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A Szegedi Törvényszék elnökének szabályzata 

 a veszélyhelyzet idején a Szegedi Törvényszék épületeibe való belépés és 
benntartózkodás rendjéről 

 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: 
Bszi.) 168. §-a, a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI.30.) 
OBH utasítás 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a veszélyhelyzet idején a bíróságok 
működéséről és a bírósági épületek használati rendjéről szóló 47. SZ/2020. (IV.1.) OBHE 
határozat, valamint a bírósági épületekben tartózkodás rendjének veszélyhelyzet idejére 
történő szabályozásáról szóló 49. SZ/2020 (IV.3.) OBHE határozat rendelkezései alapján az 
alábbi szabályzatot alkotom: 
 
 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

1. A szabályzat célja és hatálya 
 
1. § A szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Szegedi Törvényszék (továbbiakban: 
Törvényszék) a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama 
alatt a Magyarország Alaptörvénye 25. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
feladatait úgy lássa el, hogy közben maradéktalanul betartásra kerüljenek azok a 
járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok, amelyek a zárlati 
kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének 
megakadályozása miatt lettek elrendelve, a bírósági épületekben tartózkodók személyi 
érintkezését minimalizáló követelmények meghatározásával. 
 
2. § (1) A szabályzat területi hatálya a Törvényszék vagyonkezelésében, illetve 
használatában álló alábbi épületekre terjed ki: 

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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(2) A szabályzat személyi hatálya az (1) bekezdésben felsorolt épületekbe be- és kilépő, 
valamint az épületben tartózkodó valamennyi személyre kiterjed. 
 
(3) A szabályzat időbeli hatálya a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet 
idejére terjed ki. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 
3. § E szabályzat alkalmazásában: 

1. Veszélyhelyzet: a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) 
Kormányrendelettel kihirdetett vészhelyzet; 

2. Törvényszéki épület: a 2. § (1) bekezdésben felsorolt épületek; 
3. BGH: Bírósági Gazdasági Hivatal; 
4. Dolgozó: hivatali kötelezettségét ellátó bíró és igazságügyi alkalmazott. 

 

 

II. A BE- ÉS KILÉPÉS, VALAMINT AZ ÉPÜLETBEN TARTÓZKODÁS RENDJE 
 

3. A belépés és a benntartózkodás általános szabályai 
 
4. § (1) A Törvényszék épületeibe kizárólag a hivatali kötelezettséget ellátó, személyes 
munkavégzésre kötelezett bírák és igazságügyi alkalmazottak (továbbiakban: dolgozók), 
továbbá a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személyek, valamint a 
veszélyhelyzetre irányadó eljárási szabályok alapján végezhető eljárási cselekményekre 
idézettek, előállítottak léphetnek be. 
 
(2) A Törvényszéki épületekbe nem léphetnek be a dolgozók hozzátartozói és – a jelen 
szabályzatban kivételként meghatározottaktól eltekintve – a bíróság ügyfelei sem. 
 
(3) A kezelő és a tájékoztató irodákban a személyes ügyfélfogadás szünetel, az irodákba 
ügyfél nem léphet be. Ügyirat tartalmáról felvilágosítás adás, tájékoztatásnyújtás 
kizárólag távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren keresztülbiztosítható. 
 
(4) A Törvényszéki épületekben tartózkodók legalább két méter távolságot kötelesek 
megtartani egymással. 
 
(5) Az elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására 
alkalmas eszköz útján tartandó eljárási cselekmények lebonyolításánál is biztosítani kell 
azt, hogy a bírósági épületben tartózkodó személyek egymástól legalább két méter 
távolságra legyenek.  
 
(6) Ha felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy 
tartózkodik, az eljárási cselekményt a bíróság félbeszakítja és azonnal értesíti az illetékes 
egészségügyi hatóságot, egyidejűleg az ott tartózkodó személyek adatait és 
elérhetőségeit – amennyiben addig nem állapította meg – az eljárási cselekményről 
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készült jegyzőkönyvben rögzíti, az érintett személyt a kijelölt elkülönítő helyiségbe 
irányítja. 
 
(7) A Törvényszék által kijelölt elkülönítő helyiségek: 

a) 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. – földszint 3. számú tárgyaló 
b) 6720 Szeged, Tábor u. 4. – személyes meghallgatásra nem kerül sor 
c) 6726 Szeged, Fő fasor 16-20. – földszint A/9. számú helyiség 
d) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4. – személyes meghallgatásra nem kerül sor 
e) 6900 Makó, Megyeház u.2. – földszint 4. számú tárgyaló 
f) 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 4. – földszint 10. számú helyiség 
g) 6600 Szentes, Erzsébet tér 4. – földszint 2. számú tárgyaló 
h) 6640 Csongrád, Szentháromság tér 10. – földszint őrizetes váró 

 
Szükség esetén a helyiségek szakszerű fertőtlenítéséről a Bírósági Gazdasági Hivatal 
vezetője a felelős. 
 
