Tájékoztató
bírósági épületbe történő belépés és benntartózkodás rendjéről

I. A bírósági épületbe belépéskor és benntartózkodáskor az alábbi
szabályokat kell megtartani:
1.) A bíróság épületébe nem léphet be:
A bíróság épületébe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 14 napig
olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten
vagy megerősítetten koronavírussal (COVID-19 vírussal) fertőzött
személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló személynek minősül
különösen az, aki a valószínűsített vagy a megerősített COVID-19 fertőzöttel
a) egy háztartásban él;
b) személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél
hosszabb idő);
c) zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél
hosszabb idő. Pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy
osztályteremben, kórházi beteglátogatás során);
d) közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján);
e) fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül
(pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papírzsebkendőhöz);
f) a repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült,
g) egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg
mozgása indokolja, hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár
egészére kiterjeszthető a kontaktuskutatás.
Erről a tényről – amennyiben a 14 napos időszakba esik a tárgyalás
időpontja – az idézést/értesítést kibocsátó bírót/tanácselnököt/bírósági
titkárt értesíteni kell, elektronikus kapcsolattartásra köteles vagy azt
választó fél esetén elektronikus úton, nem elektronikus
kapcsolattartásra köteles fél rövid úton (telefonon, e-mail-en) a
kezelőiroda útján.
A kezelőiroda telefonszáma: …………………….
E-mail cím: …………………………………………
A bejelentés elmulasztásának, illetve valótlan bejelentés tételének
jogkövetkezményei a II. pontban találhatóak.
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2.) Belépés általános szabályai:
− A bíróság épületébe kizárólag egyéni védőeszköz (orrot és szájat eltakaró
eszköz – szájmaszk, kendő, sál – valamint kesztyű) rendeltetésszerű
viselésével lehet belépni. Az egyéni védőeszközöket a belépőnek saját
költségén kell biztosítania.
−

A bíróság valamennyi helyiségében (különösen tárgyalóteremben,
kezelőirodában, folyosón) az egyéni védőeszköz rendeltetésszerű
viselése (a védőeszköznek az orrot és szájat fednie kell, kesztyűt viselni
kell) és 2 méteres védőtávolság megtartása kötelező.

− Belépéskor a bíróság által biztosított kézfertőtlenítő eszköz használata
kötelező.
− A bíróság épületébe való beléptetésre, leghamarabb az idézés időpontját
megelőző 20 perccel korábban kerülhet sor. Amennyiben hamarabb
érkezik az idézett/értesített személy a bíróság épületén kívül szükséges
várakoznia.
− Az idézettnek/értesítettnek a tárgyalótermet a legrövidebb útvonalon és
időn belül kell megközelítenie.
− Az idézettnek/értesítettnek az eljárási cselekményt követően –
amennyiben az eljáró bíró, bírósági titkár erre engedélyt ad – a
legrövidebb útvonalon (és időn belül) kell elhagynia a bíróság épületét.
II. Jogkövetkezmények:
− Amennyiben belépéskor az idézett, értesített személy a fenti szabályokat
nem tartja be, a bíróság rendészeti szolgálata erről az eljáró bírót,
tanácselnököt, bírósági titkárt értesíti. A belépés megtagadásáról, vagy
engedélyezéséről az eljáró bíró, tanácselnök, bírósági titkár dönt.
− Az idézett, értesített személy belépésének megtagadásakor a bíróság az
eljárási cselekmény elmulasztásának jogkövetkezményeit alkalmazza.
Az eljárási cselekmény elmulasztásának jogkövetkezményeiről való
tájékoztatás az idéző végzés mellékletét képezi.
− Az idézett, értesített személy igazolási kérelem előterjesztésével mentheti
ki az eljárási cselekmény elmulasztását, különösen, amennyiben 14 napon
belül szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten
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COVID-19 vírussal fertőzött személlyel, és emiatt nem vehetett részt a
tárgyaláson.
−

aki az I. pont 1.) alpontjában ismertetett előírások (fertőzött személlyel 14
napon belül kapcsolatban állt) figyelmen kívül hagyásával belép a
bíróság épületébe, úgy azzal a személlyel szemben a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 239. §-a alapján fertőző betegség
elleni védekezés elmulasztása szabálysértése, vagy a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 361. § alapján
járványügyi szabályszegés vétsége miatt a bíróság eljárást kezdeményez,
továbbá a szabálysértő magatartással okozott esetleges károkért a polgári
jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

−

Koronavírus fertőzöttséggel kapcsolatos valótlan bejelentés esetén a
bíróság a bejelentővel szemben – a bejelentés tartalmától függően –
feljelentést tesz Szabs. tv. 175. §-a alapján valótlan bejelentés
szabálysértése miatt, vagy a Btk. 337. § alapján rémhírterjesztés bűntette,
vagy a 338. § alapján közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt.

Nyilvánosság:
− Amennyiben a tárgyaláson hallgatóságként részt venni kívánó személy a
fenti feltételeket nem teljesíti, a szabályokat nem tartja be, a bíróság
rendészeti szolgálata a belépést megtagadja.
− A bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot indokolt végzésével akkor is
kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a tárgyalóteremben történő
megtarthatóságát biztosítja.

Nyíregyháza, 2020. május 28.

