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         I-II. számú módosításokkal egységes szerkezetben 

                                         Hatályos: 2020. november 02. napjától                    

 

ELNÖKI INTÉZKEDÉS 

 

a járványügyi készültség idején a Szegedi Törvényszék épületeibe történő 

beléptetési eljárásról 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése és a következményeinek elhárítása, valamint a Szegedi 

Törvényszéken és a járásbíróságainkon foglalkoztatottak egészségügyi állapotának 

megóvása érdekében, a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel bevezetett járványügyi 

készültség idejére az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bíróságok igazgatásáról 

rendelkező 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 34. § (1) bekezdése  alapján, figyelemmel a 

Szegedi Törvényszék és a területén működő járásbíróságok bírósági épületekben 

tartózkodás járványügyi készültség idején irányadó szabályainak meghatározásáról szóló 

2020.El.II.B.89/32.1 számú szabályzat rendelkezéseire az alábbiak szerint intézkedem: 

 

1. Jelen elnöki intézkedés célja a bíróság épületeibe történő belépés rendjének 

meghatározása a járványügyi készültség idejére, annak érdekében, hogy a 

beléptetés során kiszűrésre kerüljenek a bírák, az igazságügyi alkalmazottak és a 

bírósági eljárásokban résztvevők egészségét fenyegető, ténylegesen vagy 

esetlegesen koronavírussal (COVID-19) fertőzött személyek. 

 

2. Az elnöki intézkedés területi hatálya a Szegedi Törvényszék vagyonkezelésében, 

illetve használatában álló alábbi épületekre terjed ki (a továbbiakban: bírósági 

épületek):  

 

a) 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.  

b) 6720 Szeged, Tábor u. 4.  

c) 6726 Szeged, Fő fasor 16-20.  

d) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4.  

e) 6900 Makó, Megyeház u.2.  

f) 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 4.  

g) 6600 Szentes, Erzsébet tér 4.  

h) 6640 Csongrád, Szentháromság tér 10. 
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3. A bírósági épületeket az ügyfelek, a hallgatóság és a bírósági eljárásokban részt 

vevő egyéb személyek (a továbbiakban ügyfelek) kizárólag a főbejáraton keresztül 

közelíthetik meg, kivéve a büntetés-végrehajtásból, a rendőrségtől érkező, 

valamint a mozgáskorlátozott személyeket, ha a bíróság épülete 

akadálymentesítve van, és az akadálymentesített bejárat a főbejárattól eltérő 

helyen található.   

 

4. A beszállítók, a külső szolgáltatók, a vállalkozók szakemberei a bírósági épületekbe 

az egészségügyi készenlét idején a Szegedi Törvényszék épületeibe történő be- és 

kilépés és az ott tartózkodás rendjéről szóló 2020. El.II.B.70. számú szabályzat 6. § 

(5) bekezdésének rendelkezései szerint léphetnek be, a jelen intézkedés 1. számú 

mellékletét képező nyilatkozat kitöltésével.  

 

5. A társhatóságoktól és társszervektől érkező személyek, valamint a külső 

munkatársak belépésére a bírósági épületekben tartózkodás járványügyi 

készültség idején irányadó szabályainak meghatározásáról szóló egységes 

szerkezetű 2020. El.II.B.89/32.2 számú szabályzat 11. § -ában foglaltak az irányadók.  

 

6. Az ügyfeleket az épületbe történő belépéskor a beléptetést végző személy köteles 

haladéktalanul felhívni maszk viselésére, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő 

használatára.  

 

7. Fertőzésbiztonsági okokból törekedni kell az épület előterében az egy légtérben 

lévő emberek számának minimalizálására, és az ott tartózkodó személyek között a 

2 méteres védőtávolság betartása kötelező.  

 

8. Az ügyfelek koronavírussal történő fertőzésének előszűrését a beléptetést végző 

személy végzi a jelen intézkedés 1. számú mellékletét képező nyilatkozat 

kitöltetésével, melyet az ügyfél – lehetőség szerint – saját tollat tölt ki.  

 

9. Amennyiben az ügyfél saját tollal nem rendelkezik, úgy a beléptetést végző 

alkalmazott a nyilatkozat kitöltéséhez egy fertőtlenített tollat bocsát a 

rendelkezésére.   

 

10. A kitöltött nyilatkozat ellenőrzését a beléptetést végző személy végzi. A bíróság 

épületébe kizárólag olyan személy léphet be, aki a nyilatkozaton feltüntetett 

kérdések mindegyikére nemleges választ adott.  

