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c)

d)

A 612015. (XI. 30.) OBH utasit6s 6, $ (1) bekezddse alapj6n, az Orszdgos Bir6s6gi Hivatal
elnokdnek a312021, szttmu ajdnlilsdval es a 41202I. szhmu ai6nI6s6val m6dosftotr 412020.
szhmu ajhnltsa alapjdn a kcivetkezo szabfiyzatot adom ki:

I. Fejezet
Aszabfllyzat c6lja 6s hatSlya

1. $ A szab6lyzatc6lja:

a) a bir6s6gon foly6 munka zavartalansdg6nak 6s a bir6s6gi dpiilet rendj6nek biztosit6sa;
b) a bir6s6gi dpi.iletbe tortdn6 be- ds kil6pds, az otttart6zkod6s szabfiyainakmeghatdrozdsa

a vesz6lyhely zet tdejere;
az 6let- 6s vagyonbiztons6got veszelyezteto tomeges megbeteged6st okoz6
hum6nj6rv6ny kovetkezm6nyeinek elh6rit6sa;
a bir6k, az igazsdgigyi alkalmazottak 6s a bir6s6gi elj6r6sokban r6sztvev6k
egdszsdgdnek meg6v6sa;

e) a jirv ilnyijgvi intdzked6sek maraddktalan betart6sSnak biztosit6sa.

2. $(1)Aszab|lyzat

a) teriileti hatttlya a Gyulai Torv6nysz6k 6s a teriilet6n mrikod6 jrir6sbir6sdgok 6ltal
haszn|lt minden dpi.iletre (a tov6bbiakban: bir6siigi 6piiletek);

b) szem6lyi hattiya a Gyulai Tdrvdnysz6k 6s a teriilet6n mtikodo j6r6sbir6s6gok
dolgoz6ira (a tov6bbiakban egyi.itt: bfr6sdgi dolgoz6k), valamint az 6piiletekbe beldp6
mds szemdlyekre fliggetleniil att6l, hogy

- beoltottvagy be nem oltott szemdlyek,
- vddettsdggel rendelkezo vagy nem rendelkez6 szemdlyek,
- v6detts egr igazolilssal rendelkezo vagy nem rendelkez6 szem6lyek;

c) idobeli hathlya a2712021. (I.29.) Korm, rendelet 1. g-6val kihirdetett es a27Il202L
(Y .2r. ) Korm. rendelettel me gho s s zabbitott ves z6lyhely zet ido szakfn a

terjed ki.

(2) A szabillyzatot drtelemszeruen alkalmazni kell a bir6s6gi dpiiletekheztartoz6 bekeritett
helyekre, melldk6ptiletekre ds a tcirvdnysz6k kezel6sdben levo g6pkocsik haszn6lata sor6n
is. Ennek 6rtelm6ben

a) a doh6nyz6sra kljelolt helyeken is meg kell tartani a t6vols6gtartiisra vonatkoz6
eloir6sokat.
b) egyn6l tobb utas esetdn lehetos6g szerint buszt kell haszn6lni, amelyben a legmagasabb

utasl6tsz6m n6gy fo.

3. $ (1) A biros6gi dptiletekre vonatkoz6 beldp6st 6s bent tart6zkoditst szabillyozo
szabftlyzatokat vagy m6s formdban meghatdrozott eloir6sokat a jelen szabdlyzatban
meghatfirozottelt6r6sekkelkellalkalmazni.

(2) Azrij koronavirus j6rv6ny terjed6sdnek megelozdse 6rdekeben minden bir6s6gi dolgoz6
ds a bir6s6gi 6piiletekbe bel6po kdteles betartani 6s lehetosd geihez m6rten betartatni a
j6rvdnyiigyi - kiilonosen a t6volsdgtartilsi 6s higieniai - intdzkeddseket.
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(3) A biztons6gi szolgiilat koteles a j6rv6nyiigyi - ktilonosen a tdvols6gtarldsi 6s a higidniai
6vint6zked6sek - betarthsht ellen6rizni, s erre a bir6s6gi dolgoz6kat, valamint a bir6s6gi
dpi.iletekb en tart6 zko d6 m6s s zem6lyeket i s fi gyelm eztetni.

(4) A szabLlyzat alkalmazhsa sor6n

a) maszk: az orvosi maszk, a munkavddelmi maszk, illetve a textil vagy m6s anyagb6l
k6sztilt maszk;

b) maszk viseldse: a maszkot folyamatosan kell viselni rigy, hogy az az onot 6s a sztlat
folyamatosan elfedje.

U. Fejezet
A bel6p6s 6s a benntart6zkodfs iigyfelekre vonatkozf szabiiyai,

valamint az iigyf6lsegit6re 6s a kezeld irodai tfjlkoztatdsra vonatkoz6 szabrllyok

1. A bel6p6sre jogosultak, a benntart6zkod6ts id6tartama

4. $ (1) A bir6s6gi dolgoz6nak nem minosiilo mfs bel6p6 szemdly a bir6siigi dpiiletekben
a bel6p6se c61j 6nak megval6 sul6s6ig tarl6zkodhat.

(2) A bir6s6g dptiletdbe az igyvedi kamara tagtrai, az igyeszek, az aligyeszek, az
tigydszs6gi fogalmaz6k es az igazs6gtigyi szakerto, valamint az rgazsilgigyi szakertojelolt
a hivatiisrendi igazolv6ny felmutatds|val lephetnek be.

(3) A hallgat6s6gkdnt beldptethet6 tigyfelek szdmdnak meghatdrozfusa a jelen
szabflyzatban el6irtak figyelembevdtel6vel az elj6r6 tan6cs elnok6nek joga ds
kdteless6ge, aki a beldptethet6 tigyfelek szitmfrol el6zetesen tajekortala az 6pr.iletbe
tortdn6 bel6ptet6st vegzo bir6s6gi dolgoz6kat. A tan6cs elnok6nek a hallgat6s 69letszim1t
lehet6leg mhr akitrizdskor meg kell hatdroznia, s a bel6ptetestvdgzo dolgoz6kat legkdsobb
az elifirilstmegelozo munkanapon 10 6r6ig tftjekoztatnia kell a korl6toz6sr6l.

(4) A kezel6irod6k fogad6k6pessdgdt a jelen szabfiyzatban meghat6rozottak
figyelembevdtel6vel a kezel6irod6ba beosztottigazsitgrigyi alkalmazotthatdrozzameg. Az
irod6k fogad6k6pessdg6r6l az irod6,k vezetoi folyamatos an tfijekoilatjak az dpiiletbe
tortdno bel6ptet6st vegzo bir6s6gi dolgoz6kat az epiletbenhrtozkod6 rigyfelek sz1mfnak
esetleg sztiksd ges korlatozlsa cdlj 6b61.

