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c)

d)

A 612015. (K. 30.) OBH utasit6s 6. $ (1) bekezd6se alapjhn, az Orszlgos Bir6s6gi Hivatal
elnoke 412020. szirni ajhnlisa, valamint a Kriria elnoke 6s az Orszfteos Bir6s6gi Hivatal
elnoke 2020. szeptember 1 1 -6n kelt lcozos felhiv6sa alapjhn a kovetkez6 szabflyzatot adom
ki:

I. Fejezet

Aszabfllyzat c6lja 6s hatflya

1. $ A szab6lyzalcelja:

a) a bir6s6gon foly6 munka zavartalans6g6nak 6s a bir6s6gi 6piilet rendj6nek biztosit6sa;
b) a bir6s6gi 6pi.iletbe tort6no be- 6s kil6pds, az ottlartozkodds szabflyainakmegltattrozdsa

a vesz6lyhely zet idej 6r e;
az 6let- 6s vagyonbiztons6gr:t veszllyezteto tdmeges megbeteged6st okoz6
hum6nj 6rv6ny kovetkezm6nyeini:k elh6rit6sa;
a bir|k, az igazsSgigyi alkallmazottak 6s a bir6s6gi eljdr6sokban r6sztvevok
eg6szs6g6nek meg6v6sa;

e) a jhw |nyigyi int6zked6s ek mararj6ktal an b etart6s 6nak bi zto sitris a.

2. $(1)Aszab|lyzat

a) teriileti hatiiya a Gyulai Torv6nysz6k 6s a tertilet6n mrikodo j6rrisbir6s6gok 6ltal
haszn1,lt minden 6piiletre (a tov6bbiakban: bir6s6gi 6piiletek);

b) szem6lyi hattiya a Gyulai Ttirv6nysz6k 6s a ter0let6n mrikodo jrlr6sbir6s6gok
dolgoz6ira (a tov6bbiakban egyttt: bir6s6gi dolgoz6k), valamint az 6piiletekbe bel6po
m6s szem6lyekre fiiggetleniil attirl, hogy

- beoltott vagy be nem oltott szem6lyek,
- v6detts6ggel rendelkeir,o vagy nem rendelkezo szem6lyek,
- v6detts1gi rgazolilssal rendelkezo vagy nem rendelkezo szem6lyek;

c) idobeli hatllya a27/2021. (I.29,) Korm. rendelet 1. g-6val kihirdetett 6s a27112021.
(Y .2 l. ) Korm. rendelettel megho s szabbitott vesz6 ryhely zet ido szakfr a

terjed ki.

(2) Aszab|lyzatot 6rtelemszenienall<almazni kell abir6s6gi 6piiletekheztartoz6bekeritett
helyekre, melldk6piiletekre 6s a t<irvr5nysz6k kezel6seben lev6 g6pkocsik hasznillata soriin
is. Ennek 6rtelm6ben

a) a dohdnyz6sra kijelcilt helyeken is meg kell tartani a t6vols6gtart6sra vonatkoz6
eloir6sokat;

b) egyn6l tobb utas eset6n lehetos6g szerint buszt kell haszntint, amelyben a legmagasabb
utasl6tsz6m n6gy f6.

3.$ (1) A bir6s6gi 6piiletekre vonatkoz6 bel6p6st 6s bent tart6zkod6st szabillyozo
szabftlyzatokat vagy m6s formiiban meghatlrozott eloir6sokat a jelen szabfiyzatban
meghaltrozott elt6r6sekkel kell alkallmazni.
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(2) Az irj koronavirus j6rv6ny terjed6s6nek megeloz6se 6rdek6ben minden bir6s6gi d.olgoz6
6s a bir6s6gi 6piiletekbe bel6po koteles betartani 6s lehetos6 geihez m6rten betafiatni a
v6doeszkozok visel6s6re vonatkoz6 6s a higi6niai 6vint6zked6seket.

(3) A biztons6gi szolg|lat koteles a v6doeszkozok visel6s6re vonatkoz6 6s a higi6niai
6vint6zked6sek betartdsSt ellenorizni, s elre a bir6s6gi dolgoz6kat, valamint a bir6s6gi
6pi.iletekb en tart6 zkod6 m6s szem6lyeket i s fi gyelm eztetni.

(4) A szab|lyzat alkalmazfsa sor6n

a) maszk: az orvosi maszk, a munkav6delmi ntaszk, illetve a textil vagy m6s anyagb6l
k6sziilt maszk;

b) maszk visel6se: a maszkot folyamatosan kelX viselni fgy, hogy az az orrot Es a sz1jat
folyamatosan elfedje.

II. Fejezet

A bel6p6s 6s a benntart6zkodfs iigyfelekre vonatkozb szabilryal,
valamint az iigyf6lsegitflre 6s a kezel6 irodai thjlkoztatfsra vonatkoz6 szabflyok

l. A bel6p6sre jogosultak, a benntartrizkodris id6tartama

4. $ (1) A bir6s6gi 6ptiletekbe

a) azigyvedi kamara tagai, azigy6szek, az aligylszek, azigy6szs6gi fogalmazok Es az
tgazsirgltgyi szak6rtok, valamint az igazsdgltgyi szak6rtojeloltek - a hivatftsrendi
igazolvdny felmutat6s6val -, tov6bb6 a bir6sdgi penzthr szolgfitatdsrit ig6nybe vevo
tigyf6l;

a. a bir6s6g 6rdekkorebe tartoz6 feladatot ell6t6 szem6ly, igy ki.ilonosen a
bir6 s 6ggal szerzo d6s es vi szonyb an iilo v hllalkoz6 ;

b) a bir6s6g 6ltal foganatositott eljrir6si cselekm6nyre idezett szem6ly, 6s
a. iltala a bir6s6g elj6r6sriban k6pviseleti joggal meghatalmazott szemely,
b. torv6nyes k6pviseloje;

c) a bir6s6g iltal foganatositott elj6r6si cselekmdnyrol 6rtesitett szem6ly;
d) a bir6sdg iltal foganatositott, nyilviinos elj6r6si cselekm6nyen hallgat6srigk6nt

megjelenni kiv5n6 szem6ly, a (3) bekezd6sben foglaltak szerint;
e) a bir6s6gi iigyvitel szabfiyatol s2616 1412002. (VIII. 1.) IM rendelet (a tov6bbiakban:

Biisz.) 7. $ (1) bekezd6se szerint, sz6ban k6relmet vagy inditv6nyt el6terjeszto iigyf6l;
f) az ir atb etekint6 si j o go sult s 69 g al rend elk ezo szem6ly
g) a hat6s6g fltal a bir6s6g el6 6llitott szem6ly

l6phet be.

(2) A bir6s6gi 6piiletekben

a) az (I) bekezd6s a) pontja szerinti szem6ly a feladat elllthsfthoz sziiks6ges ideig;
b) az (1) bekezd6s b)-d) 6s g) pontj6ban foglalt szem6ly az eljirftsi cselekm6ny

idotartamriig;
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c) az (l) bekezd6s e) pontja szerinti s;zem6ly a k6relem, illetve inditv6ny el6terjeszt6se ideje
alatt;
d) az (r) bekezd6s f) pontja szerinti szem6ly az iratberekint6s idej6ig
tart6zkodhat.