 

11. Amennyiben az ügyfél a nyilatkozata alapján koronavírus fertőzöttség gyanújával 

érintett, tehát a nyilatkozat bármely kérdésére igen választ adott, továbbá, ha a 

nyilatkozat kitöltését megtagadja, úgy a bíróság épületébe nem léphet be. Ezen 

esetekben a beléptetést végző személy, amennyiben a látogató a bíróság idézésére 
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vagy értesítésére érkezett, telefonon értesíti az ügyszak szerinti kezelőirodát. A 

kezelőiroda az értesítést követően haladéktalanul a koronavírus fertőzöttség 

gyanúja miatti távolmaradásról, vagy a nyilatkozattétel megtagadásáról a jelen 

intézkedés 2. számú Melléklete szerint Hivatalos feljegyzést készít, és a feljegyzést 

haladéktalanul átadja az eljáró bírónak. A Hivatalos feljegyzés a tárgyalási 

jegyzőkönyv melléklete.  

 

12. A 11. pontban foglaltak nem alkalmazhatók olyan személy esetén, aki a 

fertőzésmentességét a bíróság épületébe történő belépése időpontját megelőző 72 órán 

belül elvégzett két negatív eredményű PCR teszt eredményét tartalmazó hivatalos 

okirattal igazolja, vagy aki igazoltan COVID-19 vírusfertőzésen esett át és gyógyulását 

az ezt igazoló dokumentációval igazolja.3  

 

13. A 11. pontban foglaltak nem alkalmazhatók olyan személy esetén sem, akinek hatóság 

határozattal a járványügyi megfigyelését rendelte el - arra figyelemmel, hogy az új 

koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott megbetegedésben szenvedő beteg személy 

kontaktja, vagy tüneteit alapján koronavírus fertőzöttség gyanújával érintett – és a 

járványügyi megfigyelés időtartama már eltelt. 4   

 

14. A Magyar Ügyvédi Kamara tagjai a belépési nyilatkozat helyett a hivatásrendi 

igazolványuk felmutatásával léphetnek be az épületbe. 5  

 

15. A koronavírus fertőzöttség gyanújával érintett nyilatkozatát a beléptetést végző 

személy egy külön gyűjtődobozba teszi, és haladéktalanul a karanténtárgyalóban 

elhelyezi. Az iratkaranténban elhelyezett nyilatkozatok kezelésére a 2020. 

El.II.B.70. számú szabályzat 11. §-ában foglaltak az irányadók.  

 

16. Minden más esetben a kitöltött nyilatkozatokat a beléptetést végző személy egy 

erre a célra rendszeresített tárolódobozban gyűjti, és a nyilatkozatokat munkaidő 

végén leadja a Széchenyi tér 4. szám alatti épület vonatkozásában a törvényszék 

elnöki irodájában, illetőleg a járásbíróságok elnöki irodájában. A Szeged, Tábor u. 

4. és a Fő fasor 16-20. szám alatti épületek beléptetési nyilatkozatait következő 

munkanapon a helyi kézbesítő útján kell megküldeni a törvényszék elnöki irodája 

részére.  

 

17. Az elnöki iroda a nyilatkozatokat naponként elkülönítetten tárolja, a beérkezéstől 

számított 10 napon keresztül megőrzi, majd a 11. napon megsemmisíti.  

 

18. Amennyiben a bíróság épületébe a személy a beléptetési nyilatkozata alapján, vagy 

a nyilatkozattétel megtagadása okán nem léphet be, szóbeli kérelmére a 

megjelenéséről „Igazolásként” a kezelőiroda által készített Hivatalos Feljegyzés 

másolatát rendelkezésére kell bocsátani.  
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19. A beléptetést végző alkalmazott a beléptetés során szájat és orrot eltakaró orvosi 

maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk6 és 

gumikesztyű viselésére köteles.  

 

20. Jelen intézkedés 2020. szeptember 28.  napján lép hatályba.  

 

 

Szeged, 2020. november 02. napján  

 

 

 

 
        dr. Vida-Sós Tünde 

       a törvényszék elnöke 
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2020. El.II.B.91/10. számú  

Elnöki Intézkedés 1. melléklete  

 

Járványügyi nyilatkozat COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatban 
 

Név  

Születési hely, idő  

Lakcím  

 

Kérjük, nyilatkozzon a kérdés után a megfelelő válasz aláhúzásával! 

