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A Nyíregyházi Törvényszék Elnökének
62/2020. (IV.09.) számú utasítása
a bírósági épületekbe történő belépés, és a bírósági épületekben tartózkodás
rendjének a veszélyhelyzet ideje alatti szabályozásáról
A Nyíregyházi Törvényszék elnökeként a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 119. §-ának o) pontjában
meghatározott jogkörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel kiadott 49.SZ./2020. (IV.3.)
OBHE határozat 1. pontjában írottak végrehajtása érdekében, figyelemmel a
veszélyhelyzet idején a bíróságok működéséről és a bírósági épületek
használati rendjéről szóló 47.SZ./2020. (IV.1.) OBHE határozatra is, az
Országos Bírósági Hivatal elnökének a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás 35. § (1) bekezdésében írott
felhatalmazás alapján az alábbi utasítást (szabályzatot) adom ki:
I. A szabályzat hatálya
1./ A szabályzat területi hatálya a Nyíregyházi Törvényszékre és
járásbíróságaira, míg személyi hatálya a törvényszék és a járásbíróságok
valamennyi dolgozójára, a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó
személyekre, és a bíróság ügyfeleire (ideértve a jogi képviselőket és a védőket
is) terjed ki.
2./ A szabályzatban foglaltakat a Nyíregyházi Törvényszék Nyíregyháza,
Bocskai u. 2., Nyíregyháza, Toldi u. 1., valamint valamennyi, a Nyíregyházi
Törvényszék illetékességi területén lévő járásbíróság épületeibe be- és kilépés,
valamint az épületben tartózkodás rendjéről szóló 8/2015. (III.18.) számú
szabályzatban foglaltakkal együttesen kell alkalmazni azzal, hogy a két
szabályzat közti eltérő rendelkezések esetén a jelen szabályzatban írottak az
irányadók.
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II. A bírósági épületbe történő belépés
és az épületben tartózkodás szabályai
A) A bírósági dolgozók épületbe történő belépésének és bent
tartózkodásnak szabályai
3./ Bíró és igazságügyi alkalmazott (a továbbiakban együtt: bírósági dolgozó) a
kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt kizárólag a munkakörébe tartozó
feladatok ellátása érdekében tartózkodhat a bíróság épületében. Az épületben
tartózkodás során a munkáltató által biztosított megfelelő védőeszköz
(szájmaszk és gumikesztyű) viselése, és a kézfertőtlenítő eszköz használata
kötelező. Annak a dolgozónak a belépését, aki védőeszközzel nem
rendelkezik, a rendész megtagadja.
4./ A bírósági dolgozó épületben tartózkodásáról a törvényszék elektronikus
munkaidő nyilvántartást vezet, melynek részletes szabályait a törvényszék
elnökének 61/2020. (IV.6.) számú szabályzata állapítja meg.
5./ A bírósági dolgozó a bírósági épületbe nem léphet be, ha rá vonatkozóan,
vagy vele egy háztartásban élő személlyel szemben hatósági karantént
rendeltek el. Ennek tényét köteles haladéktalanul elektronikus úton, vagy
telefonon történő értesítéssel a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomására
hozni.
6./ Amennyiben a bírósági dolgozó COVID-19 vírusfertőzésen esett át, a
bírósági épületbe csak a gyógyult és munkaképes állapotát igazoló orvosi
igazolás előzetes, elektronikus úton történt megküldését követően léphet be.
7./ Amennyiben a munkavégzés a bírósági dolgozó személyes jelenlétét
igényli, úgy a munkavégzés során egy helyiségben csak egy bírósági dolgozó
tartózkodhat. Kivételes esetben, amennyiben a helyiség mérete azt lehetővé
teszi és a munkavégzés más módon nem biztosítható, lehetőség van azonos
helyiségben legfeljebb két személy munkavégzésére is, ha közöttük a legalább
két méteres távolság biztosított.