(5) Amennyrben az tigyfdl a szttmftra meghattrozott idopontn6l k6s6bb vagy el6zetes
regisztrilciS n6lkiil 6rkezik a biztons6gi szolg6lat csak akkor ldptetheti be, ha az
rigyint6zds6re m6g ekkor is lehetosdg van. Err6l abiztonsilgi szolgd.latnak akezel|irod6ba
b e o s ztott r gazs lgigyi al k almazo ttal e gy eztetni e ke I L

2. Az iigyf6l bel6p6s6nek el6zetes regisztrfci6ja
6s az iigyf6l bel6ptet6se

5. $ A beldptethet6 szem6lyek kozlil

a) a bfr6s6g fltal foganatositott, nyilvdnos elj6r6si cselekm6nyen haligat6s6gkdnt
megj elenni kiv6n6 szemdlyek;
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b) a bir6s6gi iigyvitel szabillyairol sz6l6 1412002. (VIII. 1.) IM rendelet (a tov6bbiakban:
Biisz.) 7. S (1) bekezddse szerint, sz6ban kdrelmet vagy inditvdnyt el6terjeszt6 iigyfelek;

c) az r atb etekint6 si j o go sults 69 gal rendelkezo szem6ly ek

a bir6s6gi dptiletekbe elozetes rcgisztrdci6t koveton ldpjenek be.

(2) Az iigyfdlsegit6n 6s kezel6irod6ban megjelenni sz6nd6koz6 iigyfel legkdsobb a
megel6zo munkanapon 15 6r6ig, pdnteki munkarend szerinti munkanapon 12 6rtng
telefonon j elentkezhet be.

(3) Az (1) bekezdds b) 6s c) pontja alapj6n bel6po iigyfelek rdszere az rdopontokat tigy
indokolt regisztrdlni, hogy egyidejtileg egy tigyfdl tart6zkodjon azigyfelfogadSs celjfna
kijeldlt helyisdgben, kiv6ve, ha a helyis6g mdrete lehetovd teszi - f,rgyelemmel a jelen ldvo
bir6s6gi dolgoz6 szemdly6re is - a jelenl6vok kcizotti legal6bb 2 m6teres t6vols6g
brztosit6sdt.

(4) A telefonon jelentkezo iigyfelet tdjekoztatni kell a szem6lyes megjelen6ssel j6r6
iigyintdz6si form6kon kiviili lehetos6gekrol, tov6bb6 arr6l, hogy a bir6s6g dpiiletdbe
tortdno bel6p6skor 6s az ott-tart6zkod6s ideje alatt mindenki koteles maszkot viselni. A
maszkot hasznftlo szem6ly - kizftr6Iag az azonositlsa celjilbol 6s annak idejdre - a bir6sdg
dolgozoja vagy a bfr6s6g biztons6gi szemllyzete felsz6lit6s6ra koteles az arcffi eltakar6
maszkot idolegesen eltrivolitani. Tflekoztatni kell tovabbh arr6l is, hogy a papiralapri
beadv6nyaikat elsosorban postai fton, vagy a bir6siigi 6piiletekben tal6lhat6
gytij tolddfkban nyrij thatj 6k be.

(5) A telefonon jelentkezo i.igyfelettfijekoztatni kell a 7. g-ban foglaltakr6l is.

(6) A telefonon jelentkezo iigyf6l szftmlra meg kell hatfrozni, hogy melyik napon h6ny
6rakor jelenj6k meg. Az idopontot rigy kell meghatdrozni, hogy az igyfelek egym6ssal
lehet6leg ne tal6lkozzanak. Az id6pontok meghatfroz6s6n6l iigyelni kell arra, hogy az
iigyfelek drkezdse es thvozilsa kozott esetenk6nt kb. 15 perc maradjon a fertotlenitds
elv6gzdsdre.

6. $ (1) A beldpni szttnddkozo iigyfdlnek a biztons6gi szolgdlatn6l kell jelentkeznie. A
biztons6gi szolgillat a kezeloirod6val (az tigyfdlsegit6t el16t6 igazsdgigyi alkalmazottal)
tortdno egyeztetds ut6n l6pteti be az i.igyfelet.

(2) A biztons6gi szolgillat tdjekoztatla a beldpni szhndekozo iigyfelet, hogy a bir6s6g
dptilet6ben mindenki koteles maszkot haszn6lni. A maszkot haszn6l6 szemdly - kizdrolag
az azonosit6sa cdlj6b6l 6s annak idej6re - a bir6s6g dolgoz6ja vagy a bir6s6g biztonsAgi
szemllyzete felsz6litdsilra koteles az archt eltakar6 maszkot idolegesen elt6volitani.

(3). A beldptetdst ktivet6en az iigyfelnek a bejdratn6l elhelyezett fertotlenitoszerrel akezeit
fertotlenitenie kell, ldbbelije talphtpedig meg kell trirolnie a fertotlenit6szeres ldbtorloben.
Ezt kcivetoen l6ptetheti be a rend6sz az tigyfelet, majd a kijelolt helyisdghezirfnyitja.

() Az iigyf6lfogad6s c6ljdra kijelcilt helyis6gekben iigyfelek kizdr6lag iratbetekint6s,
felvildgosit6sk6rds 6s iratbead6s c61j6b6l taftSzkodhatnak. A kijeliilt ktilcin helyisdgben az
tigyfelet 6s az igazs6grigyi alkalmazottal" elv6laszt6 ffiI6tsz5 mrianyag lemezt (plexi) kell
haszn6lni.
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(5) Az i.igyfelet fogad6 igazsagngyt alkalmazott koteles folyamatos an az arcffi es az on6t
eltakar6 maszkot viselni, a kezel6iroda alkalmazottainak a kesztyti viseldse javasolt. Az
iigyf6l tixozhsa ut6n a felfogad6st (tigyfelsegit6t) taft5 igazsSgigyi alkalmazbfi drtesiti a
feft6tlenit6sre kijelolt bir6s6gi dolgoz6t.

(6) Az tigyfdl tfwozhsa ut6n a kijelolt ki.ilon helyisdg ajtajilnak kilincseit az effe kijelcilt
bir6s6gi dolgozonak fert6tlenit6 szerrel le kell trjrolnie, mint ahogy anahasznitlt feltileteket
6s eszktjzoket is, bele6rtve az elv6laszt6 mrianyaglapot (plexi). A helyiseget ki kell
szelloztetni.

(7 ) Az el ektromo s kezszhritok haszn6lata tilo s.

(8) Az el6zo bekezddsekben iftakat a ttrgyalotermi elj6r6si cselekm6nyekre 6rkezo
rigyfelek eset6n is megfeleloen alkalmazni kell.

(9) Ugyfelen drteni kell a kovetkezok et is: az tigyvddi kamara tagtrai, az igyeszek, az
aliigy6szek, azigyeszsdgi fogalmaz6k ds azigazsdg'frgyr szakert6, valamint azigazs1gigyi
szakdrtdjelcilt.

3. A COVID-19 6rintetts6gti iigyfelek bel6ptet6s6nek megtagad6sa
Bejelent6si, kik6rdez6si 6s jelent6st6teli kiitelezetts69

7. $ (1) A bir6s6gi dpi.iletekbe olyan szem6ly sem ldphet be, aki

a) a betegs6g jellemzo ttineteit mutatja;
b) igazoltan COVID-I9 betegsdgben szenved;
c) a jfitvdnyngyi elkrilonitds c6ljdb6l elrendelt, hat6s6gi karant6n hatiiya alatt dll;
d) aki a hat6shgikaranten vdgrehajt6s6ra kijelolt lak6helyen, karantdnkdteles szemdllyel

kozds hilztartdsban el.