(3) A hallgat6s6gk6nt bel6ptetheto iigyfelek szttmfinak meghatirozfsa a jelen
szabfiyzatban eloirtak figyelembev6tel6vel az eljhr6 tan5cs elnok6nek joga 6s
koteless6ge, aki a bel6ptetheto tigyfelek szttmdrol elozetesen ttllkoztatja az 6piiletbe
tort6no bel6ptet6st vegzo bir6s6gi dolgoz6kat. A tan6cs elnok6nek a hallgat6s Sgletsz6mffi
lehetoleg mitr akitriz6skor meg kell lmrtftroznia, s a bel6ptetestv6gzo dolgoz6kat legk6sobb
az eljhrdstmegelozo munkanapon 10 6r6ig thjekoztatnia kell a kor16toz6sr6l.

(4) A kezeloirod6k fogad6k6pess6g6t a jelen szabiiyzatban meghatirozottak
figyelembev6tel6vel a kezelSirod6ba beosztottrgazsdgiigyi alkalmazotthattrozzameg. Az
iroddk fogad6k6pess6g6rol az irodhk vezet6r folyamatos an tttjekoztatjilk az 6piletbe
tort6n6 bel6ptet6st v6gzo bir6s6gi dolgoz6kat az 6piiletbentart6zkod6 iigyfelek szdmhnak
esetleg sztiks6ges korl6toz6sa c6ljAb6l.

(5) Amennylben az iigyf6l a szhmdrameghaLsrozott idopontnSl k6sdbb lrkezlka biztons6gi
szolg5Jat csak akkor l6ptetheti be, ha azigyintez6s6re m6g ekkor is lehetos6g van. Err6l a
biztons6gi szolg6latnak a kezeloirocl6ba beosztott rgazshgiigyi alkalmazottal egyeztetnie
kell.

2. A bel6p6s el6zetes regisztrrici6hoz kiit6se

5. $ (1) A 4. $ (1) bekezd6s d)-0 pontj6ban meghathrozott szem6lyek a bir6s6g 6piilet6be
elozetes rcgisztr6ciot kovetoen l6phetnek be. Az igyfllsegit6n 6s a kezeloirod6n
szem6lyesen csak olyan iigyf6l jelenhet meg, aki legk6s6bb a megelozo munkanapon 15,00
6r6ig (p6nteki munkanapon 12.00 6r6ig) telefonon bejelentkezett.

(2) A 4. $ (1) bekezd6s e) 6s f) pontja alaplrin bel6p6 iigyfelek reszlre az idopontokat rigy
indokolt regisztr6lni, hogy egyidejrileg egy iigyf6l tart6zkodjon az igyfelfogad6s clljira
kijelolt helyisegben, kiv6ve, ha a hel'yis6g m6rete lehetov6 teszi - figyelemmel a jelen l6vo
bir6s6gi dolgoz6 szem6ly6re is - a jelenl6vok kozotti legal6bb 2 m6teres t6vols6g
biztosit6s6t.

(3) A telefonon jelentkezd iigyfelet t|jekoztatni kell a szem6lyes megjelen6ssel j6r6
i.igyint6z6si form6kon kivtili lehetosr6gekr6l, tov6bb5 arr6l, hogy szem6lyes megjelen6s
eset6n az arc6t 6s az orrf./- eltakar6 maszkot koteles viselni a bel6p6stol kezd6doen, melyrol
mag6nak kell gondoskodnia. Thjlkoztatni kell tov6bb6 arr6l is, hogy a papiralapu
beadv6nyaikat elsosorban postai iton, vagy a bir6sfryi 6piiletekben tal6lhat6
gytijtol6ddkban nytijthatj rik be.

(4) A telefonon jelentkezS iigyfeletthjlkoztatni kell a 7. g-ban 6s 8. g-ban foglaltakr6l.

(5) A telefonon jelentkezo tigyf6l sz,lmftra meg kell hatirozni, hogy melyik napon h6ny
6rakor jelenj6k meg. Az id5pontot rigy kell megfatirozni, hogy az iigyfelek egym6ssal
lehet6leg ne talflkozzanak. Az idopontok meghatirozdsfnill iigyelni kell arra, hogy az
iigyfelek 6rkez6se 6s t6voz6sa koztjtt esetenk6nt kb. 15 perc maradion a fertotlenit6s
elv6ez6s6re.
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(6) A kezeloirod6kban azigyf6lfogad6s korlSto;zott. Az iigyfelek kezel6irodai fogad6s6ra
a bir6siigi 6piileten beliil kiilon helyis6get kell kijelolni 6s haszn6lni, amelyben m6s
munkav6gz6s nem zajltk,legfeljebb csak fertotlernit6 tisztit6s ut6n. A kijelolt helyis6g nem
lehet azonos a kezeloirod6val, vagy bir6s6gi dolgoz6 tart6s munkav6gz6s6nek
helyis6g6vel. A helyis6gbol a nehezen fertotlenithet5 feliileteket el kell t6volitani (pl.:
sz6nyeg).

6. S (1) A bel6pni szhndekozo iigyfelnek a biz:tonsdgi szolg6latn6l kell jelentkeznie. A
biztons6gi szolg|lat a kezeloiro daval (az iigyf6ltsegitot ell6t6 igazsdgltgyi alkalmazottal)
tort6no egyeztet6s ut6n l6pteti be az iigyfelet.

(2) Az iigyfel csak akkor l6ptethet6 be, ha orr6t 6s szdjat eltakar6 maszkot visel. Az
iigyf6lnek a maszkj6t az eg6sz iigyint6z6s alatt, s a kil6ptet6sig viselnie kell. A bel6ptet6st
k<lvetoen az ij8yfelnek a bej6ratn6l elhelyezett fert6tlenitoszerrel a kezeit fert6tlenitenie
kell, l6bbellje talpdt pedig meg kell tcirolnie a fefiStlenitoszeres l6bt<jrl6ben. Ezt kovet6en
l6ptetheti be a rend6sz az igyfelet, majd a kijelolt helyis6ghe z irfnyitja.

(3) A biztons6gi szolgrilat sztiks6g eset6n az iigyfelet a maszk haszn1lathta felhivja. Ennek
eredm6nytelens6ge eset6n kezdem6nyezi, hogy az igyfll a bir6s6gi 6piiletet hagyja el,
mely ut6bbi 6rdek6ben sziiks6g szerint a rendors6ghez fordulhat.

(4) Az rigyf6lfogadds c6lj6ra kijeltilt helyis6gekben i.igyfel ek kizirolag iratbetekintds,
felvil6gositSsk6r6s 6s iratbead6s c6lj6b6l tart6zkodhatnak. A kijelolt ktil6; helyis6gben az
iigyfelet 6s azigazsitgrigyi alkalmazottat elv6laszt:.o iilfiszomrianyag lemeztkeil haszn6lni.

(5) Az iigyfelet fogad6 (tigyfelsegitot tart6) igazshg:dlgyi alkalmazott kdteles folyamatosan
az arc6t 6s az oIlht eltakar6 maszkot 6s v6d6kesztyiit viselnr. Az igyfll tixozilsa ut6n a
felfogad6st (iigyf6lsegitoQ tart6 igazsdgigyi alkalmazott 6rtesiti a fertotlenit6sre kiielolt
bir6s6gi dolgoz6t.

(6) Az tigyfel t6voz6sa ut6n a kijeltilt krilon helyis6g ajtajinak kilincseit az erre kijelolt
bir6s6gi dolgoz6nak fertotlenito szerrel le kell torolnie, mint ahogy an ahasznhlt feltileteket
6s eszkozoket is, bele6rtve az elvilaszt6 mtianyaglapot. A helyiseget ki kell szelloztetni.

(7 ) Az elektromo s kezsz6rtt6k haszn6lata tilo s.

