KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK
ELNÖKE
Kecskemét, Rákóczi út 7.
Tel.: 76/ 519-500
2012.El.II.H.10. szám

SZABÁLYZAT
a bírósági épületekben tartózkodás szabályairól és a bírósági épületek rendje
fenntartásának követelményeirıl

1.§
A szabályzat hatálya és célja
(1) A szabályzat hatálya kiterjed a Kecskeméti Törvényszékre, az illetékességi
területéhez tartozó valamennyi helyi bíróságra és a Kecskeméti Munkaügyi
Bíróságra.
2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a fenti bíróságokon dolgozó bírákra,
ülnökökre, igazságügyi alkalmazottakra, továbbá a bírósággal egyéb szerzıdéses
jogviszonyban álló dolgozóira, illetve a bírósági épületekbe bármilyen célból
belépı, illetıleg ott tartózkodó személyekre.
3) A szabályzat célja, hogy a bíróságon folyó munka zavartalansága érdekében a
bírósági épületek rendje - ideértve a bírósági épületekbe történı be- és kilépést, az
ott tartózkodást, a rendfenntartással kapcsolatos általános és rendkívüli biztonsági
intézkedések végrehajtására jogosultak megjelölése és jogköre - a bíróságok
szervezetérıl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 167-171.§-ai,
valamint az OBH 7/2012. (IV.25.) számú utasításával összhangban
meghatározásra kerüljön.
2.§
Az ügyfélforgalom és a közönség részére nyitva álló épületrészek
Az ügyfélforgalom, valamint a közönség számára nyitva álló épületrészek a
következık:
•
a rendszeres ügyfélfogadást végzı kezelıirodák, ügyfélfogadási idıben,
•
a tárgyalótermek és az azok megközelítésére szolgáló útvonalak,
•
a panasznapi félfogadásra kijelölt iroda, az erre kijelölt idıpontban,
•
a vezetıi titkárságok, ügyfélfogadási idıben,
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a tanúszoba céljára kijelölt helyiség, az e tárgyban kiadott külön elnöki
intézkedés szerint,
•
dohányzásra kijelölt hely,
•
az ügyfelek számára kijelölt mosdók, büfé.
•

3.§
A bírósági épületbe belépésre jogosultak köre
(1) A bíróság épületének a 2.§-ban megjelölt, a közönség- és ügyfélforgalom számára
nyitva álló helyiségeibe bírósági ügyintézés, valamint a nyilvános tárgyaláson
hallgatóságként történı részvétel céljából a Bszi.-ben és jelen szabályzatban foglalt
korlátozással bárki beléphet.
Nem léptethetı be olyan személy, aki öltözetével, magatartásával vagy bármely
módon sérti az igazságszolgáltatás méltóságát.
(2) A közönség- és az ügyfélforgalom elıl elzárt épületrészekbe csak a bíróság
dolgozói, valamint a 6.§-ban felsorolt személyek léphetnek be.
(3) Ügyfelek, ügyvédek és jogi képviselık a bírói, titkári, illetıleg egyéb érdemi
ügyintézést végzı igazságügyi alkalmazottak (a továbbiakban bíró) ügyfélfogadást
nem bonyolító dolgozóiba nem léphetnek be.
4.§
A be- és kilépés rendje
(1) A be- és kilépés helye a
Kecskeméti Törvényszék esetében: Kecskemét, Rákóczi út 7.,
Kecskeméti Városi Bíróság és Kecskeméti Munkaügyi Bíróság esetében:
Kecskemét, Rákóczi út 17-19.,
Bajai Városi Bíróság esetében: Baja, Kazinczy u. 1-3.,
Kalocsai Városi Bíróság esetében: Kalocsa, Szent István király u. 46-48.,
Kiskırösi Városi Bíróság esetében: Kiskırös, Petıfi tér 5.,
Kiskunfélegyházi Városi Bíróság esetében: Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u.
18.,
Kiskunhalasi Városi Bíróság esetében: Kiskunhalas, Köztársaság u. 14.,
Kunszentmiklósi Városi Bíróság esetében: Kunszentmiklós, Damjanich u. 50.