(2) Ugyancsak nem ldphet be a kapcsolat megszakitfsit (megsziindsdt) koveto 10 napig
olyan szem6ly, aki szoros kapcsolatban 6l1t val6szinrisitetten vagy meger6sitetten COVID-
19 virussal fettozltt szem6llyel. E tekintetben szoros kapcsolatban 6116 szemdlynek min6si.il
ktilcjntjsen az, aki aval6sziniisitett vagy a megerositett COVID-19 ferlozottel

a) egyhflztart6sban dl;
b) szem6lyes kapcsolatba keriilt (2 mdteren beliili tdvolsiig 6s 15 percn6l hosszabb ido);
c) zhtt Iegterben tart6zkodott (2 mdteren beltili t6vols6g 6s 15 percndl hosszabb id6. (pl.

munkahelyen egym6s kozel6ben, iskol6ban egy osztdlyteremben, korh1zi
betegl6togat6s sor6n) ;

d) kozvetlen fiztkat kapcsolatba keri.ilt (pl. k6zfog6s irtj6n);
e) ferlozott beteg vfiadekfxal errntkezett vdd6eszkoz alkalmazdsa n6lkiil (pl. r6kdhogtek

v agy szab ad kezzel efi hasznillt p ap irz s eb k end 6ho z) ;
a repiiloriton b6rmilyen irSnyban 2 iil6snyi t6vols6gban i.ilt,
egy repiiloriton utazott, 6s a tiinetek srilyoss6ga vagy a COVID-l9 beteg mozg1sa
indokolta, hogy a reptilogdp nagyobb teriilet6re vagy akfu eglszere kiterjesztett6k a
kontaktuskutat6st.

(3) Az el6zo bekezddsekben irtak v6grehajtd,sa 6rdek6ben:

+\L)

ts)

6/17



a) Az (1) - (2)bekezd6sben foglaltak fenn6lldLsdt az tigyfelek kcitelesek az dpiiletbe tcjrtdno
bel6ptet6st v 69zo bir6 s6gi dol goz6val kozci lni.

b) A bel6ptetdst vdgzo bir6s6gi dolgoz6 az (I)-(2) bekezddsben foglaltakra vonatkoz6an
koteles az igy felet kikdrdezni.

c) A beldptetdst megtagad6s6r6l a rendesz kciteles a torvdnysz6k elnok6nek azonnal
jelent6st tenni. J6r6sbir6s6gi 6piilet esetdn a j6r6sbir6s6g elnok6t is drtesitenie kell.

(4) A beidpdsi tilalom nem vonatkozik olyan szem6lyre, aki fertozesmentessdgdt a bir6s6g
6piileteben tortdno bel6p6se idopontjdt megelozo 72 6rdn beltil elvdgzett ket negativ
eredm6nyri PCR teszttel rgazolja.

4. A bir6sr{g 6rdekkiir6ben eljdr6 szem6lyek benntartSzkod6sa

8. $ (1) A bir6s6gokkal szolg6lati viszonyban nem 6116, de a bir6s6g drdekkordbetartozo
feladatot ell6t6 szem6lyek a jelen szabfiyzatban foglaltak betarl6sdval tart6zkodhatnak a
bir6s6gi 6piiletekben.

(2) Kiilso szolgl,ltatok, v6llalkoz6k szakemberei a biros6gi 6piiletekbe munkavdgzds
cdljdb6l krzdrSlag abban az esetben ldphetnek be, ha el6zetesen a biros6gi gazdasilgi hivatal
rdszdre megkiildt6k minden egyes bel6pni szhndekozo szakember vonatkoz6s6ban a
nyilatkozatokat a virusmentess6gi.ikrol. A nyilatkozatot az 1. szdmu melldkletnek
megfelel6 en kell b eszerczni.

(3) Az el6zo bekezd6s rendelkezds6t megfeleloen alkalmazni kell a jfurilsbir6s6gok 6ltal
ell6tm6nyuk terh6re me grende lt szolgilltatfts ok telj e sit6s e e s etdn is .

(4) A biztons6gi szolgftlat az (l) bekezddsben irt szem6lyeket csak akkor l6ptetheti be, ha
ehhez a bir6s6gi gazdasdgi hivatal vezetoje, a nem gyulai sz6khelyri j 6r6sbir6s6gokon pedig
a j 6r6sbir6sfg elnoke hozz|jfrult.

ilI. Fejezet
Iratkezel6s az iigyf6lsegft6n 6s a kezel6irodai t6j6koztat6s sorfn

9. $ (1) A kezeloirod6kban az iigyfdlfogad6s korl6tozott. Az tigyfelek kezeloirodai
fogad6s6ra a bir6s6gi dpiileten beltil kiilctn helyis6get kell kijelcilni ds haszn6lni, amelyben
m6s munkav6gzesnemzajlik legfeljebb csak fert6tlenito tisztit6s ut6n. A kijelolt helyisdg
nem lehet azonos a kezeloirodfval, vagy bir6s6gi dolgoz6 tart6s munkav6gzdsdnek
helyisdgdvel. A helyis6gbol a nehezen ferlotlenitheto feliileteket el kell tdvolitani (pl,:
szonyeg).

(2) A kezeloirodAkban az iratbetekint6st elsosorban elektronikus fton, szhmit6gep
segitsdg6vel kell biztositani.

(3) Amennyrben az iigyf6l elfogadja, apapiralapri iratokat szkennel6s vagy f6nymdsol6s
ftj6n kdszitett m6solati formriban kell betekintdsre aziigyf6l rendelkez6s6re bocs6jtani. Az
iigyfel 6Ital megvizsgAlt fenym6solatot a betekint6st kovetoen azonnal meg kell
s e mmi s iteni iratme s s emmi s ito hasznillathv al.
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10. $ Iratm6solatra vonatkoz6 kdrelmet lehetosdg szerint elektronikus riton kell
el6terjeszteni. Amennyrben az iigyfel elfogadja, a m6solatot elektronikus riton kell kiadni.

11. $ Ugyirat tartalmrir6l felvil6gositiist kdrni ds tdjlkoztatftst nyrijtani lehetos6g szerint
tdvko z16 s i eszko zon, illetve el ektronikus rends zeren kere s ztiil kell.

12. $ (1) Iratok bead6sa tigyfelek r6szer6l elsosorban postai fton, vagy a gynj6lad6kban
val6 elhelyezdssel torl6nhet.

(2) Szem6lyes iratbead6s sor6n a higidniai eloir6sok betartfsfua fokozott fievelmet kell
forditani.

13. $ (1) Min6sitett iratok arra jogosult Ugyfelek reszdrol tcirt6no betekint6sdt a vonatkoz6
jogszabillyi el6ir6sok betarthsdval,kizfur6lagpapiralapon lehet biztositani.

(2) Akezel6iroddk bir6sdgi dolgoz6ira vonatkoz6 eloir6sok ir6nyadoak a min6sitett iratok
me gtekintd s 6t bizto s it 6 alkalmazottra is.

IV. Fejezet
A p6nztfri iigyf6lforgalomra vonatkoz6 szabrilyok

14. $ (1) A bir6srigi eljiir6sban r6sztvev6 tanrik kcilts6geinek megt6rit6se sor6n torekedni kell
a ke szp 6nzkim6 I 5 ki fizetd s i m 6 d alkalm azfts tr a.