(8) Az elozo bekezd6sekben irtakat a tirgyalStermi elj6r6si cselekm6nyekre erkez1
rigyfelek eset6n is megfeleloen alkalmazni kell.

3. A testh6m6rs6klet m6r6se

7. $ (1) Nem l6phet be a biros6gi 6priletekbe az a szem6ly, akinek a testhom6rseklete
37,8 "c, vagy annfl magasabb. Az ilyen szem6ly bel6ptet6s6t meg kell tagadni.

(2) A bel6p6sre jelentkez6 szemely koteles magifitesthom6rs6kletm6r6snek aliivetni.

(3) A testhom6rs6klet m6r6s6t a biztons6gi szolgflat vegzi 6int6s n6lkiili digit6lis
testh6m6rs6kletm6rovel.
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(4) A m6r6st v6gzo bir6s6gi dolgoz6nak maszkot 6s mindk6t kez6n vedokesztyut kell
viseinie.

(5) A testh6m6rs6klet m6r6s6t ugyanazon szem6ly eset6ben, azonos napon beli.il is minden
be16p6s alkalmrlval el kell v1gezm.

(6) A bel6ptet6s megtagadtts6r6l a rend6sz koteles a t<irv6nysz6k elnok6nek azonnal
jelent6st tenni. Jiir6sbir6s6gi 6pi.ilet eset6n a j6r6sbir6s5g elnok6t is 6rtesitenie kell.

4. A COVID-l9 6rintetts6gii iigyfelek bel6ptet6s6nek megtagadfsa
Bejelent6si, kik6rdez6si 6s jelent6st6teli kiitelezetts69

8. $ (1) A bir6s6gi 6piiletekbe olyan szem6ly sem l6phet be, aki

a) a betegs6g jellemzo tiineteit mutatja;
b) tgazoltan COVID-I9 betegsdgben szenved;
c) a jtnvhnyigyi elktilonit6s c61j6b6l elrendelt, hatos6gi karant6n hatiiya alatt 6lI;
d) aki a hat6s6gi karant6n v6grehajt6s6ra kijelolt lak6helyen, karant6nkoteles szem6llyel

kozos hfztartilsban eL

(2) Ugyancsak nem l6phet be a kapcsolat megszakitris6t (megszrin6s6t) kovet6 10 napig
olyan szem6ly, aki szoros kapcsolatban 6llt val6szimisitetten vagy megerositetten COVID-
19 virussal fertozott szem6llyel. E tekintetben szoros kapcsolatban 6116 szem6lynek minosiil
ktilonosen az, aki a val6szintisitett vagy a meger6sitett COVID -79 fertbzottel

a) egyhhztart6sban 6l;
b) szem6lyes kapcsolatba kenilt (2 meteren beltili t6vols6g 6s 15 percn6l hosszabb ido);
c) zirtl6gt6rbentartozkodott (2 meteren beliili t6vols6g 6s 15 percn6l hosszabb ido. (pl.

munkahelyen egymris kozel6ben, iskol6ban egy oszt6lyteremben, korhdzi
beteglitogat6s sor6n) ;

d) kozvetlen fizrkai kapcsolatba kertlt (pl. k6zfog6s ritj6n);
e) fertozott beteg v6lad6krival 6rintlcezett v6doeszkoz alkalmazdsa n6lkiil (p1. r6kohogtek

v agy szab ad kezzel 6rt hasznftlt p ap irz s ebkend6ho z) ;
D a repriloriton b6rmilyen ir6nyban 2 iil6snyi t6vols6gban iilt,
g) egy repi.iloirton utazott, 6s a tiirretek srilyoss6ga vagy a COVID-l9 beteg mozghsa

indokolta, hogy a repiilog6p nagyobb teri.ilet6re vagy akdr eg6sz6re kiterjesztett6k a
kontaktuskutat6st.

(3) Az elozo bekezd6sekben irtak v6grehajt6s 6rdek6ben:

a) Az (1) - (2)bekezd6sben foglaltak fenn6ll6s6t az iigyfelek k6telesek az 6priletbe tort6no
bel6ptet6st v egzo bir6 srigi dol goz:6val kozolni.

b) A bel6ptet6stvegzo bir6sdgi dolgoz6 az (1)-(2) bekezd6sben foglaltakra vonatkoz6an
koteles az iigyfelet kik6rdezni.

c) A bel6ptet6st megtagad6s6r6l a rend6sz koteles a torv6nysz6k elnok6nek azonnal
jelent6st tenni. J6r6sbir6s6gi 6piilet eset6n aj6r6sbir6s6g elnok6t is 6rtesitenie kell.

(a) A bel6p6si tilalom nem vonatkozik olyan szem6lyre, aki fertoz6smentess6g6t a bir6s6g
6piilet6ben tort6no bel6p6se idoporrtjrit megel6zo 72 6rfn beliil elv6gzett ket negativ
eredm6nyLi PCR tesztt el igazolja.
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5. A bfr6srig 6rdekkiir6ben elj:irrf szem6lyek benntart6zkod6sa

?. $ (1) A bir6s6gokkal szolgrilati viszonyban nem 5116, de a bir6s6g 6rdekkor6b e tartoz6
feladatot ell6t6 szemdlyek kizfrSlag a feladat elliirilshhoz sniks6ges ideig, a megfelel6
v6dofelszerel6s visel6se eset6n a jelen szabhlyzatban foglaltak betartisdval tart6zkodhatnak
a bir6sSgi 6ptiletekben.

(2) Kiilso v6,lla rrei a bir6s6gi 6ptiletekbe munk av6gz6sc6ljhb6lkiz az ese ha elozetesen a b?r6s6 gi gazd,asdgi hivatal
r6sz6re me nden szind,ekozo szakember vonatkoz6s itban a
nyilatkozatokat a virusmentess6gtikrol. A nyilatko zatot a 1. sz. mell6kletnek megfeleloen
kell beszerezni.

(3) Az el6z6 bekezd6s rendelkez6s6t megfelel6en alkalmazni kell a jhr1sbiros6gok riltal
ell 6tm6nyuk terh6re megrendelt szolgiltatitso k telj esit6s e es et6n i s.

(4) A biztonshgi szolg|lat az (l) bekezd6sben irt szem6lyeket csak akkor l6ptetheti be, ha
el]hez a bir6srigi gazdasilgihivatal vezetSje, a nem gyulai sz6khelyti j6rdsbir6s6gokon pedig
a j6r6sbir6srig elncike hozzifihrult.

ilI. Fejezet

Iratkezel6s az tigyf6lsegit6n 6s a kezeldirodai tfj1koztat6s sor6n

10. S (1) A kezeloirod6kban az iratbetekint6st elsosorban elektronikus fton, szirmitogep
segits6g6vel kell biztositani.

(2) Amennyiben az ijgyfll elfogadja, a papiralapf iratokat szkennel6s vagy fenym6solis
ritj6n k6szitett m6solati form6ban kell betekir t6sre az iigyf6l rendelkez6s6reiocs6j tani. Aziigyf6l iital megvizsg6lt f6nym6solatot a betekinGst k<ivetoen azonnal meg kell
semmisiteni iratmegsemmisito haszniiatil al.

11' $ Iratm6solatra vonatkoz6 k6relmet lehetos6g szerint elektronikus riton kell
el6terjeszteni. Amennyiben azigyfel elfogadja, a m6solatot elektronikus irton kell kiadni.

12. $ Ugyirat tartalm6r6l felvil6gositrist k6rni 6s thjlkoilathst nyrijtani lehetos6g szerint
t6vkozl6si eszkdzon, illetve elektronikus rendszeren kereszti.il kell.