(2) A mozgáskorlátozottak számára rendelkezésre álló bejárat a
Kecskeméti Törvényszék esetében: Kecskemét, Mátyási utcán,
Kecskeméti Városi Bíróság és Kecskeméti Munkaügyi Bíróság esetében:
Kecskemét, Rákóczi út 17-19. szám alatt,
Bajai Városi Bíróság esetében: Baja, Kazinczy u. 1-3. szám alatt,
Kalocsai Városi Bíróság esetében: Kalocsa, Szent István király u. 46-48. szám
alatt,
Kiskırösi Városi Bíróság esetében: Kiskırös, Petıfi tér 5. szám alatt (Pozsonyi
utca felıli hátsó bejárónál),
Kiskunfélegyházi Városi Bíróság esetében: Kiskunfélegyháza, Tompa u. 2. szám
alatt
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Kiskunhalasi Városi Bíróság esetében: Kiskunhalas, Köztársaság u. 14. szám alatt,
Kunszentmiklósi Városi Bíróság esetében: Kunszentmiklós, Damjanich u. 50. szám
alatt található.
(3) A bírósági épületekbe 8.00 órát megelızıen kizárólag az adott épületben dolgozó
személyek léphetnek be. A bírósági épületekbe történı belépés legkésıbbi idıpontja
16.00 óra; kivételt képeznek azok a munkanapok, amikor a kezelıirodák ennél
tovább végeznek ügyfélfogadást, ez esetben a belépés legkésıbbi idıpontja 16.45
óra.
(4) Az épületbe való belépés – a bírósági dolgozókat leszámítva – 12.00 és 13.00 óra
közötti idıszakban szünetel.
(5) Az épületekbe bombariadó vagy más rendkívüli esemény alkalmával a belépés
tilos.
(6) A bírósági dolgozókon kívül a bíróság épületében 16.00 óra után csak a még
folyamatban lévı tárgyalásra idézettek, vagy egyéb, megkezdett bírósági
ügyintézést végzı személyek tartózkodhatnak.
(7) A bírósági dolgozók a bírósági épületekben – a gondnokság irányítása alá tartozó
dolgozók kivételével – a bíróság elnökének eltérı rendelkezése nélkül 7.00 órától
17.00 óráig tartózkodhatnak.
5.§
A belépéskor foganatosítandó személy- és csomagátvizsgálás szabályai
(1) A bíróságra belépni kívánó személy a biztonsági szolgálat beléptetést végzı
tagjaival közli a nevét, szükség szerint személyazonosságát okirattal igazolja és
közli jövetele célját.
(2) A belépni kívánó személyt – kivéve a 6.§-ban felsoroltakat - fémkeresı kapun
történı áthaladással, ennek hiányában kézi fémdetektorral kell átvizsgálni, míg a
nála lévı csomag ellenırzését a beléptetı rendszer erre szolgáló röntgenes
vizsgáló egységével, ennek hiányában kézi fémdetektorral kell elvégezni.
(3) Az ellenırzés célja, hogy a bíróság épületébe lıfegyver, lıszer, robbanóanyag,
robbantószer, közbiztonságra veszélyes eszköz vagy más, rendbontásra,
rendzavarásra alkalmas eszköz, tárgy ne kerülhessen.
(4) A fémkeresık jelzése esetén – az érintett lehetıség szerinti kíméletével - meg kell
gyızıdni, hogy a jelzést okozó dolog nem a (3) bekezdés szerinti tiltott eszköz.
(5) Aki a fenti ellenırzésnek nem veti alá magát, annak a belépését a biztonsági
szolgálat megtagadja; amennyiben tárgyalásra vagy egyéb eljárási cselekményre
idézett személy belépését kell megtagadni, errıl a biztonsági szolgálat értesíti az ıt
idézı bírót, vagy igazságügyi alkalmazottat.
6.§
Az ellenırzés nélkül, illetıleg részleges biztonsági ellenırzés után belépésre
jogosultak
(1) Az ellenırzés nélkül, igazolványa felmutatásával belépésre jogosult személyek köre
a.) Magyarország bírái és igazságügyi alkalmazottjai,
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b.) ügyészek, ügyészségi dolgozók,
c.) a közjogi méltóságok, országgyőlési képviselık, a kormány tagjai,
államtitkárok, helyettes államtitkárok,
d.) az OBT tagjai és az OBH munkatársai,
e.) ügyvédek, ügyvédjelöltek, közjegyzık, közjegyzı helyettesek, jogtanácsosok,
f.) bírósági végrehajtók, végrehajtó jelöltek,
g.) a nyomozóhatóságok szolgálatuk ellátásával összefüggı feladatot ellátó
tagjai,
h.) BV intézet hivatásos állományú tagjai, feladatuk ellátásával összefüggésben,
i.) mentıszolgálat, tőzoltóság, katasztrófavédelem dolgozói feladatuk teljesítése
során,
j. ) egyéb hivatalos személyek, a bíróság elnökével történt egyeztetés után,
k.) a sajtó munkatársai.
