlapjdn;
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b)
c)

a tiiwenysz6k intranetes honlapj6n;
a szabiiy zatok nyilviintartiis6ban.

(6) A szabitlyzatot meg kell ktildeni a ttirv6nysz6k tertilet6n szolg6lati jogviszonyban
minden b ir6nak 6 s i gaz s 6gi.i gy i alkarmazottnak e lektro niku s I ev6lb en.
32. $

A

ii116

szabillyzat a vesz6lyhelyzet megszrin6s6vel hatrily6t vesai kiv6ve, ha a kormiiny
e gyidej rile g a ve sz6lyhe ly zetet i smdtelten elrendeli.

Gyula, 2022. mircius 16.

a tiirv6nysz6k elniike

t4tt7

1.
NYILATKOZNI

Alulirott
a ..
v6llalkoz6l

...

szdmil melldklet

......(n6v),

mint

.....(GT megnevez6se) vezetojelalkalmazottja/egy6ni
.t(egy6b jogviszony megnevez6se), a bir6s6gi 6piiletben
tort6n6 szem6lyes jelenl6tet ig6ny16 munkav6gz6sem kapcs6n, biintetdjogi 6s k6rt6rit6si
felelSss6gem tudat6ban nyilatkozom, hogy
o tudomiisom szerint nem vagyok COVID-19 6rintettsdgri, mert r6m vonatkozSan az
al6bbiak egyike sem igaz:
o a betegs6g jellemzo tiineteit mutatja
o igazoltan COVID-19 betegs6gben szenved
o hat6s6gi karant6n hatfllya alatt 6Il
o karant6nkciteles szem6llyel kozos hililartlsban el
Amennyiben a munkav6gz6sem idltartamitban a nyilatkozatom szerinti adatokban villtozds 6ll
b e, j el en ny ilatko zatomat iriisb an halad6ktal anul vi s s zavono m.

Kelt:.
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2, szdmil melldttlet

FELTTiVAS

A Gyulai Torv6nysz6k 6s a teri.ilet6n mrikodo j6rSsbir6s6gok 6ptileteibe olyan szem6ly nem l6phet be,
akire vagy a vele egyiitt 61o szemdlyre vonatkoz6an hat6sdgi karant6nt rendeltek el. A bir6s6gi
6pi.iletekbe olyan szemdly sem l6phet be, aki
C

OVID

-19

drintetts 6 gti, melt fttndzv e az alibbiak

le

galdbb e gyike

ig

az

:

a) a betegsdg jellemz6 ti.ineteit mutatja
b) tgazoltan COVID-l9 betegs6gben szenved
c) hat6s6gi karant6n hat|lya alatt 6ll
d) karant6nk<jteles szemdllyel kozds hdztartdsban

dl
Felhivom a figyelmet, hogy aki a fenti el6irfsok figyelmen kiviil hagydsdval bel6p valamelyik
bir6s6gi 6piiletbe, tgy azzal a szem6llyel szemben a szabalysdrtdsekrdl, a szabdl.ysdrtdsi eljdrdsr6l tls a
szabdlysdrtdsi nyilvdntartdsi rendszerrril sz6l6 2012. 6vi IL torvdny 239. g-a alapjhn fert6z6 betegs6g
elleni v6dekez6s elmulasztdsa szabhlys6rt6se, v^W a Biintetri Tdrvdnykonyvrcil sz6t6 2012. 6vi C.
torvdny 361. $ alapjin jdrvfnyiigyi szabilyszeg6s v6ts6ge miatt a bir6s6g eljfrfst kezdem6n5'ez,
tov6bbri a szab6lys6r1o magatarl6ssal okozott esetleges k6rok6rt a polgSri jog szabillyai szerint
kfrt6rit6si felel6ss6ggel tartozik.
Koronavirus fert6zotts6ggel kapcsolatos val6tlan bejelent6s eset6n a bfr6s6g a bejelent6vel szembe,n
a bejelentds tartalmSt6l fiiggoen - feljelent6st tesz a szabdlysdrtdselcrdl, a szabcilysdrtdsi eljdrdsr6,I ds
a szabdlysdrtdsi nyilvdntartdsi rendszerrfil sz6l6 2012. dvi IL torvdny 175. g-a alapjin val6tlan
bejelent6s szab6lys6rt6se miatt, vagy a Biintetci Tdrvdnykonyvrril szol6 2012. dvi C. torvdny 337. g
alapiftn r6mhirterjeszt6s biintette,vagy a 338. $ alapj6n kiizvesz6llyel fenyeget6s biintette miatt.