13. S (1) Iratok bead6sa iigyfelek r6sz6rol elsosorban postai fton, vagy a gy(4tbl6d,6kban
va16 elhelyez6ssel trirt6nhet.

(2) Szem6lyes iratbeadds sor6n a higi6niai eloirdsok betart6silra fokozott figyelmet kell
forditani.

14' $ (1) Min6sitett iratok arra jogosult tigyfelek r6sz6r6l torteno betekint6s6t a vonatkoz6
jogszab6lyi eloir6sok betart6siival,krzfrolagpapiralapon lehet biztositani.

(2) A'kezeloirod6k bir6s6gi dolgoz6ira vonatkoz6 el6ir6sok ir6nyad6ak a minositett iratok
megtekint6s 6t bizto sit o alkalmazottra i s.
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IV. Fejezet

A pCnztfri iigyf6lforgalomra vonatkozrf szabrilyok

15. $ (1) A bir6s6gi elj6riisban r6sztvevo tanrik krilts6geinek megt6rit6se sor6n torekedni kell
a keszp 6nzkim6lo kifi zet6si m6 d alkalm az6s 6r a.

(2) A kifizetdsi utalvfnyon a tani nev6n 6s lakcim6n tril, a tanu hozzSjftrulSsa eset6n a
kifizet6s fogad6s6ra szolg6l6 bankszdml aszlmot is fel kell trintetni.

(3) Az utalv6nyokat a kiutal6s 6rdek6ben kozvetleniil a bir6s 6gi gazdasigi hivatal resz6re
kell megkiildeni a napi gffitott post6val.

16. $ (1) Rendkivtili esetben, amennyiben az elozo g-ban foglaltaknak akadillya van a
kifizet6st elrendelo utalv6nyt - akrfrzetesben 6rinteII szemlly k6zremrikod6s6t mellozve -
k<izvetleniil a p enztitr os r6sz6re kell erljuttatni.

(2) A p5nzlfros az igyfllsegit6re 6s a kezeliSirodai iigyf6h,fijekoztatfusra vonatkoz6
szab6lyok alkalmazhsf:al, a kijelolt helyis6gben (sziiks6g szerint a foglal6sok soron kivtili
egyeztet6s 6vel) telj esiti a k6s zp6n z ki frzetes et.

17. $ A kezeloiroddk bir6s6gi dolgoz6ira vonatkoz6 eloir6sok irrlnyad6ak apenzttrtkezelo
bir6s6gi dolgoz6kra is.

V. Fejezet

A bel6p6s, a benntart6zkodis 6s a munkavflgzils bir6sfgi dolgoz6kra vonatkozri
szabrllyai

1. A bel6p6sre jogosultak, a benntart6zkodfs id6tartama

18. $ (1) A bir6s6gi 6piiletekbe a bir6,s6g dolgozojamunkav6gz6s c61j6b6l l6phet be.

(2) A bir6s6gi 6piiletekben a bir6s5g dolgoz6ja a munkav6gz6s ideje alatttartozkodhat.

(3) A Gyulai Torv6nysz6k 6s a teriilet6n lev6 j6r6sbir6s5gok 6piileteibe nem l6phetnek be a
bir6k 6s azigazsitgltgyi alkalmazottakhozzhrartoz6i, firggetleniil att6l, hogy kiskoruak vagy
nagykoruak.

2. A birrfsfgi dolgoz6k bel6ptet6se 6s a kiiziis hasznrilatrfi helyis6gekre vonatkoztf
elSfrisok

19. $ (1) A bir6s6gi dolgoz6 a bir6sirgi 6piiletekbe csak akkor l6phet be, ha orr6t 6s sziljht
eltakar6 maszkot visel. A bel6p6st kcivetoen a bir6s6gi dolgoz6nak abejhratnhl elhelyezett
fertotlenit6szerrel a kezeit fertotlenitenie kell, l6bbelije talpi,/- pedig meg kell torolnie a
fertotlenit6 szeres l6btorloben.

(2) A biztons6gi szolg6lat koteles minden bir6s6gi dolgoz6 be16p6s6t ellen6rizni. A
biztons6gi szolg|lat szi.iks6g eset6n koteles a bir6s6gi dolgoz6t a maszk visel6s6re vagy
szabrllyos visel6s6re, a kezfertotlenit6sre, s a l6bbelije fertotlenit6s6re figyelmeztetni. A
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frgyelmeztet6s eredm6nytelens6ge eset6n a biztonsilgi szolgfiat a bel6ptet6st megtagadja, s
errol 6rtesiti a munkilltat6i jogkdrt gyakorl6 bir6srlgi elnok6t.

(3) A kozos hasznfiatu 6piiletr6szek 6s kozos haszndlatri helyis6gek haszn6lata sor6n
mindenki koteles maszkot 6s k6zfertotlenit6t haszn6lni. A dolgoz6 kritelez6en viselend6
v6 do e szko zk6nt m ag6v al ho zott v6do e s zko zo k et i s hasznilrhat.

@) Az elektromos kezszfiitokhaszn6lata tilos.

(5) A koztis hasznillati helyis6gekben egy l6gtdrben egyszeffe csak egy fo tart6zkodhat
(6tkez6s, 6telmelegit6s, mosd6hasznilar).Ez alolkiv6telt kepeza munkav6 gz6si,iigyint6z6si
6s hivatali c6hi egy l6gt6rben val6 tartozkod6s, a.zonban ebben az esetben is tartani kell a
szem6lyek kozotti legalabb 2 m6teres t6vols6got, az egy helyis6gben tartozkod,ftsnak a leheto
legrovidebb ideig kell tartania, viselni kell a maszkot, valamint a higi6ni6s szab6lyok
b etartishr a ktilono s fi gyelmet kell forditani.

(6) A kozos haszn|lats eszkozok (pl. multifunkoionrilis nyomtat6-f6nym6sol6-lapolvas6)
kezelo feliilet6t minden haszn|,lat el6tt 6s ut6n fertotlenit6 kend6vel kell letorolni, vagy
amennyiben erre nincsen lehetos6g, v6d6kesztyrit haszn6lni.

3. A be nem l6ptethet6 bfr6srigi dolgozrik
A bfr6srigi dolgozrik jelent6st6teli kiitelezetts6ge COVID-19 6rintetts6giik

eset6n

20. $ (1) A bir6s6gi 6piiletekbe olyan bir6s6gi dolgozo nem l6phet be, aki

a) a betegs6g jellemzo ti.ineteit mutatja;
b) tgazoltan COVID-l9 betegs6gben szenved;
c) a jfiwdnyngyi elkrilonit6s c6lj6b6l elrendelt, hat6srlgi karantdn hatdlya alatt iil;
d) aki a hat6shgikaranten v6grehajt6sdra kijelolt lak6helyen, karant6nkoteles szem6llyel

kozci s hdztart6sb an el.