(2) Részleges biztonsági ellenırzés után belépésre jogosultak köre:
a.) terhes nık,
b.) akik betegsége vagy egészségi állapota miatt orvosilag ellenjavalt a
röntgensugárzással való érintkezés (pl.: pacemaker-es, szívritmus szabályozót
viselı személyek).
Az a.) és b.) pontban említett személyek a fémkeresı kapunk nem kötelesek áthaladni,
ugyanakkor a csomagátvizsgálást és a kézi fémkeresıvel történı személyi vizsgálatot
kötelesek tőrni.
7.§
A bírósági épületekbe bevihetı tárgyakra, illetve speciális eszközökre vonatkozó
szabályok
(1) A bírósági épületekbe tilos bevinni:
a.) a 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben felsorolt közbiztonságra különösen
veszélyes eszközöket
b.) lıfegyvert, lıszert
c.) robbanóanyagot, robbantószert
d.) egyéb rendbontásra, rendzavarásra felhasználható tárgyat (pl.:
transzparens, zászló, a tárgyalás rendjének megzavarására alkalmas egyéb
eszköz)
e.) alkoholtartalmú italt
f.) állatot, kivéve a vakvezetı, illetve a rendırhatóság által alkalmazott
kutyákat.
(2) A fenti tilalom nem érvényes:
a.) amennyiben az eszköz az eljárási cselekmény lefolytatásához szükséges,
bőnjel, bizonyítási eszköz
b.) a nyomozóhatóságok, a büntetés végrehajtási testület és más fegyveres
szervek hivatásos állományú tagja szolgálati feladatának ellátásának körében a
reá irányadó jogszabályok szerinti eszközöket magánál tartani jogosult
(3) A bírósági épületbe be nem vihetı tárgyakat a biztonsági szolgálat elismervény
fejében átveszi és az erre a célra rendszeresített biztonsági tárolóban helyezi el.
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Kilépéskor az átvett tárgyat a biztonsági szolgálat az elismervény bemutatásakor
visszaszolgáltatja, kivéve, ha annak birtoklása jogszabályt sért.
(4) Lıfegyvert, illetve egyéb engedélyhez kötött önvédelmi eszközt az ilyen engedéllyel
rendelkezı személy sem vihet be a bíróság épületébe, ide értve a fegyveres
testületek szolgálaton kívüli tagjait is. Azon eszközöket, amelyet birtoklása külön
engedélyhez kötött a birtokosuk a biztonsági szolgálat útmutatása szerint zárral
ellátott lemezszekrénybe maga köteles elhelyezni, majd távozásakor azt magához
venni.
(5) Amennyiben valamely személy birtokában olyan eszköz található, amely a
közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrıl szóló kormányrendelet
szabályaiba ütközik, illetıleg engedély nélküli lıfegyver, lıszer, robbanóanyag
birtoklására derül fény, a biztonsági szolgálat haladéktalanul értesíti a
rendırséget.
9.§
A benntartózkodás szabályai
(1) A bíróság épületében tartózkodó személyek kötelesek olyan magatartást tanúsítani,
amely tiszteletben tartja az igazságszolgáltatás méltóságát, nem zavarja a bíróság
mőködését.
(2) A bíróság épületében tartózkodók nem akadályozhatják a bírák, a bírósági
eljárásokban részt vevı személyek, a hallgatóság és a sajtó képviselıjének külön
jogszabályokban meghatározott jogainak és kötelezettségeinek gyakorlását.
(3) A bírósági épületében tilos a rendzavarás, a hangoskodás, a személy vagy dolog
elleni erıszakos magatartás.
(4) A bírósági tárgyalótermekben az eljárási jogszabályokban meghatározott
magatartást kell tanúsítani, a tárgyalást vezetı bíró utasításainak betartásával,
figyelembe véve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Elnökének 2009.El.II.B.19/2.
számú intézkedésében írtakat is.
(5) Mobiltelefont, mobilinternetet a bírósági épületekben csak az erre kijelölt helyen
lehet használni.