8./ A bírósági épület közös használatú helyiségeiben (kávézó, teakonyha,
mosdó stb.) egyidejűleg csak egy személy tartózkodhat.
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B) A bírósági dolgozók hozzátartozóira, az eljárások résztvevőire (az
ügyfelekre), és egyéb személyekre vonatkozó szabályok
9./ Bírósági dolgozó hozzátartozója (ismerőse stb.) a bírósági épületbe nem
léphet be. A bírósági épületbe megrendelt élelmiszert, vagy egyéb dolgot
kézbesítő futár, valamint a papír alapú beadványt benyújtani kívánó ügyfél a
beadvány gyűjtőládába elhelyezése érdekében a rendészeti szolgálat szolgálatellátási pontjáig beléphet.
10./ (1) A bíróságra idézett személy csak a bíróságok működéséről és a bírósági
épületek használati rendjéről szóló 47.SZ./2020 (IV.1.) OBHE határozat 3.
pontjában meghatározott esetben és a 4. pontban meghatározott követelmény
teljesülése esetén – kizárólag az eljárási cselekmény tartamára- az elektronikus
hírközlőhálózat igénybevételével elrendelt kihallgatás/meghallgatás céljából
léphet be, és csak abban az esetben, ha az eljárási cselekmény halaszthatatlan,
továbbá az ahhoz szükséges technikai kapacitás biztosított. A beléptetés során
a belépni kívánó személy testhőmérsékletét technikai eszközzel ellenőrizni
kell. Meg kell tagadni az ilyen személy beléptetését akkor, ha fertőző betegség
jól észlelhető tüneteit (pl.láz) mutatja. Az épületbe belépő személy részére az
egyéni védőeszköz (melyet saját maga részére köteles biztosítani), és a
kézfertőtlenítő használata kötelező. Védőeszköz hiányában beléptetését meg
kell tagadni.
(2) A bírósági épületbe belépni szándékozó ügyfél az eljárási cselekmény
kezdetéig az épületbe nem léphet be, várakozását az épület előtt kell
biztosítani. Belépését követően a rendész a legrövidebb útvonalon a
tárgyalóteremhez kíséri, majd az eljárási cselekmény végeztével az épületből
kikíséri felügyelve azt, hogy az ügyfél a bíróság épületét elhagyja. A bíróság
épületében az ügyfél a rendész jelenléte nélkül nem közlekedhet.
11./ A bíróság épületébe az eljárási cselekmény tartamára a bíróság
érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személyek (jellemzően: ügyész, rendőrség,
bv. intézet hivatásos állományú munkatársai) egyéni védőeszköz használata
mellett a feladatuk ellátásához szükséges ideig beléphetnek. Ugyanezen
feltételek mellett beléphetnek a halaszthatatlan karbantartást vagy
hibaelhárítást végző, a törvényszékkel szerződésben álló vállalkozások
munkatársai is. E körben is meg kell tagadni a beléptetést abban az esetben, ha
az érintett fertőző betegség jól észlelhető tüneteit mutatja, vagy védőeszközzel
nem rendelkezik. A védőeszközt az épületbe belépni kívánó személy a saját
maga részére köteles biztosítani.
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C) A tárgyalótermek használata
12./ Bármely eljárási cselekmény elvégzésére a bírósági épületben lévő
tárgyalóterem csak abban az esetben használható, ha a bíró, az igazságügyi
alkalmazott, és az eljárás résztvevői között személyenként legalább 2 méteres
távolság tartható. E feltétel hiányában a tárgyalóterem nem használható. Az
egyéni védőeszközt a tárgyalóteremben az eljárási cselekmény teljes tartama
alatt valamennyi jelenlévőnek viselnie kell.
13./ Ez az utasítás 2020. április 9. napján lép hatályba azzal, hogy az a
veszélyhelyzet megszűnésének Kormány általi megállapítása napján hatályát
veszti.
Nyíregyháza, 2020. április 9.

Dr. Nyakó Zsuzsanna