 

1. Volt-e az elmúlt 10 napban lázzal, hőemelkedéssel járó megbetegedése?       igen / nem  

2. Volt-e az elmúlt 10 napban köhögéssel, nehézlégzéssel járó megbetegedése?      igen / nem  

3. Ezen idő alatt érzett-e gyengeséget, végtagfájdalmat, egyéb influenzaszerű tüneteket?  igen / nem 

4. Volt-e az elmúlt 10 napban hányással, hasmenéssel járó megbetegedése?        igen / nem 

5. Hatósági karantén hatálya alatt áll -e, vagy hatósági karantén végrehajtására kijelölt  

    lakóhelyen, karanténköteles személlyel közös háztartásban él -e?     igen / nem 

6. Szoros kapcsolatba került-e az elmúlt 10 napban valószínűsítetten vagy megerősítetten  

    koronavírussal (COVID-19) fertőzött személlyel, vagy házi karanténban levő személlyel?  igen / nem 

 

Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a megerősített COVID-19 

fertőzöttel  

− egy háztartásban él;  

− személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);  

− zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl. munkahelyen 

egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi beteglátogatás során];  

− közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl. kézfogás útján);  

− védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával érintkezett (pl. ráköhögtek 

vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz);  

− a repülőúton 

▪ bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült  

▪ COVID-19 beteget ápolt,  

▪ a repülőgép személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg ülőhely szektorában látott 

el szolgálatot,  

− az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg közvetlen 

ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként COVID-19 beteg mintáit kezelte.  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelenleg egészségesnek érzem magam, a fent leírt 

tényeket megértettem. Kijelentem, hogy az ott adott válaszaim a valóságnak megfelelnek.  

 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a bíróság a jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képező 

Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti személyes adatokat kezel. Az adatkezelés célja a munkáltató 

kötelezettségeként rögzített, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 

biztosításán keresztül a koronavírus terjedésének bíróságon belüli megelőzése, a felmerülő kockázatok 

csökkentése és az ehhez szükséges intézkedések megtétele.  

 

Kijelentem, hogy a velem egy háztartásban élő személy(eke)t az adatkezelésről és az ő(ke)t ezzel kapcsolatosan 

megillető jogokról teljeskörűen tájékoztattam. A tájékoztatási kötelezettség megszegéséért vagy elmulasztásáért a 

bíróságot, mint adatkezelőt felelősség nem terheli. 

Kijelentem, hogy az adatkezelésről szóló tájékoztatást megismertem, a tartalmát megértettem, és nyilatkozatomat 

az abban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján tettem.  

 

Dátum: ……………..………………….        …………………………………………………. 

                                            nyilatkozattevő aláírása 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

a járványügyi készültség idején a Szegedi Törvényszék épületeibe történő 

belépéskor tett járványügyi nyilatkozattal kapcsolatos adatok kezeléséről 

 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU 

rendeletnek (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik. 

 

A bíróság kiemelt figyelmet fordít a GDPR 5. cikkében foglalt valamennyi, személyes adatok kezelésére 

vonatkozó elv, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Eüak.) foglaltak érvényesülésére. Biztosítja 

az adatkezelés jogszerűségét, tisztességes és átlátható eljárását, melyek megismerhetőségét közérthető 

tájékoztatás útján támogatja. Az adatkezelés a szükségszerűen kezelendő adatok körén nem terjeszkedik túl, 

szem előtt tartva az adattakarékosság elvét. Az adatkezelés folyamán a törvényszék mindvégig megteszi a 

szükséges intézkedéseket az adatok pontossága, integritása és bizalmas jellegének megőrzése érdekében és 

figyelemmel van a korlátozott tárolhatóság követelményére. A bíróság felelős az adatvédelmi 

követelményeknek való megfelelésért.  

A nyilatkozat aláírásával az érintett tudomásul veszi, hogy a bíróság, mint adatkezelő a jelen tájékoztatóban 

meghatározott személyes adatokat az itt meghatározott módon, az itt meghatározott célra és ideig kezelje.  

 

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelés jellemzőit a következő táblázat foglalja össze: 

 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA 

ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 

KEZELT ADATOK 

KÖRE 

ADATKEZELÉS 

IDŐTARTAMA 

Az egészséges 

munkahelyi feltételek 

biztosításán keresztül a 

koronavírus 

terjedésének bíróságon 

belüli megelőzése, a 

felmerülő kockázatok 

csökkentése, és az 

ehhez szükséges 

intézkedések 

megtétele. 

Érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelő jogos 

érdeke (GDPR 6.cikk (1) 

bekezdés f) pont) és a 

közhatalmat gyakorló 

szervezet alapfeladata 

zavartalan ellátásának 

szükségessége (GDPR 6. 

cikk (1) e) pont). 