(6) A bírósági épületekbe 14 éven aluli vagy állandó felügyeletet igénylı gyermekek,
ha nem eljárási cselekmény idézettjei, nem léphetnek be. Amennyiben az eljárási
cselekményekre idézett személyek gyermekük felügyeletét másképp megoldani nem
tudják, a gyermekek a bíróság épületében a gyermekek tartózkodására kijelölt
helyen várakoznak, felügyeletérıl a gyermek szülei, hozzátartozói gondoskodnak. A
gyermek gondozóját idézı bíró az eljárási cselekményt úgy irányítja, hogy az
idézett személy gyermekének felügyelete az épületben tartózkodása alatt biztosított
legyen.
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10.§
Feladatok, hatáskörök, felelısség
(1) A rendfenntartásért felelıs személyek a bíróság elnöke és az általa megbízott
rendelkezésre jogosult személyek, különösen a gondnokság vezetıje, és a közvetlen
irányítása alatt álló biztonsági szolgálat.
(2) A törvényszék elnöke a törvényszék illetékességi területén található valamennyi
bíróság esetében szabályzatban határozza meg a bírósági épületek használatának
rendjét, a közönség és az ügyfélforgalom számára nyitva álló épületrészeket,
továbbá a 7/2012. (IV.25.) OBH utasításban foglalt további követelmények
megvalósításának módját, egyúttal gondoskodik e szabályzatnak a bírósági
rendszer központi, valamint a Kecskeméti Törvényszék saját honlapján történı
közzétételérıl.
(3) A bíróság elnöke biztosítja az épület rendjének fenntartásához szükséges személyi
és tárgyi feltételeket, gondoskodik az ezzel kapcsolatos szabályzatok és elnöki
intézkedések megismertetésérıl, meghatározza a rendfenntartásában közremőködı
személyek körét és ıket ellátja a szükséges utasításokkal
(4) A Kecskeméti Törvényszék bíróságain a biztonsági szolgálat tagjai látják el a
rendfenntartási feladatokat, e körben ıket közvetlen utasításokkal a törvényszék
elnöke, illetıleg a gondnokság vezetıje látja el.
(5) Ha a bírósági épület biztonsági szolgálatát megbízási szerzıdés alapján külsı
gazdálkodó szervezet látja el, a feladatokat és a rendelkezési jogosultságot a
szerzıdésben rögzíti a bíróság elnöke.
(6) Az eljárási cselekményt vezetı bíró az eljárási törvényekben foglaltak szerint
biztosítja a tárgyalóteremben a rendet.
(7) A biztonsági szolgálat tagja
a.) köteles elısegíteni, hogy az eljárásban résztvevı személyek, a hallgatóság és
a sajtó képviselıi gyakorolhassák jogaikat és teljesíthessék kötelezettségeiket,
b) végzi a beléptetéshez kapcsolódó ellenırzési feladatokat, ennek keretében
jogosult a bíróság épületébe belépı, szükség esetén az onnan kilépı személyt
csomagja tartalmának bemutatására felhívni, ha ennek az érintett nem tesz
eleget, az épületbe történı belépését megtilthatja vagy az épületbıl való
eltávozásra felszólíthatja. A bíróság által idézett személy esetében a belépés
megtagadásáról az ıt idézı bírót, igazságügyi alkalmazottat értesíti,
c.) a 9.§-ban foglaltakat megszegı személyeket felszólíthatja az épületben
tartózkodás rendjének megtartására; így különösen azt, aki a bíróság
épületében a tárgyalótermen kívül az általa tanúsított magatartással a bíróság
munkáját, a tárgyalás szabályszerő menetét zavarja, a magatartás
abbahagyására hívhatja fel, ha pedig ez nem vezet eredményre – a bíróság által
idézett személy kivételével – a bíróság épületébıl való távozásra szólíthatja fel.;
a bíróság által idézett személy esetében értesíti az ıt idézı bírót,
d.) gondoskodik az eljáró bíró által a tárgyalóterembıl kiutasított személy
kivezetésérıl, valamint arról, hogy az adott tárgyalási napról kiutasított
személy a tárgyalóterembe ne térhessen vissza, amennyiben az illetı ezt a
tárgyalást vezetı bíró felszólítására önkéntesen nem hajtja végre,
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e.) az önkéntes teljesítés elmaradása esetén gondoskodik a tanács elnökének a
nyilvánosság kizárásáról rendelkezı határozatának végrehajtásáról,
f.) a rendelkezésére bocsátott védelmi eszközöket (gumibot, gázspray) jogos
védelmi helyzetben használhatja, errıl a bíróság elnökének és gondnokának
jelentést tesz,
g.) ha az általa tett intézkedésnek az érintett önként nem tesz eleget, szükség
esetén az illetékes rendırkapitánysághoz fordulhat.