5. § A Törvényszék épületeibe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 14 napig 
olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy 
megerősítetten 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 papír zsebkendőhöz); 
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. 
 

4. Dolgozókra vonatkozó rendelkezések 
 

6. § A Törvényszék dolgozói is kizárólag munkavégzés céljából és csak az irodai 
munkavégzéshez feltétlenül szükséges lehető legrövidebb időre tartózkodhatnak az 
épületben. 
 
7. § A dolgozó bírósági épületben tartózkodásáról a törvényszék elnöke által kiadott elnöki 
intézkedés alapján, előre tervezett munkaidő-nyilvántartást kell vezetni, amely alapján az 
épületben csak az e nyilvántartásban előzetesen feltüntetett dolgozó az ott megjelölt 
időszakban tartózkodhat. 
 



4 

 

8. § A Törvényszék dolgozója hivatali kötelezettsége teljesítése érdekében sem léphet be 
a bíróság épületébe, ha rá vagy vele együtt élő személyre vonatkozóan hatósági karantént 
rendeltek el. 
 
9. § A dolgozó hivatali kötelezettsége teljesítése érdekében sem léphet be a bíróság 
épületébe, amennyiben betegség tüneteit észleli magán. 
 
10. § Ha a Törvényszék dolgozója COVID-19 (új korona-) vírusfertőzésen esett át, a bírósági 
épületbe kizárólag a gyógyulását igazoló orvosi dokumentáció bemutatásával léphet be. 
 
11. § A dolgozó hozzátartozója a bíróság épületébe nem léphet be. 
 
12. § A dolgozó személyes jelenlétet igénylő munkavégzését úgy kell biztosítani, hogy egy 
helyiségben csak egy dolgozó tartózkodhat. Amennyiben az elvégzendő feladat nem teszi 
lehetővé az egyedüli irodai elhelyezést, úgy az egy irodában tartózkodók kötelesek 
egymástól legalább 2 méter távolságban elvégezni a feladataikat. 
 
13. § A bíróság épületének közös használatában lévő helyiségeiben munkavégzésen kívüli 
okból dolgozó más dolgozóval együtt nem tartózkodhat. 
 
14. § A bírói testületek és egyéb szervezeti egységek személyes jelenlétet igénylő 
értekezletet vagy ülést nem tarthatnak. 
 
 
15. § A dolgozó a helyiségek használata során köteles a kihelyezett kézfertőtlenítő 
eszközöket használni.  
 
16. § A dolgozó köteles a rendelkezésre bocsátott egyéni védőeszközöket a bírósági 
épületben tartózkodása során használni. A mellékhelyiségben kihelyezett kézszárító 
gépek használata tilos. 
 
17. § Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a Törvényszék 
minden dolgozója köteles betartani és lehetőségeihez mérten betartatni az ismert 
higiéniai óvintézkedéseket. 
 
 

 
5. Az idézettekre és a bíróság érdekkőrébe tartozó feladatot ellátókra vonatkozó 

rendelkezések 
 
18. § A bírósági épületben az eljárási cselekményre idézettek kizárólag az eljárási 
cselekmény foganatosításának ideje alatt tartózkodhatnak. 
 
19. § A bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy kizárólag a feladat 
ellátásához szükséges ideig, a megfelelő védőfelszerelés használata esetén tartózkodhat 
a bíróság épületében. 
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20. § Az idézettek és a bíróság érdekkőrébe tartozó feladatot ellátók az épületbe való 
belépéskor és tartózkodás ideje alatt kötelesek a kihelyezett kézfertőtlenítő eszközöket 
használni. A mellékhelyiségben kihelyezett kézszárító gépek használata tilos. 
 
21. § A bírósági kezelőirodákon, a Bírósági Gazdasági Hivatal irodáin és a pénztárban a 
személyes ügyfélfogadás szünetel. 
 

IV. Egyéb rendelkezések 
 
22. § A Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. szám alatti épület nyitására 7 óra 30 perckor, zárására 
15 óra 30 perckor kerül sor. 
 
23. § A Csongrád, Szentháromság tér 10. szám alatti épületben a bírósági vendégszoba 
nem üzemel. 
 

V. Záró rendelkezések 

 

24. § Ez a szabályzat 2020. április hó 8.  napján lép hatályba. 
 
25. § A szabályzat 2. § (1) bekezdésében felsorolt bírósági épületekre vonatkozóan, az 
épületbe történő be- és kilépés, valamint az épületben való tartózkodás rendjéről kiadott 
és hatályos elnöki intézkedéseket jelen vészhelyzeti szabályzatban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 
 
26. § A Vészhelyzeti Szabályzat a vészhelyzet megszűnésének Kormány általi 
megállapításával hatályát veszti. 
 
 
Szeged, 2020. április 07. 
 

  

 

 
    dr. Tárkány-Szűcs Babett 
megbízott törvényszéki elnök 

 

 

 


