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A Nyíregyházi Törvényszék elnökének 
 

72/2021. (XI.18.)  számú utasítása 
 

a bírósági épületekben tartózkodás veszélyhelyzet idején irányadó 
szabályainak meghatározásáról  

egységes szerkezetben a 2022. február 9-i és a március 7-i módosításokkal 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 119. § 
o) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, a bíróságok igazgatásáról 
rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 35. § (1) 
bekezdése szerint, továbbá az Országos Bírósági Hivatal elnökének módosított 
4/2020. (IX.15.) számú ajánlására is figyelemmel az alábbi utasítást adom ki: 

 
A szabályzat célja és hatálya 

 
1.§ A szabályzat célja: 

a) a bíróságon folyó munka zavartalanságának és a bírósági épület 
rendjének biztosítása; 

b) a bírósági épületbe történő be- és kilépés, az ott tartózkodás 
szabályainak meghatározása a veszélyhelyzet tartama alatt; 

c) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó járvány következményeinek elhárítása, enyhítése; 

d) a bírák, igazságügyi alkalmazottak és a bírósági eljárásokban résztvevők 
egészségének megóvása; 

e) a járványügyi intézkedések maradéktalan betartásának biztosítása. 
 
2.§ A szabályzat 

a) területi hatálya a Nyíregyházi Törvényszék és az illetékessége alá 
tartozó járásbíróságok által használt minden épületre; 

b) személyi hatálya a Nyíregyházi Törvényszék és az illetékessége alá 
tartozó járásbíróságok dolgozóira, valamint az épületekbe belépő más 
személyekre 

terjed ki. 
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3.§ Jelen szabályzatban foglaltakat a Nyíregyházi Törvényszék, Nyíregyháza, 
Bocskai u. 2., Nyíregyháza, Toldi u. 1., valamint valamennyi, a Nyíregyházi 
Törvényszék illetékességi területén lévő járásbíróság épületeibe történő 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. 
 

A belépésre és benntartózkodásra jogosultak 
 
4.§ A Nyíregyházi Törvényszék és az illetékessége alá tartozó járásbíróságok 
épületeiben a bírósági dolgozó munkavégzésének ideje alatt, míg minden más 
belépő személy csak belépése céljának megvalósulásáig tartózkodhat. 
 

A kezelőirodák működése  
 

5.§ (1) A bírósági épületekben működő kezelőirodákban az ügyfélfogadás a 
jelen utasításban meghatározott korlátozásokkal és szabályok mellett, a 
járványügyi védekezés követelményeinek betartásával történhet. 
(2) Az ügyfelek a beadványokat elsősorban elektronikus, míg a papír alapú 
beadványokat postai úton, illetve a bírósági épületekben található 
gyűjtőládákban elhelyezve nyújthatják be. 
(3) A kezelőiroda adottságaira tekintettel abban egyidejűleg 1, legfeljebb 2 
ügyfél tartózkodhat, az ún. szociális távolság megtartására (két személy között 
legalább 1,5-2 m.) ügyelni kell.   

 
Az iratbetekintési jog gyakorlásának rendje 

 
6.§ (1) A kezelőirodában az iratbetekintést elsősorban elektronikus úton, 
számítógép segítségével kell biztosítani. 
 
(2) Ott, ahol erre lehetőség van, az iratbetekintést elkülönített helyiségben kell 
biztosítani. Amennyiben erre lehetőség nincs, úgy az iratbetekintési jog 
gyakorlásakor az ügyfelet és a bírósági dolgozókat egymástól áttetsző plexifal 
alkalmazásával el kell elkülöníteni.  
 
(3) Az iratmásolatra vonatkozó kérelmet lehetőség szerint elektronikus úton 
kell előterjeszteni. Amennyiben az ügyfél ezt elfogadja, a másolatot 
elektronikus úton kell kiadni. 
 