(2) Ugyancsak nem l6phet be a kapcsolat megszakithsfut (megszrin6s6t) koveto 10 napig
olyan szem6ly, aki szoros kapcsolatban 6llt val6szinusitetten vagy megerositetten COVID-
19 virussal fertlzott szem6llyel. E tekintetben szoros kapcsolatban 6116 szem6lynek minosiil
ki.ilonosen az, aki avaloszinisitett vagy a megerositett COVID-19 fertozottel

a) egy hhztart6sban 61;

b) szem6lyes kapcsolatba kertilt (2 m6teren beliili t6vols6g 6s 15 percn6l hosszabb id6);
c) 26rt16'gl6rben tart6zkodott (2 m6teren beltili t6vols6g 6s 15 percn6l hosszabb ido. (pl.

munkahelyen egymils kozel6ben, iskol6ban egy oszt6lyteremben, k6rhi|zi
betegl6togatds sor6n) ;

d) kozvetlen fizlkai kapcsolatba kertilt (pl. k6zfog6s ritj6n);
e) fertozott beteg viiadlkfxal 6rintkezett v6doeszkoz alkalmaz6sa n6lkiil (pl. r6kohogtek

v agy szab ad kezzel 6rt haszn|lt p ap irz s ebk enddho z) ;

f) a repiil6riton b6rmilyen ir6nyban 2 iil6snyi trivols6gban iilt,
g) egy repiil5fton utazott, 6s a ttinetek srilyoss6ga vagy a COVID-19 beteg mozgfsa

indokolta, hogy a repiilog6p nagyobb teriilet6re vagy ak6r eg6sz6re kiterjesztett6k a
kontaktuskutat6st.
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(3) Az (1), (2) bekezd6sben foglaltak fenn6llis6t a bir6s6gi dolgoz6k k<jtelesek
haladektalanul telefonon bejelenteni a torv6nysz6k elnok6nek 6s a szervezeti egys6g
v ezetojet egyidejuleg 6rtesiteni.

(4) A bel6ptet6si korl6toz6sok nem alkalmazhat6k olyan szem6ly eset6ben, aki
fertoz6smentess6g6t a bir6s6g 6piilet6ben tort6no bel6p6se id6pontj6t megel6zo 72 6rtn
beliil elv6gzettklt negativ eredm6nyii PCR teszttel rgazolja.

(5) Ha a birosdgi dolgoz6 igazohan COVID-19 virusfertoz6sen esett ifi, abirosilgi 6piiletbe
krzhr6lag az ut6n l6phet be, hogy a gy6glulilsitt igazolo orvosi dokument6ci6t bemut atta a
torv6nysz6k elnok6nek.

4. A testh6m6rs6klet m6r6se

21.$ (1) Nem l6phet be a bir6s6gi 6ptiletekbe az a bir6shgt dolgoz6 sem, akinek a
testhom6rs6klete 37,8 "C, vagy ann6l magasabb. Az ilyen szemlly bel6ptet6s6t meg kell
tagadni.

(2) A bel6p6sre jelentkez6 bir6sdgi dolgozo kriteles magift testhom6rs6kletm6r6snek
al6vetni.

(3) A testh6m6rs6klet m6r6s6t a biztons6gi szolg6lat v1gzi 6rint6s n6lkiili digit6lis
testhom6rs6kletm6r6vel.

(4) A m6r6st vlgzo bir6s6gi dolgoz6nak maszkot 6s mindk6t kez6n v6dokesztyiit kell
viselnie.

(5) A testh6m6rs6klet m6r6s6t ugyaruazon szem6ly eset6ben, azonos napon beliil is minden
bel6p6s alkalmSval el kell vegezni.

(6) A bel6ptet6s megtagad6s6r6l a rend6sz kdteles a tcirv6nysz6k elnrik6nek azonnal
jelent6st tenni. J6r6sbir6s6gi 6piilet eset6n aj6r6sbir6sdg elnok6t is 6rtesitenie kell.

5. Bir6sfgi dolgoz6k egy6ni jfrvrinyiigyi kiitelezetts6gei

22. $ (1) Abir6s6gi dolgoz6

a) mosson kezet meleg vizzel 6s szappannal alaposan 6s gyakrabban, legalilbb 20
m6sodpercen 6t

b) korlStozza a kontaktussal j5r6 iidvozl6si form6kat
c) ne dorzsolje szemeit, ne nyfljon az arcShoz
d) haszn6ljon papirzsebkendot, ha kohog vagy ttisszent
e) alkalmazza a kohog6si higi6niris szab6lyokat
f) ahasznftlt zsebkendSt dobja a hullad6kgffitdbe
g) fertotlenitse a gyakran haszn6lt tirgyakat, feliileteket
h) szelloztessen min6l gyakrabban
1) kizfr 6lag saj 6t ir6 es zk oz6t hasznillj a
i) kenilje a tomeget kozleked6se sor6n 6s szabadidei6ben
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(2) Ha a dolgozo vagy csal6dtagja hirtelen bel6zasodik, kohog vagy nehezebben l6legzik,
6s az elmrilt 10 nap folyam6n olyan teri.ileten, orsz6gban j6rt, ahol terjed azujkoronavirus
vagy esetleg arr6l van tudom6sa, hogy rij koronavirussal igazohan fertozott szem6llyel
eintkezett, akkor mielobb hivja fel telefonon hhziorvos!fi vagy a h6ziorvosi tigyeletet. A
telefon6l6s lehet6v6 teszi, hogy indokolt esetben az orvos a kijelolt eg6szs6gtigyi
int6zm6nybe utalja an6lkiil, hogy a betegnek meg kellene jelennie a h6ziorvosi rendel6ben.
Ez segit megelozni a fertoz6sek terjedds6t is. Felt6tleniil kovesse az oryos irtmutat6sait. es
mriko dj on egyiitt a n6p e glszs6giigyi hat6 s 69 gal.

(3) Amennyiben nem l6zas, nem kohog, de az elmirlt 10 nap folyamdn olyan ter1leten,
otszhgban jhrt, ahol terjed az rij koronavirus, akkor javasolt, hogy az utazfst kriveto 10
napban frgyelje magdn a tiinetek esetleges jelentkez6s6t, akkor hivjahhziorvos6t, ha ttinete
jelentkezik.

(a) Ha akomyezet6ben tud olyan emberr6l - legyen magyar vagy krilfoldi 5llampolghr -,
akindl hirtelen 16z, kohog6s vagy nehezebb l6legz6s jelentkezett 6s az elmrilt 10 nap
folyam6n olyan teriileten, orcz6gbanj6rt, ahol terjed az rij koronavirus, lehet6leg keriilje
vele a szem6lyes talfikozhst 6rintkez6st. K6rje meg ot, hogy maradjon otthon, ne menjen
kozossegbe, 6s telefonon 6rtesitse a hfniorvost vagy a hiniowosi iigyeletet, valamint
mriko dj 6k e gyutt a n6peg6szs 6gtigyi hat6 s6gga1.

6. A bfr6srigi dolgozrfk elhelyez6s6nek 6s munkav6gz6s6nek szabrllyai

23. $ (1) A bir6s5gi dolgoz6k szttmftra a munkav6gzeshezlehet6s6g szerint biztositani kell
az egyedili elhelyezlst, ak6r a thrgyal6termek ilyen c6lir hasznfiatdval is. Egyediili irodai
elhelyez6s 6s munkavegz6s eset6n a dolgoz6k az toda munkav6gz6siik sor6n nem
kotelesek a maszk visel6s6re.

(2) A bir6s6gi dolgoz6k szhmira a munkav6gz6shez biztositott egyiittes elhelyez6s eset6n
a munkav6gz6s sor6n orrot 6s szflat eltakar6 maszkot kell viselni 6s tartani kell a szem6lvek
kozotti legal6bb 2 m6teres t6vols6got.

(3) A kezeloirodai iigyint6z6s sor6n kesztyti visel6se javasolt.

24' $ (1) A bir6i testtiletek 6s a szervezeti egys6gek szemelyes jelenl6tet ig6nylo
6rtekezletet, irl6st, rendezv6nyt csak a jdrvhny megeloz6s6re szolg6l6 6vint6zked6sek
fokozott betart6sa mellett tarthatnak. Az 6rtekezletet, iil6st, rendezv6nyt a torv6nysz6k
elntik6nek elozetesen be kell jelenteni, aki azok megtartdsival kapcsolatban egyedi
6vint6zked6seket hatdr ozhat meg.