(2) A kifizet6si utalv6nyon a tanu nevdn 6s lakcim6n tril, a tanu hozzflfnuldsa esetdn a
kifizet6s fogad6s6ra szolg6l6 banksz6ml aszfrmot is fel kell tiintetni.

(3) Az utalvrinyokat akiutalits 6rdekdben kcizvetleniil a bir6s6gi gazd,asdgi hivatal reszere
kell megki.ildeni a napi gyujtcitt postdval.

15. $ (1) Rendkfvtili esetben, amennyiben az el5z6 g-ban foglaltaknak akadiiya van a
kifizetdst elrendel6 utalv6nyt - a kifizetdsben 6rintett szemdly kcizremukoddsdt mellozve -
kozvetleniil a penztfnos r6szdre kell eljuttatni.

(2) A pdnztfros az iigyfelsegit6re 6s a kezeloirodai tigyfdlt6j6koilatfsra vonatkoz6
szab|lyok alkalmazlsfnal, a kijel6lt helyis6gben (sziiks6g szerint a foglal6sok soron kiviili
e gy e ztet6 s dvel) te lj e s i tr a keszpenz ki fi zet6s dt.

16. $ A kezeloirod6k bir6s6gi dolgoz6ira vonatkoz6 elSir6sok ir6nyad6ak apenztfrtkezelb
biros6gi dolgoz6kra is.

V. Fejezet
A bel6p6s, a benntartrfzkod:is 6s a munkavflgzls bfr6srigi dolgoz6kra vonatkoz6

szabdlyai

1. A bel6p6sre jogosultak, a benntart1zkodits id6tartama

17. $ (1) A bfr6s6gi dpi.iletekben a bir6s6g dolgoz6ja a munkavdgzds ideje alatttart6zkodhat.
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(2) A Gyulai Torv6nysz6k 6s a tertlet6n levo j6r6sbfr6s6gok dptileteibe nem l6phetnek be a
birdk 6s azigazsdgigyi alkalmazotrakhozzdtartoz6i, fliggetleni.il att61, hogy kiskorriak vagy
nagykorfak

2. A bfr6srlgi dolgoz6k bel6ptet6se 6s a kiiziis haszndlatf helyis6gekre vonatkoz6
el6irfsok

18. $ (1) A bel6p6st kovet6en a bir6s6gi dolgoz6nak a bejtnatnill elhelyezett
fertotlenit6szerrel a kezeit fertotlenitenie kell, ldbbelije talpilt pedig meg kell torolnie a
fertotlenit6szeres l6btorloben.

(2) A bir6s6g dpiiletdben bir6s6g 6ptiletdbe tortdn6 beldpdskor es az ott-tart6zkod6s ideje
alatt mindenki koteles maszkot viselni. A maszkot hasznttlo szemdly - kizhrolag az
azonosit6sa cdlj6b6l 6s annak idejdre - a bir6s6g arra feljogositott dolgozojavagy a bir6sAg
biztons6gi szemdlyzete felsz6lit6s6ra koteles az arcdt eltakar6 maszkot idolegesen
elt6volitani.

(3) A kcjzos haszn|latu 6piiletr6szek 6s kozos haszn6latf helyis6gek haszn6lata sor6n
mindenki szftmitra kotelezo maszkot viselni 6s kdtelez6 k6zfertotlenit6t haszndlni.

(fi Az el ektromo s kezszftritok haszn6lata tilo s,

(5) A kozos haszn6latir helyisdgekben egy l6gt6rben egyszeffe csak egy f6 tart6zkodhat
(dtkez6s, 6telmelegit6s, mosd6haszn|lat).Ez al6lkiv6telt kepeza munkav6 gzdsi,tigyintdzdsi
ds hivatali c6hi egy l6gt6rben val6 tartozkod6s, azonban ebben az esetben is tartani kell a

szem6lyek kozotti legal6bb 2 mdteres t6vols6got, az egy helyis6gben tart6zkod6snak a leheto
legrovidebb ideig kell tartania, a higi6ni6s szab6lyok betartdsdra kiilonos figyelmet kell
forditani.

(6) A kozos haszn|latu eszkozok (pl. multifunkcion6lis nyomtato-f6nym6sol6-lapolvas6)
kezel6 feltiletdt minden haszn|lat elofi 6s ut6n fertotlenit6 kend6vel kell letorolni, vagy
amennyiben erre nincsen lehetosdg, v6dokesztytit haszn6lni

(7) Egyedtili irodai elhelyez6s ds munkav6gz6s eset6n, a bir6sfgg al szolgillati jogviszonyban
fllo,vagy odabeosztottdrintettbir6,igazsdgiigyi alkalmazott,azirodaimunkav6gz6sesor6n
nem koteles maszk visel6s6re.

3. A be nem l6ptethet6 bir6sdgi dolgoz6k
A bir6sdgi dolgozrik jelent6st6teli kiitelezetts6ge COVID-19 6rintetts6gtik

eset6n

19. $ (1) A bir6s6gi dpiiletekbe olyan biros6gi dolgoz6 nem l6phet be, aki

a) a betegs6g jellemzo ti.ineteit mutatja;
b) rgazoltan COVID-l9 betegs6gben szenved;
c) a j|rvdnyigyi elkiilonit6s c6lj6b6l elrendelt, hat6s6gi karant6n hatftlya alatt 6ll;
d) aki a hat6sfryikaranten v6grehajtds6ra kijelolt lak6helyen, karant6nkoteles szem6llyel

kozos hintarthsbanel.
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(2) Ugyancsak nem l6phet be a kapcsolat megszakitdsht (megszrindsdt) k6vet6 10 napig
olyan szem6ly, aki szoros kapcsolatban 61lt val6szinusitetten vagy megerdsitetten COVID-
19 virussal fertozott szemellyel. E tekintetben szoros kapcsolatban 6116 szem6lynek min6siil
kiilcincisen az, aki aval6szinisitett vagy a meger6sitett COVID -I9 fertozottel

a) egyhdztart6sban6l;
b) szem6lyes kapcsolatba keriilt (2 mdteren beliili t6vols6g 6s 15 percn6l hosszabb ido);
c) zitrtlegterben tart6zkodott (2 m6teren beliili t6vols6g 6s 15 percnel hosszabb id6. (pl.

munkahelyen egym6s kcizel6ben, iskol6ban egy osztilIyteremben, korhhzi
betegl6togat6s sor6n) ;

d) kiizvetlen fizlkar kapcsolatba kertilt (pl. k6zfog6s ritj6n);
e) fertoz6tt beteg vitladekdval drintkezett v6doeszkoz alkalmazfsa ndlkiil (pl. rfkohogtek

v agy szab ad kezzel 6rt haszniit p ap irzs ebkendoho z) ;

D a repiil6riton bdrmilyen ir6nyban 2 iil6snyi tdvols6gban tilt,
g) egy reptil6riton utazott, ds a ttinetek srilyoss6ga vagy a COVID-l9 beteg mozghsa

indokolta, hogy a repi.il6g6p nagyobb teriilet6re vagy akhr egdsz6re kiterjesztettdk a
kontaktuskutat6st.

