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2020.El.II.B.5.

ELNÖKI INTÉZKEDÉS
a bírósági épületekben tartózkodás veszélyhelyzet idején irányadó szabályairól

1.§
Intézkedés célja, hatálya
(1) Jelen intézkedés célja a járványügyi intézkedések maradéktalan betartása a
bírósági eljárásokban résztvevők, valamint a bírák és igazságügyi alkalmazottak
életének és egészségének megóvása, és az e célt szolgáló 74/2020. (III.31)Korm.
rendelet (a továbbiakban: Veir) a 47.SZ/2020 (IV.I.) valamint a 49.SZ/2020. (IV.3.)
OBHE határozat, és a Veszélyhelyzeti Kabinet XIII. számú ajánlásának
végrehajtása.
(2) Az intézkedés hatálya a Kecskeméti Törvényszékre és annak illetékességi
területén működő valamennyi bíróságra kiterjed.

2.§
A bírósági épületbe történő belépés

(1) A bírósági épületekbe az előre elkészített munkaszervezési tervekben
rögzítettek szerint a hivatali kötelezettségét ellátó bíró és igazságügyi
alkalmazott, továbbá a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy
léphet be. A bírósági dolgozó hozzátartozója a bíróság épületébe nem léphet
be.
(2) A bírósági dolgozók be- és kilépéskor elektronikus jelenléti ívet vezetnek.
(3) Eljárási cselekményekre idézettek közül kizárólag a halaszthatatlan eljárási
cselekményekre idézettek léphetnek be, ezen eljárási cselekmények körét a
kollégiumvezetők határozzák meg annak figyelembevételével, hogy az 1.§-ban
hivatkozott Korm. rendelet és egyéb belső szabályozók értelmében az eljárási

cselekményeket elsősorban telekommunikációs eszközök igénybevételével kell
megtartani.
(4) A bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy kizárólag a feladat
ellátásához szükséges ideig, az ügyfél csak az eljárási cselekmény
foganatosításának idejéig tartózkodhat az épületben.
3.§
Belépési tilalmak, korlátozások
(1) Ha bírósági dolgozóra, vagy a vele együtt élő személyre nézve hatósági
karantént rendeltek el, hivatali kötelessége teljesítése érdekében sem léphet be
a bíróság épületébe. A COVID-19 vírusfertőzésen átesett dolgozó csak a
gyógyulását igazoló orvosi dokumentum bemutatása után végezhet munkát a
bíróság épületében.
(2) Figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet idején ügyfélfogadás, ügyfélsegítő
személyes részvétellel továbbra sem működik ilyen célból az épületbe belépni
nem lehet.
(3) A hivatali küldeményeket lehetőség szerint, az egyéb küldeményeket minden
esetben a bíróság épületén kívül kell átvenni.

4.§
Az épületben tartózkodás
(1) A bírósági vezetőknek a munkát úgy kell megszervezni, hogy egy bírósági
dolgozóhelyiségben egy fő tartózkodjon egyszerre. Ha ez nem teljesíthető a
munkavégzés során maszkot és szükség szerint kesztyűt kell hordani.
(2) A dolgozók belépéskor, és szükség szerinti gyakorisággal kötelesek használni a
kihelyezett kézfertőtlenítő szereket.
(3) A közös használatú helyiségekben minden esetben maszkot és szükség szerint
gumikesztyűt kell alkalmazni.
(4) Az épületben való tartózkodás, illetve közlekedés során más személytől legalább
két méteres távolságot kell tartani.
(5) A munkavégzés céljából szükséges kommunikációt telefonon kell lebonyolítani.
(6) A bírósági épületekben kialakított teakonyhákban, más közös használatú
helyiségekben, illetve illemhelyeken egyidejűleg egy fő tartózkodhat.
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(7) A szakmai vagy vezetői megbeszéléseket
videokonferencia útján kell megvalósítani.

szintén

távbeszélőn

vagy

(8) A személyes jelenléttel járó halaszthatatlan eljárási cselekményeket továbbra is
az OBH elnöke által 2020.OBH.XXVII.G.10/4. szám alatt kiadott tárgyalási
protokoll betartásával kell lefolytatni.
(9) A Gazdasági Hivatal Vezetőjének feladata, hogy biztosítsa az elégséges
mennyiségű védőfelszerelés beszerzését, és az igazolt igényeknek megfelelő
szétosztását.
5.§
Az épületben tartózkodás
(1) Abban az esetben, ha a bíróság által üzemeltett épületben ügyészség is működik,
az ügyészségi dolgozók vonatkozásában a belépésre és az épületben való
tartózkodásra vonatkozó szabályokat a Bács-Kiskun Megyei főügyész határozza
meg.
(2) Amennyiben a főügyész által kiadott szabályozás jelen intézkedéssel ellentétes,
az nem hajtható végre. A törvényszék elnöke és a főügyész ilyen esetben
szükség szerint egyeztet.

6.§
Hatályba lépés
A fenti intézkedés 2020. április 7. napjától lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a
Bírósági épületekben tartózkodás szabályairól és a bírósági épületek rendje
fenntartásának követelményeiről szóló 2012.El.II.B.10. számú elnöki intézkedést
a jelen intézkedésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A jelen intézkedés
visszavonásig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnéséig hatályos.

Kecskemét, 2020. április 7.

Dr. Bicskei Ferenc
a törvényszék elnöke
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