(2) Az (1) bekezd6s alkalmaz6s6ban lrtekezlet, iil6s, rendezveny az az esemlny, amely nem
minostil elj6r6si cselekm6nynek, s amelyen a r6sztvevok szhma negy vagy ann6l tobb.

7. A napi munkaid6 kezdet6re 6s v6g6re vonatkozri szabflyok elt6r6 alkalmazfsa

25. $ (1) A munk6ltat6i jogkort gyakorl6 bir6s6gi elnok a szelezeti 6s mrikod6si
szabfiyzatnak a napi munkaido kezdet6re 6s v6g6re vonatkoz6 rendelkez6s6tol elt6r6st
engedlIyezhet. Az elt6r6s abb6l a c6lb6l enged6lyezhetS, hogy a bir6s6gi dolgoz6 a 12 evnel
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f,ratalabb gyermek6t a bolcs6dei, 6vodai, vagy oktat6si szolg6ltatrist nyfjt6 int6zm6nybe
vagy intezm6nybol, az tnt6zm6ny Sltal a vesz6lyhelyzetre tekintettel meghatirozott
id6srivban elkis6rhesse. A bir6s6gi dolgoz6 gyermeke, 6s nem bir6s6gi dolgoz6
hozzfttartoz6ja a bir6srigi 6priletbe azonban a kis6r6s elott vagy ut6n sem l6phet be.

(2) E $ alkalmazdsSban a munk6ltat6i jogkort gyakorl6 bir6s6gi elnok a j6rdsbir6sdgokon
foglalkoztatott bir6k, bir6s6gi titk6rok, bir6s6gi fogalmazok 6s bir6s6gi iigyint6z6k
tekintet6ben is a j6rfsbir6s6g elnoke.

(3) E $ alkalmaz6sitban a torv6nysz6ken munkriltat6i jogkor gyakorl6ja az ilItalavezetett
szervezeti egys6gben foglalkoztatott bir6kra 6s igazsAgiigyi alkalmazottakravonatkoz6an a
ko I I 6 giumv ezeto, a fo o sztillyv ezet6, az o sztillyv ezeto v agy a c s op ortve z eto .

VI. Fejezet

apiralapri iratok kezel6se

26. $ (1) A bir6s6gon kivtili munkav6gz6s sordn lehetoleg mellozni kell
mozgaIilsfit.

(2) A krzhr6lag papiralapon rendelkez6sre 6116 iratokat elsosorban
szkennel6s ritj6n k6szitett mrisolati vagy digitalizart form6ban kell
munkav6gz6shez rendelkez6sre bocs6tani.

apapiralapri iratok

fenym6sol6s vagy
a bir6s6gon kivtili

VII. Fejezet

Atfrgyalfls 6s a mr{s eljrirfsi cselekm6nyek szabfiyai
Elj 6rf s C OVID- 1 9 6rintetts6gti ii gyf6l eset6n

1. Az eljfrrisi cselekm6nyek v6grehajtrlsdra vonatkoz6 szabdlyok

27 $ A bir6s6gi elj6r6s sor6n a vesz6lyhelyzetreirdnyad6 jogszabllyi eloir6sokat alkalmazni
kell.

28. $ A bir6s6gnak a vesz6lyhelyzet idotartama alatt a Magyarorsz6g Alaptorv6nye 25. cikk
(1) 6s (2) bekezd6s6ben meghatiirozott feladat aitkizhr6lag a zhrlati kotelezetts 69 alatartozo
fertozo betegs6g behurcol6sinak vagy terjedds6nek megakadillyozilsa v6gett elrendelt
j6rv6nyugyi elkiilonit6si, megfigyel6si, zirlati 6s ellen6rz6si szab6lyok marad6ktalan 6s
kiv6telt nem tur6 betart6s6val kell elldtnia.

29. $ (1) Az elj5lrhsi cselekm6nyre erkezo szem6lyek - kiv6ve a 4. $ (1) bekezd6s a)
pontj6ban meghat6rozott szem6lyek - a bir6s6gi 6pi.iletekbe az elj6r6si cselekm6ny, illetve
iigyint6z6s kezdo idopontja elott legfeljebb 10 perccel l6phetnek be, a thrgyal6termet a
legrovidebb riton kell megkozeliteniiik, iilShelyeiket a tfrgyal6teremben behiv6sukat
kovetoen azonnal el kell foslalniuk.
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(2) Az eljdr6si cselekm6ny el6tt 6s kozben a tftrgyalotermek eloter6ben, valamint a
folyos6kon virakozni csak a szi.iks6ges idotartamban lehet, a vhrakozils sor6n pedig
biztositani kell a szem6lyek kozotti 2 m6teres t6vols6g megtart6s6t.

(3) Az elj6r6si cselekm6ny befejez6s6t kovetoen az iigyfelek kotelesek a bir6s6gi 6piileteket
azonnal elhagyni.

2. A tdrgyal6termi protokoll

30. $ (1) T6rgyal6termi protokoll:

a) Onot es szhjat eltakar6 maszk visel6se az dljfuSsi cselekm6ny teljes idotartama alatt
minden r6sztvev6 szlmhrakotelez6. A tan6cs elnoke - sztiks6g eset6n - a maszk lev6tel6t
rendelheti el a szem6lyazonossdg meg6llapit6sa c6lj6b6l, ennek idotartamSra.

b) A t6rgyal6teremben a jelenl6v6knek egym6st6l legal6bb 2 mlter tdvols6gban kell
lenniiik. Ennek figyelembev6tel6vel az elj6r6 tan6cs elnoke sziiks6g eset6n
megltat\rozza,hogy attrgyaloteremben egyszelre hriny fo (hallgat6s6g) tart6zkodhat.

c) Az elj6r6si cselekm6ny megkezd6se elott hivatalb6l kell vizsg6lni, hogy a jil-.vdny.drgyi
szab6lyokra (elkiilonitls, zitrlat, megfigyel6s, ellen6rz6s) figyelemmel a tdrgyalfus vagy
m6s elj 6rdsi cselekm6ny megtarthat6-e.

d) T6rgyal6s, ii16s, elok6szito iil6s, nyilv6nos ti16s, szem6lyes meghallgat6s 6s iigyf6lfogad6s
sor6n, rogzitettvagy mozgathat6, fil6tsz6 mrianyagb6l k6sziilt v6dofalat kell haszn6lni.

(2) A tan6cs elnoke a jfirvhnyigyi szabsIyokra tekintettel a tirgyalils lefolytat6s6ra
vonatkoz6an egyedi szab6lyokat is meg6llapithat"

31. $ (1) Minden elj6rrlsi cselekm6ny befejez6s6t kovetoen atirgyaloteremben fertotlenito
takarit6st kell v6grehajtani es szelloztetni is kell. A fert6tlenito takaritris v6grehajtdsa
c6lj6b6l az eljfulsi cselekm6nyek befejez6s6rol a bir6, a bir6srlgi titk6r vagy a mell6ji.ik
beosztott igazsit'gijgyi alkalmazott halad6ktalanul 6rtesiti a feladatot el16t6 szem6lyt, vagy
annak vezeIojlI.