(3) Az (1), (2) bekezd6sben foglaltak fenn6ll6s6t a bir6s6gi dolgoz6k kotelesek
halad6ktalanul elektronikus levdlben bejelenteni a tdrvdnyszdk elncjkdnek ds a szervezeti
egys d g v ezetoj5t egyidej uleg drtesiteni.

(4) A bel6ptet6si korldtoz6sok nem alkalmazhat6k olyan szemdly esetdben, aki
fertoz6smentess6g6t a bir6s6g 6priletdben tort6n6 beldp6se idopontj6t megelozo 72 orin
beliil elv6gzeltket negativ eredmdnyri PCR teszttel rgazolja.

(5) Ha a bir6s6gi dolgoz6 igazoltan COVID-19 virusfertozdsen esett ifi, abirosdgi dptiletbe
kizar6Iag az utdn ldphet be, hogy a gy6gyul6s6t igazol6 orvosi dokument6ci6t bemutatta a
torv6nysz6k elnok6nek.

4. Birris:[gi dolgoz6k egy6ni jf rv:inyiigyi kiitelezetts6gei

20. $ (1) Abir6s6gi dolgoz6

a) mosson kezet meleg vizzel 6s szappannal alaposan 6s gyakrabban, legaldbb 20
m6sodpercen 6t
b) korlitozza a kontaktussal j516 i.idvcizldsi form6kat
c) ne ddrzsolje szemeit, ne nyriljonazarcfthoz
d) haszn6ljon papirzsebkendot, ha kohog vagy ttsszent
e) alkalmazza a kohogdsi higi6ni6s szab6lyokat
f) ahasznftlt zsebkendot dobja a hulladdkgytijtobe
g ) fertotl enit s e a gy akr an hasznfit thr gy akat, fe ltil eteket
h) szelloztessen min6l gyakrabban
i) kizftr 6lag s aj 6t ir6 eszk ozdt hasznfija
i) keriilje a tdmeget kozlekedese sor6n 6s szabadidejdben

(2) Ha a dolgozS vagy csal6dtagja hirtelen bel6zasodik, kohog vagy nehezebben ldlegzik,
6s az elmrilt 10 nap folyam6n olyan teriileten, orczfugbanj6rt, ahol terjed az rij koronavirus
vagy esetleg arr6l van tudom6sa, hogy rij koronavirussal igazoltan fertozdtt szemellyel
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drintkezett, akkor mielobb hivja fel telefonon h6ziorvos6t vagy a h6ziorvosi iigyeletet. A
telefon6l5s lehetov6 teszi, hogy indokolt esetben az orvos a kijelolt egdszsdgiigyi
intdzm6nybe utalja an6lkiil, hogy a betegnek meg kellene jelen"nie a h6ziorvosi rendeloben.
Ez segit megel6zni afefioz6sek terjed6sdt is. Feltdtleniil kovesse az orvos ritmutat6sait, 6s

muko dj 6n e gyiitt a nep e g6szs 6 giigyi hat6 s 69 gal,

(3) Amennyiben nem I6zas, nem kohog, de az elmrilt 10 nap folyamdn oiyan teriileten,
orsztrybanj6rt, ahol terjed az rij koronavirus, akkor javasolt, hogy azutazdst koveto 10

napban figyelje magdn a ttinetek esetleges jelentkez6s6t, akkor hivjahdziorvos6t, ha ttinete
jelentkezik.

(a) Ha a kornyezetdben tud olyan emberr6l - legyen magyat vagy kiilfcildi 6llampolgfir -,
akin6l hirtelen 16z, kohogds vagy nehezebb l6legzes jelentkezett es az elmrilt 10 nap
folyam6n olyan teriileten, orczdgbanj6rt, ahol terjed az rij koronavirus, lehet6leg keriilje
vele a szem6lyes tal6,lkozdst 6rintkez6st. K6rje meg 6t, hogy maradjon otthon, ne menjen
kozossdgbe, 6s telefonon 6rtesitse a h6ziorvost vagy a hflziorvosi iigyeletet, valamint
mukodj 6k e gyi.itt a n6pegdszs6giigyi hat6 s6ggal,

5. A birt6sfgi dolgoz6k elhelyez6s6nek 6s munkav6gz6s6nek szabdlyai

21. $ (1) A bir6s6gi dolgoz6k szttmdra a munkavdgzdshez lehet6s6g szerint biztositani kell
az egyediili elhelyez6st, ak6r atfngyal5termek ilyen c6lti haszn6lat6val is.

(2) A bir6sdgi dolgoz6k szhmSra a munkav6gzdshez biztositott egyiittes elhelyez6s esetdn

a munkav6gzds sor6n tartani kell a szem6lyek kozotti legal6bb 2 mdteres t6vols6got.

(3) A kezeloirodai i.igyintdzes sor6n kesztyu visel6se javasolt.

22. $ (1) A biroi testtiletek 6s a szervezeti egys6gek szemdlyes jelenldtet igdnyl6
6rtekezletet, iil6st, rendezv6nyt csak a j6rv6ny megeloz6s6re szolg6l6 ovint6zkeddsek
fokozott betart6sa mellett tarthatnak. Az lrtekezletet, til6st, rendezvlnyt a torvdnyszdk
elnokdnek elozetesen be kell jelenteni, aki azok megtart6s6val kapcsolatban egyedi
ovint6zke dd s eket hatdr ozhat me g.

(2) Az (1) bekezd6s alkalmaz6s6ban efiekezlet,iil6s, rendezvdny azazesem6ny, amely nem

min6si.il elj6r6si cselekm6nynek, s amelyen a rdsztvev6k szfrma ndgy vagy ann6l tobb.

6. A napi munkaid6 kezdet6re 6s v6g6re vonatkoz6 szabrilyok elt6r6 alkalmazfsa

23. $ (i) A munk6ltat6i jogkort gyakorl6 biros6gi elnok a szervezeti 6s mukoddsi
szabhlyzatnak a napi munkaido kezdetere 6s v6g6re vonatkoz6 rendelkez6s6tol eltdr6st

engeddlyezhet. Az eltdr6s abb6l a cdlb6l enged6lyezheto, hogy a bir6s6gi dolgoz6 a 12 evnel
fiatalabb gyermek6t a bolcsodei, 6vodai, vagy oktatSsi szolg6ltathst nyrijt6 int6zmdnybe
vagy int6zmdnybol, az irfilzmdny altal a vesz6lyhelyzetre tekintettel meghatdrozott

idos6vban elkis6rhesse. A bir6s6gi dolgoz6 gyermeke, 6s nem bir6s6gi dolgoz6
hozzffiartoz6ja a bir6s6gi dpiiletbe azonban a kisdrds el6tt vagy ut6n sem l6phet be.
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(2) E $ alkalmazdsilban a munk6ltat6i jogkdrt gyakorl6 bir6s6gi elnok a j6r6sbir6s6gokon
foglalkoztatott birrik, bir6s6gi titk6rok, bir6s6gi fogalmazok 6s bir6s6gi iigyint6zok
tekintetdben is a j6r6sbir6sdg elnoke.