K6rem fentiek szives tudomfsul

vdtel6t!
dr. BagdiArprid Gyula sk.
a tdrv6nysz6k elnoke
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3.

UcyFELTA.lnx ozrATo

szdmil melldklet

Tisztelt Ugyfeliink!
Tiijdkoztatom Ont, hogy fiiggetleni.il att6l, hogy
beolton vagy be nem oltott szemdlyek,
vddetts6ggel rendelkez6 vagy nem rendelkezo szemdlyek,
vddettsdgi igazoldssal rendelkezo vagy nem rendelkezO szemdlyek

-

iigl,feleinkre

a kcivetkezrj szab6lyok vonatkoznak.

A lioronavirus-j6rv6ny elleni

v6dekezds rij szakasz6ban a Gyulai Tcirvdnyszdk ds teruletdn levo j6r6sbfr6s6gok
6pUleteibe iigyf6lnek bel6pni csak indokolt esetben, elj6r6si cselekmdnyen val6 rdszv6tel vagy kezel6 ds
tdj('koztat6 irodai iigyintdzds cdljdb6l lehet, amelyet kcivetoen kdteles az 6p0letet azonnal elhagyni.

Az

o

sz6ban nyilatkoznia kell, hogy On

o
o
o
o

jellemz6 tiineteit mutatja-e;
igazoltan COVID-19 betegsdgben szenved-e;
hat6s6gi karantdn hat|lya alatt 6ll-e;
karantdnkciteles szemdllyel kiizls hlztartiisban 6l-e
a betegs6g

;

.

A bir6sig 6piilet6ben maszkot brirki jogosult hasznflni,6s a maszkhasznSlat senki sz6mrira nem
tifthat6 meg. A maszkot haszn:iki szem6ly - kizfr6lag az azonositlsa c6ljrib6l 6s annak idejdre - a
bir6s6g dolgoz6ja vagy a bir6s6g biztonsigi szem6lyzete felsz6litrisrira kiiteles az arcilt eltaka16

.

A tdrgyal6teremben b6rki jogosult maszkot haszndlni, 6s a maszkhaszniilat senki sz6m6ra nem
tilthat6 meg. A tan6cs elndke - sziiksdg esetdn - a maszk levdteldt rendelheti el a szem6lyazonossiig

o
r
.
lbrye

maszkot id6legesen eltrivolitani.

meg6llapit6sa c6lj5b6l, annak id6tart am6ra.
Az dpiiletbe bel6p6skor a kihelyezett kdzfert6tlenit6 szer haszn|lata 6s a l6bbelik talp6nak fertbtlenitri
letdrl6se k6tele26.

Szemdlyek kdzdtt
id6tartama alatt.

A

a 2 m6teres v6d6tdvols6g betartdsa kdtelez6 az epiiletben

tArgyal6termek el6ter6ben, valamint
id6tartamban lehet.
fisvelembe. hosy

tart6zkod6s teljes

a folyos6kon viirakozni csak a felt6tleniil sziiks6ges

vehet6k ig6nybe;
felvil6gositdsk,Sr6s 6s iratbead6s c6ljdb6l tart6zkodhat.
Felhivom a fisyelm6t, hosy
- lehetosdge van t6j6koztatdst k6rni t6vk0zldsi eszkozdn, illetve elektronikus rendszeren kereszftil is;

-

iratok beaddsa postai riton, valamint gytijt6l6d6kban val6 elhelyez6ssel

is tortdnhet;

ha On vagy az On kcizvetlen kcirnyezetdben biirki koronavfrussal fert6z6lL, vagy felmeriilt annak a
lehet6s6ge, hogy megferloztidhetett, akkor a bir6sdg iddz6sdre se jelenjen meg, hanem
- az idez1,sen
feltiintetett Ugysziirnra hivatkoz6ssal - a t6volmarad6s6t kiment6 igazolSsi k6relmet terjesszen el6,
el6adva, hogy mi volt a megjelen6sdnek az akad|lya.

K6rem a meg6rt6s6t

6s

kOsziindm az egyittmfikiid6sdt!
dr. Bagdi Arprid Gyula sk.
a tdrv6nyszdk elndke
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