(2) Az (1) bekezd6sben irtakon tril valamennyi t6rgyaliis, ii16s, el6k6szito i.il6s, nyilv6nos
ii16s, szem6lyes meghallgat6s, illetve az iigyf6lfogad6s sor6n a tdrgyalotermek es az
iigyf6lfogad6 helyis6gek rendszeres - legal6bb 40 percenk6nt ism6telt - 5 perc idotartamri
6tszeIloztet6s6t is el kell vegezn| Az ittszellozteles sor6n az linLetthelyis6gbenkizfrolag a
bir6 srig tagj ai tart6zkodhatnak.

(3) Amennyiben annak lehet6s6ge adott t6rgyal6s, iil6s, elok6szito iil6s, nyilv6nos ri16s,
szem6lyes meghallgat6s, illetve az iigyf6lfogad6s sor6n folyamatos szelloztet6s mellett kell
elj6mi.

(l Az elektronikus hirkozlo hitlozat vagy m5s elektronikus k6p 6s hang tov6bbit6s6ra
alkalmas eszkozitjhntartand6 elj6r6si cselekm6nyek lebonyolitrls6n6l is biztositanikell azt,
hogy a bir6s6gi 6piiletben 1;lrt6zkod5 szem6lyek egym6stol legalibb 2 meter t6vols6gra
legyenek.

3. A tanfcs elniike (birri) 6s a bfr6srigi titkrir eljrirrisa COVID-l9 6rintetts6gii
iigyf6l eset6n

15/19



32. $ (1) Amennyiben felmeriil annak val6szintisdge, hogy attrgyaloteremben fertozott
szem6ly tart6zkodik:

a) az elj6r6si cselekm6nyt meg kell szakitani;
b) az 6rintett szem6lyt a bir6s6g elki.ilonitett helyis6g6be kell ir6nyitani azzal, hogy ott

vfitakozzon:
c) az illet6kes eg6szs6gi.igyi hat6s6got 6s a torv6nysz6k elnoket 6rtesiteni kell;
d) a targyal6teremben 1art6zkodo szern6lyek adatart 6s el6rhetos6geit - amennyiben addig

m6g nem ker0lt 16 sor - az eljhrhsi cselekm6nyrol kdsziilt jegyz5konyvb en rogziteni
kell, majd az illet6kes hatoshghoz el kell juttatni.

(2) Elktlonitett helyis6gen elsodlegesen azt a helyis6get kell 6r1eni, amelyikben a COVID-
1 9 6rintetts6gri rigyf6l az 6rintetts6ge meg6llapitilsakor tart6zkodik.

(3) Az (1) bekezd6st megfelel6en alkalmaznikell,ha a 7.9 (1) bekezd6s6ben vagy a S. $ (1),
(2)bekezd1s6ben irt k<inilm6nyek valamelyik6nek meg6llapithsdra atlrgyalotermi protokoll
sor6n kertil sor.

VIII. Fejezet

A szab 6ly zat hatrilyb al6p 6s e 6s e gy6b rendelkez6s ek

33. $ (1) Aszabilyzat202l. jrinius 1. napj6n l6phatillyba.

(2) Ugyanezen a napon hat|lyal veszti a Gyulai Torv6nyszeknek a jhwtnyngyi k6sztlts6g
i d ej 6re vonatko z 6 2 02 0 .EI.L A.9 I | 0 42 . sz6mu szab 6,ly zata.

(3 ) A szab 6ly zat :ijgy felekre vonatko z6 rendelkez6s eirol

a) thjlkozlat6t kell elhelyezni a torv6nysz6k intemetes honlapj6n;
b) felhiv6st es tdi6koztal6t kell kihelyezni a2. 6s 3, sz. mell6kletnek megfeleloen az iigyfelek
bel 6ptet6s 6re szol 9616 b ej rlratokn 6l A/3 form6tumb an.

(4) A 3. sz. mell6kletet csatolni kell az i.igyfeleknek kiadott id6z6sekhez 6s 6rtesit6sekhez is.

(5) A szab6lyzatot el kell helyezni

a) a tcirv6nysz6k internetes honlapjrln;
b) a trirv6nysz6k intranetes honlapj6n;
c) a szabiiyzatok nyilv6ntart6s6ban.

(6) A szabillyzatot meg kell kiildeni a torv6nysz6k teriileten szolg6lati jogviszonyban 6116

minden bir6nak 6s igazs6gtigyi alkalmazottnak elektronikus lev6lben.

a tiirv6nysz6k elniike



I. szdmil mell|klet

Alulirott
NYILATKAZNf

......(nev), mint
a . ' .........(GT megnevez6se) vezetojelalkalmazottja/egyeni
v|llalkozol .r(egy6b jogviszony megnevez6se), a bir6s6gi 6priletben
tort6no szem6lyes jelenl6tet ig6nylo munkav6gz6sem kapcs6n, biintetdjogi 6s k6rt6rit6si
felel6 ss6gem tudat6ban nyilatkozom, ho gy

o tudomSsom szerint nem vagyok COVID-19 virus fertoz<itt
. szem6lyemre, illetve velem egyiitt 6lo szem6lyre vonatkoz6anhat6s6gi karant6nt nem

rendeltek el.
o a bir6sdgi 6ptiletbe tort6no bel6p6st megelozo 10 napon beliil nem 6lltam szoros

kapcsolatban val6szintisitetten vagy meger5sitetten COVID-l9 virussal fertozott
szem6llyel.

E tekintetben szoros kapcsolatban 6116 szem6lynek minosiil ktilonosen dZ, aki a
val6szinrisitett vagy a meger6sitett COVID -19 fertbzottel

a) egyh|ztart6sban 6l;
b) szem6lyes kapcsolatba kenilt (2 mdteren beltili t6vo1s6g 6s 15 percn6l hosszabb ido);
c) zirtllgtlrben tart6zkodott(2 m6teren beliili trivolsrig 6s 15 percn6l hosszabb id6. pl.

munkahelyen egym6s kozel6ben, iskol6ban egy osztiilyteremben, k6rh6zi
betegl6togat6s sor6n);

d) kozvetlen fizlkat kapcsolatba keriilt (pl. k6zfog6s ritj6n);
e) fertozotr beteg v6lad6kSval 6rintkezett vldoeszkoz alkalmazlsa n6lktil (pl.

r6koho gtek v agy szab ad kezz el ert hasznhlt p ap irz s ebkend6ho z) ;
f) a repiil6uton b6rmilyen irdnyban 2 til6snyi t6vols6gban iilt,
g) egy reprilofton utazott, 6s a ti.rnetek sirlyoss6ga vagy a COVID-19 beteg mozgfusa

indokolta, hogy a repiil6g6p nagyobb teri.ilet6re vagy akhr eglszlrekiterjesztett6k a
kontaktuskutat6st.

Amennyiben a munkav6gz6sem idotartam5ban a nyilatkozatom szerinti adatokban vSltozhs ill
be, jelen nyilatkozatomat ir6sban halad6ktalanul visszavonom.

Kelt:

aliir6s

' a kiv6nt resz al6huzand6/kies6szitend6
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2. sz. mell1klet
FELHIVAS

A Gyulai Torv6nysz6k 6s a tertiletdn mrikodo j6r6sbir6sSgok 6piileteibe olyan szem6ly nem l6phet be,
akire vagy a vele egyiitt 6lo szem6lyre vonatkoz6an hat6s6gi karant6nt rendeltek el. A bir6sSgi
6piiletekbe olyan szem6ly sem 16phet be, aki

a) a betegs6g jellemzS tiineteit mutatja;
b) igazoltan COVID-l9 betegs6gben szenved;
c) a jawdnyigyi elkiilonit6s c6lj6b61 elrendelt, hat6s6gi karantdn hat|lya alalt iil
d) aki a hat6shgrkarant1n v6grehajt6s6ra kijelolt lak6helyen, karant6nkoteles szem6llyel

kozos h|ztartfsban 61.