(3) E $ alkalmazilsSban a ttirv6nysz6ken munk6ltat6i jogkor gyakorl6j a az fitala vezetett
szervezetr egysdgben foglalkoztatott birdkra 6s igazs6gtigyi alkalmazottal<ravonatkoz6an a
ko I ld giumv ezet6, a fo o sztfiyv ezet6, az o sztlly v ezetb v agy a c s op ortvezet6.

VI. X'ejezet
apiralaprfi iratok kezel6se

24. S (1) A bir6s6gon kiviili munkavdgz6s sor6n lehet6leg mell6zni kell
mozgatisht.

(2) A kizaftlag papiralapon rendelkezesre filo iratokat els6sorban
szkennelds utjfn keszitett m6solati vagy digitahzfit form6ban kell
munkav6gz6shez rendelkez6sre bocs6tani.

apapitalapri iratok

fdnymdsol6s vagy
a bfr6s6gon kivlili

VII. Fejezet
Ati.rgyalits 6s a mfs elj:irrisi cselekm6nyek szabflyai

Elj 6rf s COVID-1 9 6rintetts6gti ii gyf6l eset6n

l. Az eljfrisi cselekm6nyek v6grehajt6s6ra vonatkoz6 szabrilyok

25. $ A bir6shgi eljaras sor6n a vesz6lyhelyzetre tfnyado jogszabillyi el6ir6sokat
alkalmazni kell.

26. $ A bir6s6gnak a veszdlyhelyzet rdotartama alatt a Magyaror sziry Alaptorv6nye 25. cikk
(l) 6s (2) bekezd6sdben meghat6rozott feladat aitkizfr6lag a zfrlati kotelezetts 69 ali tartoz6
feftoz5 betegs6g behurcoliisfnak vagy terjed6sdnek megakadilyozfsa vdgett elrendelt
jdtvanyngyi elktilonitdsi, megfigyelesi, zdrlati ds ellenorz6si szab6lyok maraddktalan 6s
kiv6telt nem triro betariilsfxal kell e116tnia.

27. $ (1) Azelj6r6si cselekmdnyre drkezo szemdlyek - kivdve azigyvedi kamara tagtrat, a
bir6s6g, mint peres f6l kdpviselet6ben eljar6 bir6, bir6sdgi titkftr, az igyeszik, az
altigydszek , az igyeszsdgi fogalm az6k es az igazsdg'iLgyr szakerto, valamint az igazs1gigyi
szak6rtdjelolt - a hivat6srendr rgazolvfny felmutat6s6val -, tov6bb6 a bir6s agi peniter
szolg|ltatttsdt igdnybe vev6 tigyf6l - a bir6s6g 6ptilet6b e az eljtndsi cselekmdny, illetve
Ugyintdz6s kezdo id6pontja elott legfeljebb 10 perccel l6phetnek be, a thrgyal6termet a
legrovidebb riton kell megkdzeliteniiik, iil6helyeiket a tirgyal6teremben behiv6sukat
kovet6en azonnal el kell foglalniuk.
(2) Az elj6r6si cselekmdny el6tt 6s kozben a tfrgyal6termek eloterdben, valamint a
folyos6kon vfirakozm csak a sziiks6ges id6tartamban lehet, a vfurakozits sordn pedig
biztositani kell a szemdlyek kozcitti 2 m6teres trivols6g megtart6siit.

(3) Az elj6r6si cselekm6ny befejezds6t kovet6en az tigyfelek kotelesek a bir6sd.gi dpiileteket
azonnal elhagyni.
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2. A tfrgyalitermi protokoll

28. S (1) Trirgyal6termi protokoll:

a) Athrgyal6terembe a kihelyezettkezfertotlenito hasznilathtkovetoen lehet bel6pni.
b) A maszk haszn6lata az eljinhsi cselekm6ny teljes idotartama alatt, minden r6sztvev6

szLmfrta kotelez6. A tan6cs elndke - sztiksdg eset6n - a maszk levdteldt rendelheti el a
szemlly azono s s 69 me g 6l I ap it ds a c erj 6b 61, ann ak i d6 tartam6ra.

c) A t6rgyal6teremben a jelenl6voknek egym6st6l legal6bb 2 mdter t6vols6gban kell
lennii.ik. Ennek figyelembev6tel6vel az elj616 tan6cs elnoke sziiks6g eset6n
meghatirozza,hogy atfirgyalSteremben egyszerre h6ny fo (hallgat6s6g) tart6zkodhat.

d) Az elj6r6si cselekmdny megkezd6se elott hivatalb6l kell vizsg6lni, hogy a j6rv6nyrigyi
szab6lyokra (elkiilcinitds, zinlat, megf,rgyelds, ellenSrz6s) figyelemmel a thigyal1s vagy
m6s elj6r6si cselekm6ny megtarthat6-e.

e) T6rgyal6s, iil6s, el6k6szfto i.il6s, nyilv6nos til6s, szem6lyes meghallgat6s 6s tigyfdlfogad6s
sordn, rcgzitett vagy mozgathat6, 6tI6tszo mrianyagb6l kdsztilt vdd6falai(plexil ken
haszn6lni.

(2) A tandcs elnoke a jhwhnylJ;gyi szabillyokra tekintettel a t6rgyal6s lefolytat6s6ra
vonatkoz6 an egyedi szab 6ly okat i s me 96l lapithat.

29. $ (1) Minden elj6r6si cselekm6ny befejezds6t kcivetoen atSrgyaloteremben fertotlenito
takarit6st kell v6grehajtani 6s szell6ztetni is kell. A fertotlenit6 takaritirs v6grehajt6sa
cdlj6b6l az eIj6r6si cselekmdnyek befejez6s6r6l a bfuo, a bir6s6gi titkdr vagy a metie3rik
beosztott igazsagngyr alkalmazott haladdktalanul drtesiti a feladatot ell6t6 s-Lm6lyt, vagy
annak vezetojet.

(2) Az (1) bekezd6sben irtakon tirl valamennyi t6rgyal6s, til6s, el6k6szit6 i.il6s, nyilv6nos
tilds, szem6lyes meghallgat6s, illetve az tigyfdlfogad6s sor6n a t1rgyalotermek es az
tigyfelfogad6 helyisdgek rendszeres - legal6bb 40 percenkdnt ism6telt I 5 p.." idotartamri
fiszell6ztet6sdt is el kell vdgezni, Az ifiszelloztetes sor6n az 6rrntetthelyis6fbenkrztnolag a
bir6 s6g tagtr ai tart6zkodhatnak.

(3) Amennyiben annak lehetosdge adott tdrgyal6s, i.i16s, elok6szit6 tilds, nyilv6nos ril6s,
szem6lyes meghallgat6s, illetve az tigyfdlfogadSs sor6n folyamatos szelloztetds mellett kell
elj6rni,

(4) Az elektronikus hirkozlo htl6zat vagy m6s elektronikus k6p ds hang tov6bbit6s6ra
alkalmas eszkozutjdntaftand6 elj6r6si cselekm6nyek lebonyolitdshn1lis biztositanrkell azt,
hogy a bir6s6gi dpiiletben tartozkodo szemdlyek egym6st6l legallbb 2 mdter tilolsftgra
legyenek.