11. §
Intézkedések kiemelt kockázatú ügyek tárgyalása esetén
(1) Amennyiben a bíróság elnöke az ügyek elosztása során, továbbá az ügyben eljáró
tanács elnöke, bíró vagy igazságügyi alkalmazott jelzése vagy más külsı jelzés
alapján észleli, hogy adott ügy tárgyalása a rendfenntartás szempontjából kiemelt
kockázatot jelenthet, az épület rendjének, a tárgyalás biztonságos lefolytatásának
és a tárgyalások nyilvánosságának biztosítása érdekében köteles minden szükséges
intézkedést megtenni, különösen:
a.) biztosítja a biztonsági szolgálat fokozott készenlétét,
b.) a biztonsági szolgálat számára elrendeli a beléptetés során valamennyi be,és kilépı személy csomagjának kötelezı átvizsgálását,
c.) szükség esetén a biztonsági igényeknek leginkább megfelelı tárgyalótermet
biztosítja az ügy tárgyalására,
d.) értesíti az illetékes rendırkapitányságot és a kockázat jellegétıl függıen
megfelelı létszámú rendırjárır készenlétét vagy jelenlétét igényli,
e.) a biztonsági kockázat tényérıl értesíti az ügyben érintett egyéb hatóságot
(ügyész, büntetés-végrehajtás),
f.) amennyiben a technikai feltételek biztosítottak, elrendelheti a nyilvános
tárgyalásnak a bíróság zárt láncú televíziós hálózatán történı közvetítését.
(2) Az eljáró bíró a tárgyalás elıkészítése során megvizsgálja, hogy az ügy jellegére így különösen a felek, a terheltek, az idézett tanúk személyére, nagy számára tekintettel felmerülhet-e fokozott biztonsági kockázat; megvizsgálja továbbá, hogy
az ügy tárgya alkalmas-e a társadalom széles köre figyelmének, vagy a sajtó nagy
fokú érdeklıdésének felkeltésére, e körülményekrıl értesíti a bíróság elnökét. A
bíróság elnöke az (1) bekezdésben írt, illetıleg egyéb szükséges intézkedéseket
megteszi, az elrendelt intézkedésrıl az eljáró tanács elnökét vagy az intézkedéssel
érintett egyéb személyeket értesíti.
12. §
A bírósági dolgozókra vonatkozó eltérı, külön szabályok
(1) A bírák, az ülnökök, az igazságügyi alkalmazottak, továbbá a bírósággal egyéb
szerzıdéses jogviszonyban álló dolgozóinak a bíróság épületében kötelesek olyan
magatartást tanúsítani, amely méltó a bíróság igazságszolgáltatási
tevékenységéhez.
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(2) A bírósági dolgozók öltözködésük során a tárgyalási napokon a 9./2012. (V.8.)
számú OBH utasítást kötelesek figyelembe venni, a tárgyalási napokon kívül
ugyancsak a bíróság méltóságát tükrözı, a bíróság igazságszolgáltatási szerepével
összhangban lévı öltözékben kötelesek a munkavégzés helyén megjelenni.
(3) A bírósági dolgozók kötelesek szükség szerint minden olyan tájékoztatást megadni
az ügyfelek és a bíróság épületébe látogató egyéb személyek részére, amelyek
elısegítik, hogy állampolgári jogaikat, illetıleg az eljárásban részt vevı személyek,
hallgatóság és a sajtó képviselıi esetében a rájuk vonatkozó jogszabályban foglalt
jogaikat és kötelezettségeiket gyakorolhassák.
(4) Amennyiben a bíróság bármely dolgozója a jelen szabályzatban foglalt biztonsági
szabályok megsértését észleli, úgy a biztonsági szolgálat tagjához vagy a bíróság
elnökéhez köteles fordulni, ennek jelzése céljából.
13. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a szabályzat 2012. június 1. napján lép hatályba.
(2) A szabályzat hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a Bács-Kiskun Megyei
Bíróság elnökének 1/2005. számú szabályzata „A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
Kecskemét, Rákóczi út 7. számú épületébe való be- és kilépés rendjérıl és
ellenırzésérıl” (2005.El.II.B.10. szám).

Kecskemét, 2012. május 30.

/: Dr. Bicskei Ferenc :/