A bir6s6gi 6priletekbe a kapcsolat megszakit6s6t (megszrin6s6t) koveto 10 napig olyan szem6ly nem
l6phet be, aki szoros kapcsolatban 6llt val6sziniisitetten vagy meger6sitetten koronavirussal
(CO\TD-19 virussal) fertfizdtt szem6llyel. E tekintetben szoros kapcsolatban 5116 szem6lynek minosril
kiilonosen az, aki a val6szimisitett vagy a meger6sitett CovID-19 fert6zottel

a) egyhhztarthsban 6l;
b) szem6lyes kapcsolatba keriilt (2 m6teren beliili t5vols6g 6s 15 percn6l hosszabb ido);
c) zhrt l6gt6rben tartozkodott (2 m6teren behili t6volsSg 6s 15 percn6l hosszabb ido. Pl.

munkahelyen egym6s kozel6ben, iskol6ban egy oszt|lyt"eremben, korhizibetegl6togat6s sorSn);
d) kozvetlen frzikai kapcsolatba keriilt (pl. k6zfog6s ritj6n);
e) fertozott beteg v5lad6k6val 6rintkezett vddoeszkcjz alkalmaz6sa n6lktil (pl. r6kohogtek vagy

szabad kdzzel 6rt haszn6lt papirzsebkendohoz);

0 a repiilSriton b5rmilyen ir6nyban 2 il6snyi t6vols6gban iilt,
g) egy repiiloirton utazott, 6s a ti.inetek sirlyoss6ga vagy a COVID-I9 beteg mozg6sa indokolta,

hogy a reprilog6p nagyobb teriilet6re vagy aklr egdszdre kiterjesztett6k a kontaktuskutat6st.

Felhivom a figyelmet, hogy aki a fenti el6irdsok figyelmen kiviil hagyis6val bel6p valamelyik
bir6s6gi 6piiletbe, ugy azzal a szemdllyel szemben a szabdlys,lrtdselcrrjl, a szabdlysdrtdsi eljdrdsr6t ds a
szabdlysdrtdsi nyilvdntartdsi rendszerrdl sz6l6 2012. dvi IL tarvdny 239. g-a alapj6n fert6z6 betegs6g
elleni v6dekez6s elrnulasztfsa szab6lys6rt6se, vagy a Bilntetd Torvdnykory,vrril sz6l6 2012. dvi C.
torvdny 361. $ alapj6n j6rvinyiigyi szabflyszeg6s v6ts6ge miatt a bir6sdg eljrirfst kezdem6nyez,
tov6bb6 a szab6lys6rto magatart6ssal okozott esetleges k6rok6rt a polg6ri jog szab|lyai szerint
kf rt6rit6si felel6ss6ggel tartozik.

Koronavirus fert6zotts6ggel kapcsolatos val6tlan bejelent6s eset6n a bir6s5g a bejelent6vel szemben -
a bejelent6s tartalm6t6l firggoen - feljelent6st tesz a szabdlysdrtdselcrdl, a szabdlysdrtdsi eljtirdsrol 6s
a szabdlysertdsi nyilvdntartdsi rendszerr1l sz6l6 2012. dvi IL tdrvdny 175. g-a alapjdn val6tlan
bejelent6s szabflys6rt6se miatt, vagy a Biintetri Torvdnykdnyvrril sz6l6 2012. 6vi C. torvdny 337. $
alapj|n r6mhirterjeszt6s btintette,vagy a 338. $ alapj6n kiizvesz6llyel fenyeget6s biintette miatt.

Nem l6phet be a bir6sfgi 6piiletekbe az a szem6ly sem, akinek a testh6m6rs6klete 37,8 oC, vagy
annril magasabb. Az ilyen szem6ly bel6ptet6s6t meg kell tagadni.

A bel6p6sre jelentkez6 szem6ly kiiteles magft testh6m6rs6kletm6r6snek alivetni.

K6rem fentiek szives tudom6sul v6tel6t!
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3. sz. mell,iklet
UcyFELrA.lEKo zrATo

Tisztelt Ugyfeliink!

A koronavirus-j6rv6ny elleni v6dekez6s rij szakaszilban a Gyulai Torv6nyszdk 6s tertilet6n levo
jdr6sbir6s6gok dptileteibe tigyf6lnek bel6pni csak indokolt esetben, elj6r6si cselekm6nyen val6
r6szv6tel vagy kezelo 6s t6j1koztat6 irodai iigyint6z6s c6lj6b61 lehet, amelyet kovetoen krjteles az
6piiletet azornal elhagyni.

nem l6phet be a bir6sdgi 6piiletekbe Lz aszem6ly, akinek a testh6m6rs6klete 37,8oC,vagy
annfl magasabb. Az tlyen szem6ly bel6ptet6s6t meg kell tagadni;

bel6p6sre jelentkez6 szem6ly ktiteles magdt testh6m6rs6kletm6r6snek alfvetni;

sz6ban nyilatkoznia kell, hogy 6n

o a betegs6g jellemz6 trineteit mutatja-e;
o igazoltan COVID-19 betegs6gben szenved-e;
o a jhwhnyigyi elktilonit6s c6lj6b6l elrendelt, hat6s6gi karant6n hat6lya alatt 611-e;
o hat6s6gi karant6n v6grehajtSs6ra kijelcilt lak6helyen, karant6nk6teles szem6llyel kozcis

hhztart|sban 6l-e.
o 6nre vagy Onnel egyitt 616 szem6lyre vonatkoz6an hat6s6gi karant6nt elrendeltek-e; valamint

arr6l, hogy amegellziS 10 napban tal6lkozott-e fertozoltvagy vele 6rintkez6 szem6llyel;

az 6piiletben tart6zkod6s ideje alatt sajit tutajdonf aszijat 6s az orrot eltakar6 maszk
visel6se, valamint az 6piiletbe bel6p6skor kihelyezett k6zfertotlenit6 szer haszn6lata 6s a
l6bbelik talp6nak fert6tlenito letorl6se kotelezo;

. szem6lyek kozott a 2 m6teres v6d6tfvolsfg betartdsa kotelezo az 6piiletben tart6zkod6s teljes
id6tartama alatt;

o a thrgyal6termek el6ter6ben, valamint a folyos6kon virakozni csak a felt6tleniil sziiks6ges
id6tartamban lehet.

Vegye figvelembe. hogv

m6rt6kben vehet6k ig6nybe;

felvilfgositfsk6r6s 6s iratbead6s c6ljdb6l tart6zkodhat.
Felhivom a frgyelm6t. hogy

- lehetos6ge van tfjilkoztatirst k6rni t6vkozl6si eszkcizon, illetve elektronikus rendszeren
keresztril is;

- iratok beadfsa postai irton, valamint gyrijtol6d6kban va16 elhelyez6ssel is tort6nhet;
- ha 0n vagy az }nkozvellen ktirnyezet6ben b6rki koronavirussal fert lzott,vagy felmenilt annak

a lehetos6ge, hogy megfertoz6dhetett, akkor a bir6s6g id6z6s6re se jelenjen meg, hanem - az
id6z6sen feltiintetett igysz|mra hivatkoz6ssal - a t6volmaraddsht kiment6 igazoldsi k6relmet
terjesszen el6, eloadva, hogy mi volt a megjelends6nek az akad6lya.

K6rem a meg6rt6s6t 6s kiisziiniim az egyiittmiik

t9tt9

a torv6nysz6k elnoke