3. A tandcs elniike (bfr6) 6s a bir6sfgi titkfr eljdrdsa COVID-I9 6rintetts6gii
ilgyf6l eset6n

30. $ (1) Amennyiben felmeriil annak val6szimis6ge, hogy a tfurgyal6teremben fertozott
szemdly tartozkodik:

a) az eljfulsi cselekm6nyt meg kell szakftani;
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b) az drintett szem6lyt a bir6s6g elktilcinitett helyis6g6be kell irdnyitani azzal, hogy ott
vftrakozzon;

c) az illet6kes eg6szsdgiigyi hat6s6got 6s a torvdnysz6k elnok6t 6rtesiteni kell;
d) athrgyal6teremben tartozkod6 szemdlyek adatait 6s eldrhetosdgeit - amennyiben addig

m6g nem keriilt 16 sor - az eljfurdsi cselekm6nyr6l k6szi.ilt jegyzrikonyvben rogziteni
kell, majd az illetdkes hatoshghoz el kell juttatni.

(2) Elkiilonitett helyisdgen els6dlegesen azt a helyisdget kell 6rteni, amelyikben a COVID-
1 9 6rintetts 6 gri tigyfel az 6rintetts6 ge me g6llapit6s akor tart6zko dik.

(3) Az (1) bekezd6st megfelel6en alkalmazni kell, ha a 7.9 (1) bekezd6s6ben vagy a 8. $ (1),
(2) bekezdls6ben irt koriilmdnyek valamelyikenek meg6llapit 6sfua atfngyal6termi protokoll
sor6n kertil sor.

V[I. Fejezet
A szabfilyzat hatflybal6p6se 6s egy6b rendelkez6sek

31. $ (1) A szab\lyzat202l. november 10. napj6n ldp hat6lyba.

(2) Ugyanezen a napon hatillyat veszti a Gyulai Trirvdnyszdknek a j6rvanytigyi
i dej dre vonatko z6 2020 .El.I. A.9 I I 3 92 . s zdmu szab 6Iy zata.

(3 ) A s zab 6Iy zat ij;gy felekre vonatkoz6 rendelkez6s eiro I

a) tdjdkoztat6t kell elhelyezni a torv6nysz6k internetes honlapj6n;

k6sztilts6g

b) felhiv6st 6s t6j6koztat6t kell kihelyezni a 2. ds 3. szitm:iu mell6kletnek megfeleloen az
i.igyfelek bel6ptet6s6r e szolg6l6 bej 6ratokn 6I Al 3 formiitumban.

(4) A 3. szhmumelldkletet csatolni kell azi.igyfeleknek kiadott id6zdsekhez 6s drlesitdsekhez
is.

(5) A szab6lyzatot el kell helyezni

a) a towdnyszdk internetes honlapj6n;
b) a tcirv6nyszdk intranetes honlapj6n;
c) a szabilly zatok nyilvdnt artSsdban.

(6) A szabfiyzatot meg kell kiildeni a torv6nysz6k teriileten szolgfiati jogviszonyban 6116
minden bfr6nak ds igazs 6giigyi alkalm azottnak elektronikus ievdlben.

32. $ A szabftly zat a vesz6lyh ely zet megsziin6sdvel
e gyidej ril e g a ve s z6lyhely zetet ism6telten elrendeli.

Cur\.',r
\i--- -

hatilIyat veszti kiv6ve, ha a korm6ny
/

iikef,'.

A"
el

Gyula, 2021. november 5.
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1. szdmil melldklet

NYILATKOZNT
Alulirott
a " """'.'(GT megnevezdse) vezetojelalkalmazottjalegyenivilllalkozol " " " .....'.t(.gydb jogviszony megnevez6se), a bir6s6gi dpriletben
toftdno szemdlyes jelenl6tet igdnylo munkav6gzdsem kapcsiin, biintetdjogi ds k6rt6rit6si
felel6ssdgem tudat6ban nyilatkozom, hogy

o tudom6som szerint nem vagyok covlD-19 virus fertozittt szemdlyemre' illetve velem egytitt dlo szemdlyre vonatk oz6anhat6s6gi karant6nt nem
rendeltek el

(ndv), mint

nem 6lltam szoros
virussal fert6zott

kiilcinosen dz, aki a

n6lkril (pl,

o a bir6s6gi dptiletbe trirtdno bel6p6st megel6zo 10 napon beltil
kapcsolatban valoszimisitetten vagy megerositetten covlD-19
szem6llyel.

E tekintetben szoros kapcsolatban 6116 szem6lynek minosiil
val6szfntisitett vagy a meger6sitett covlD- 1 9 fertdzottel

a) egyhdztart6sban 6l;
b) szemdlyes kapcsolatba keri.ilt (2 mdteren beliili t6vols6g 6s 15 percndl hosszabb id6);c) zfttlegterben tart6zko dott (2mdteren beluli tiivolsiig ds 15 percndl hosszabb ido. pl.

munkahelyen egymiis kozeldben, iskol6ban egy osztiilyteremben, k6rhazi
betegl6togatds sordn);

d) kozvetlen fizikai kapcsolatba keri.ilt (pr. kdzfog 6s ifij6n);
e) feftozott beteg villadeki.al drintkezett ved,beszkoz alkalmazftsa

r rikoho gtek v agy s zab ad kezzel 6rt has zn6lt p apirz s ebkend 6hci z) :
a repi.iloriton b6rmilyen ir6nyban 2 tildsnyi t6vols6gban iilt,
egy repiil6riton utazott, 6s a tiinetek srilyoss6ga vagy a covlD-l9 beteg mozgftsa
indokolta, hogy a reptil6gdp nagyobb tertiletdre vagy akdr eg6szdre kiterjesztettek a
kontaktuskutatdst.

Amennyiben a munkavdgzdsem idotartamdban anyilatkozatom szerinti adatokban v6ltoz6s 611
b e, j el en ny rlatko zatomat ir6sb an haladdktalanul vis szavonom.

Kelt: . .....,202..,. dv. ....h6.....nap

alSir6s

TI

o\b./

' a kiv6nt resz alilhit zand6lkies6szitend6

t5tt7



2. szdmil mell|klet
FELUiVAS

A Gyulai Ttirvdnysz6k 6s a teriiletdn mrikod6 j6rSsbir6sSgok dpiileteibe olyan szem6ly nern l6phet be,
akire vagy a vele egyiitt 616 szemdlyre vonatkoz6an hat6sdgi karant6nt rendeltek el. A bir6sdei
6ptiletekbe olyan szem6ly sem l6phet be, aki

a) a betegsdg jellemz6 tiineteit mutatja;
b) rgazoltan COVID-l9 betegs6gben szenved;
c) aiiltvfnyigyi elki.ilonitds cdlj6b6l elrendelt, hat6s6gi karant6n hat|lya alatt 6ll;
d) aki a hat6srigi karant6n v6grehajt6s6ra kijel<ilt lak6helyen, karant6nkdteles szemdllyel

kozos hhztartilsban el.