Láz/koronavírus tünetére 

vonatkozó adat esetében a 

munkáltató kötelezettsége 

a munkavállalói számára 

egészséges és biztonságos 

munkavégzési körül-

mények biztosítására.   

GDPR 9. cikk (2) b) pont 

Név, születési hely, születési 

idő, lakcím, külföldi 

tartózkodására vonatkozó 

adatok, nyilatkozattétel 

időpontja, érintett aláírása, 

láz/koronavírus tünetére 

vonatkozó adat, fertőzött 

személlyel való érintkezésre 

vonatkozó adat.  

A járványügyi helyzet 

fennállásáig. 

 

1. Az adatkezelő adatai  

Adatkezelő neve:  Szegedi Törvényszék  

Székhelye:   6720 Szeged, Széchenyi tér 4.  

Képviselője:  dr. Vida-Sós Tünde megbízott elnök  

Tel:    +36 62/562-500 

E-mail:    birosag@szegedit.birosag.hu 

Honlap:    www.szegeditorvenyszek.birosag.hu  

 

2. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei  

 

Az érintett – a GDPR 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá joga van az adatkezeléssel 

szemben tiltakozni. Az érintett a GDPR-ben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az 

adatkezelőhöz az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken. 
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Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy 

hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.  Az adatkezelő szükség 

esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal 

meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  

Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg: 

 

2.1 Hozzáféréshez való jog  

Önnek joga van ahhoz, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől tájékoztatást 

kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy  

• az adatkezelő 

o milyen személyes adatait; 

o milyen jogalapon; 

o milyen adatkezelési cél miatt; 

o mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy  

• az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést 

vagy kinek továbbította a személyes adatait; 

• milyen forrásból származnak a személyes adatai; 

• az adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást 

is.  

 

Ön a személyes adatairól egy alkalommal ingyenes másolatot kérhet, illetve, ha elektronikusan adta be a kérelmét, 

akkor joga van arra, hogy olyan elektronikus formátumban kaphassa meg a másolatot, amelyet széles körben 

használnak, kivéve, ha Ön más formátumban kéri és annak a teljesítésére az adatkezelő képes.  

 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő köteles 

meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek 

érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének 

azonosításához kötött.   

2.2. Helyesbítéshez való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat.  

 

2.3. Az adatkezelés korlátozása (zárolás)  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:  

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 

lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  

• az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását;  

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

• az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány és Ön tiltakozik az 

adatkezelés ellen;  

ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.  

 

2.4. Tiltakozás az adatkezelés ellen  

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az 

adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem 

megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak.  
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2.5. Törléshez való jog  

 

Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az adatkezelőnél kezelt személyes adatai törlését teljes egészében vagy egyes 

adatokra vonatkozóan, ha álláspontja szerint 

• az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték, 

• ha tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

• ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

• ha a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

 

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az 

adatkezelés jogalapja nem jogszabályi rendelkezés vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem szükséges.  

 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőhöz tett nyilatkozatával bármikor 

visszavonhatja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását. Ebben az esetben az adatkezelő az érintett 

adatainak a kezelését a 2. pontban foglalt határidőben megszünteti.  

 

2.6. Jogorvoslathoz való jog  

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi 

követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 

soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási 

helye (ideiglenes lakcím), illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. 

A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékek listája a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-

portal/birosag-kereso oldalon található meg. 
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2020. El.II.B.91/10. számú  

Elnöki Intézkedés 2. melléklete 

 

HIVATALOS FELJEGYZÉS  

 

 

………………………………….. Bíróság 

…………………………………... ügyszám  

 

 

 

 

A mai napon …………………………………….. (dátum) ……………………………..…………..(óra, perckor)  

……………………………………………………………………………………………………………..…  számú ügyben  

………………………………………………………………………….……………felperes/alperes/egyéb részvevő 

megjelent a …………………………………………………………………………..………….bíróság épületében.  

 

A bíróság épületébe történő belépést megelőző koronavírussal történő fertőzés 

előszűrése során, a nyilatkozata alapján koronavírus fertőzöttség gyanújával érintett / a 

nyilatkozat kitöltését megtagadta, melyre figyelemmel a 2020. El.II.B.91/10. számú Elnöki 

Intézkedés 11. pontja alapján a bíróság épületébe nem léphetett be, a tárgyaláson nem 

tud megjelenni.  

 

……………………………….., 2020. ………………………………….. 

 

 

            

                                                                            ………………………………………………………….. 

        kezelőiroda alkalmazottja   

 

 