(4) 1 

 
1 Hatályon kívül helyezte a 17/2022. (III.7.) számú utasítás 2022. március 7. napjától 
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7.§ (1) Minősített iratok arra jogosult ügyfelek részéről történő betekintését a 
vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, kizárólag papíralapon lehet 
biztosítani.  
(2) A kezelőiroda alkalmazottaira vonatkozó előírások irányadóak a minősített 
iratok megtekintését biztosító alkalmazottra és a pénztárt kezelő alkalmazottra 
is.  

A belépés és benntartózkodás általános szabályai 
 

8.§ (1) 2 
 
9.§ A bírósági épületekbe olyan személy nem léphet be, 
 

a) aki Covid-19 megbetegedésben szenved,  
b) nem igazolt beteg, de légúti megbetegedés jól látható jeleit mutatja (láz, 

köhögés stb.), 
c) bármely, a járvánnyal összefüggő okból hatósági karanténban van, 
d) 3, 4 

 
A Nyíregyházi Törvényszék és az illetékessége alá tartozó járásbíróságok 

dolgozóira vonatkozó szabályok 
 
10.§ 5 
 
11.§ 6 
 

Az eljárási cselekmények végrehajtására vonatkozó különös szabályok 

12. § 7 
 

Tárgyalótermi protokoll 
 
13.§ (1)  

a) 8 
b) 9 
c) A tárgyalóteremben a jelenlévőknek egymástól -amennyiben a helyiség 

méretei ezt lehetővé teszik- 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek 
figyelembevételével az eljáró tanács elnöke/bíró/bírósági titkár az 

 
2 Hatályon kívül helyezte a 17/2022. (III.7.) számú utasítás 2022. március 7. napjától 
3 Kiegészítette a 10/2022. (II.8.) sz. utasítás 2022. február 9. napjától 
4 Hatályon kívül helyezte a 17/2022. (III.7.) számú utasítás 2022. március 7. napjától 
5 Hatályon kívül helyezte a 17/2022. (III.7.) számú utasítás 2022. március 7. napjától 
6 Hatályon kívül helyezte a 17/2022. (III.7.) számú utasítás 2022. március 7. napjától 
7 Hatályon kívül helyezte a 17/2022. (III.7.) számú utasítás 2022. március 7. napjától 
8 Hatályon kívül helyezte a 17/2022. (III.7.) számú utasítás 2022. március 7. napjától 
9 Hatályon kívül helyezte a 17/2022. (III.7.) számú utasítás 2022. március 7. napjától 



4 

 

eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén 
meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő 
tartózkodhat. 

d) Az eljárási cselekmény megkezdése előtt hivatalból kell vizsgálni, hogy 
a járványügyi szabályokra figyelemmel az eljárási cselekmény 
megtartható-e. 
 

(2) Amennyiben felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben 
fertőzött személy tartózkodik 
 

a) az eljárási cselekmény nem kezdhető meg, illetve azt meg kell szakítani, 
és az érintett személynek a bíróság épületét azonnal el kell hagynia, 

b) a tárgyalóteremben tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit – 
amennyiben addig még nem került rá sor – a később esetlegesen 
szükségessé váló intézkedésekre tekintettel - rögzíteni kell.  
 

(3) A tanács elnöke bíró/bírósági titkár a járványügyi szabályok betartása 
érdekében az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó egyedi szabályokat 
is megállapíthat. 
 
(4) 10 
 

Záró rendelkezések 

14.§ (1) A szabályzatot a törvényszék internetes és intranetes honlapján, 
valamint valamennyi bírósági épület előterében is közzé kell tenni, továbbá 
elektronikus úton valamennyi bírósági dolgozónak meg kell küldeni. 
 
(2) Ez az utasítás 2021. november 22. napján lép hatályba, egyidejűleg 

hatályát veszti a Nyíregyházi Törvényszék elnökének a bírósági épületekben 
tartózkodás időtartama alatti maszkviselési kötelezettség elrendeléséről szóló 
65/2021. (X.27.) számú utasítása. 
 
Nyíregyháza, 2021. november 18. 
 
 
 

          Dr. Vadász Mihály 
 
 

 
10 Hatályon kívül helyezte a 17/2022. (III.7.) számú utasítás 2022. március 7. napjától 