A bir6s6gi dpiiletekbe a kapcsolat rnegszakit6sSt (megszrinds6t) koveto 10 napig olyan szemdly nem
ldphet be, aki szoros kapcsolatban 6llt val6sziniisitetten vagy meger6sitetten koronavirussal
(COVID-I9 virussal) fert1zdtt szem6llyel. E tekintetben szoros kapcsolatban iill6 szem6lynek min6siil
ktilcjnosen az, aki a val6sziniis itett vagy a meger6sitett COVID- l9 fertlzottel

a) egyhhztartSsban 6l;
b) szem6lyes kapcsolatba keriilt (2 rn6teren beli.ili tdvols6g 6s 15 percn6l hosszabb idd);
c) z\rt legterben tart6zkodott (2 m6teren beliili t6volsdg 6s 15 percn6l hosszabb id6. pl.

munkahelyen egyrn6s kozel6ben, iskol6ban egy oszt6ly'teremben, korhhzibetegl6togat6s soriln);
d) kozvetlen fizikai kapcsolatba keriilt (pl. kdzfog6s irtj6n);
e) feftozotl beteg vrlladdkSval drintkezett v6d6eszkoz alkalnazi,sa ridlkiil (pl. r6kohdgtek vagy

s z ab ad kezzel eft hasznillt p ap i rz s eb kend6 h oz) ;

D a reptiloriton b6nnilyen ir6nyban 2 iil6snyi tdvols6gban tilt,
g) egy repiiloirton utazott, 6s a tiinetek srilyoss6ga vagy a COVID-19 beteg mozg6sa indokolta,

hogy a reptil6gdp nagyobb tertilet6re vagy akir eglszdre kiterjesztettdk a kontaktuskutat6st.

Felhivom a figyelmet, hogy aki a fenti el6ir6sok figyelmen kiviil hagyfsdval bel6p valamelyik
bir6s6gi 6ptiletbe, ugy azzal a szemdllyel szemben a szabdlysdrtdsekrdl, a szabalysdrtdsiitidrdsr,t Js a
szabdlysdrtdsi nyilvdntartdsi rendszeru1l sz6l6 2012. dvi II. tr;rvdny 239. g-a alapliln fertdzt betegs6g
elleni v6dekez6s elmulasztisa szabirlys6rt6se, v^gy a Biintetri Torvdnykonyvrril sz6l6 ZOtZ. aii C.
torvdny 361. $ alapjdn jdr"vfnyiigyi szabflyszeg6s v6ts6ge miatt a bir6sfg elj6rfst kezdem6nyez,
tovdbb6 a szab|lys6fto magatarlSssal okozott esetleges k6rok6rt a polg6ri jog szabrilyai szerint
kri rt6rit6si felel6ss6ggel tartozik.

Koronavirus fertozotts6ggel kapcsolatos val6tlan bejelent6s eset6n a bir6s6g a bejelentovel szemben -
a bejelent6s tartalmfit6l fiiggoen - feljelent6st tesz a szabdlysdrtdsetcrcil, a szabdlysdrtdsi eljdrdsr1l ds
a szabdlysdrtdsi nyilvdntartdsi rendszerrdl sz6l6 2012. 6vi II. torvdny 175. $-a alapjitn valtiflan
bejelent6s szabflys6rt6se miatt, vagy a Bilntetri Torvdnykonyvr6l sz6l6 2012. dvi C. torvdny 337. $
alapiiln r6mhfrterjeszt6s biintette, vagy a 338. $ alapj6n ktizvesz6llyel fenyeget6s biintette miatt.

K6rem fentiek szfves tudom'sul v6tel6t! 
dr. Bagdi Arp6d Gyula sk.

a torvdnyszdk elncjke

t6trl



ucyFELTArnxozr.qr6 3' szdmilmelldklet

Tisztelt Ugyfeliink!

T6j6koztatom Ont, hogy filggetlenril att6l, hogy
- beoltott vagy be nem oltott szemdlvek.
- vddettsdggel rendelkez o vagy nem rendelkezo szemelvek.- vddettsdgi igazol6ssal rendelkez6 vagy nem rendelkezd szem6lyek

iigyfeleinkre a kcivetkezo szab6lyok vonatkoznak.

A koronavirus-j6rviiny elleni v6dekezds rij szakaszhban a Gyulai Tcirvdnyszdk 6s teriilet6n lev6 jiir6sbir6s6gok
dpiileteibe iigyfdlnek bel6pni csah indokolt esetben, eryaiasi cselekmdnyen val6 r6szvdtel vagy kezel6 dstdjekoztat6 irodai tigyint6zds cdljrib6l lehet, amelyet krivet6en kdteles az 6piiletet azonnalelhagyni.

r sz6ban nyilatkoznia kell, hogy 6n

o a betegsdg jellemz6 ti.ineteit mutatja_e;
o igazoltan COVID-19 betegsdgben szenved_e;
o a jdtvitnyugyi elkiil<inites c6lj6b61 elrendelt, hat6s6gi karantdn hatillyaalatt rill-e;o hat6s6gi 

- 
karantdn vdgrehajtiis6ra krjekilt lak6helyen, karantdnkciteles szem6llyet kcizcjs

hdztarl6sban 6l-e;
o Onre vagy onnel egyiitt 616 szem6lyre vonatkoz6an hat6s6gi karantdnt elrendeltek-e; valamintar6l, hogy amegeloz6 10 napban tal Llkozott-e fert6zlttvagy vele 6rintkez6 szem6llyel.

o A bfr6sfg 6piilet6be tiirt6n6 bel6p6skor 6s az ott-tart6zkod6s ideje alatt mindenki kiiteles orvosimaszkot vagy munkav6delmi masz sziilt maszkot olyanm6don viselni, hogy az az orrot 6s t hasznil6 szem6ly _
kizfrSlag az azonositisa c6lj6b6l 6s a bir6s6g biztonsrigi

. 
szem'tYzete relsz6litrlsrira 

[":::X;:r:':j,i].*, cselekmdny terjes id6tarram" ",x;];;;;taniics elndke - sziiksdg esetdn - a maszk levdteldt rendelheti el a szemdlyazonoss6g
61, annak id6tartam6ra.

o Az dpiiletbe beldpdskor a kihelyezett kdzferl6tlenit6 szer hasznillata 6s a ldbbelik talprinak ferl6tlenit6
letcirldse kcitelez6.

' :r'"1Tjlfk^kaziitt 
a 2 m6teres v6d6tfvolsdg betartdsa kcitelez6 az dpiiletben tarr6zkod6s teljes

tootartama alatt.
o A tSrgyal6termek eloter6ben, valamint a folyos6kon vdrakozni csak a felt6ttenl sziiks6gesid6tartamban lehet.

Vegve figvelembe. hogv

vehet6k ig6nybe;
gad6s clljdra._kijelcilr helyisdgekben iigyfdl kizir6lag iratbetekint6s,
iratbead6s c6lj6b6l ta rt6zkodhat.

- lehet6s
- iratok tiil is;

- haOn
lehet6s .u!:1o u

tqezesenfeltiintetett iigysz6mra hivatkoz6ssal - a tiivolmarad,(sdt kiment6 igazoldsi k6relmet terjesszen el6,el6adva, hogy mi volt a megjelendsdnek az aka l6lya.

K6rem a meg6rt6s6t 6s ktisziiniim az egyiittmiik0d6s6t!

t7t11

a tdrvdnyszdk elncike


