
Miskolci Törvényszék Elnöke
2012. El. II. B. 1. 35/9. szám

A Miskolci  Törvényszék A Miskolci  Törvényszék 
beléptetési  szabályzatabeléptetési  szabályzata

1./ A Miskolci Törvényszék beléptetési szabályzatát a bíróságok 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2011.  évi  CLXI.  tv. 
(továbbiakban:  Bszi.)  168. §-a,  és  az  Országos  Bírósági 
Hivatal elnökének 7/2012. (IV. 25.) OBH. számú utasítása 
rendelkezéseinek alapján az alábbiakban szabályozom: 

2./ Értelmező rendelkezések

1) Bírósági  épület(rész): a  Miskolc  Dózsa  György  u.  4.  sz.  alatti 
épület, valamint a törvényszék és a munkaügyi bíróság által használt 
Miskolc, Fazekas u. 2. sz. alatti ingatlan II-III. emeleti szintje. 

2) Ügyfélterület: a bíróságnak az ügyfelek részére fenntartott területe, 
ahova biztonságtechnikai ellenőrzés és regisztráció nélkül ügyintézés 
céljából érkező személy beléphet. 

3) Bírósági igazolvány: 15/1999. (XI. 10.) a bírósági igazolványokról 
szóló IM rendeletben meghatározott „Bírói igazolvány”, „Igazságügyi 
alkalmazotti igazolvány”, „Bírósági dolgozói igazolvány”. 

4) Beléptető  rendszer: feladata  elektronikus  úton  felügyelni, 
ellenőrizni, dokumentálni az objektumba történő ki és belépést. 

5) Biztonságtechnikai  ellenőrzés: technikai  eszközzel  történő 
vizsgálat mely a biztonsági kapun történő áthaladási kötelezettséget, 
röntgen készülékkel  végzett  csomagvizsgálatot,  vagy az őrszolgálat 
által elvégzett kézi átvizsgálását foglalja magában. 

6) Beléptetés  szüneteltetése,  tilalma,  vagy  az  épület  kiürítése  áll 
fenn,  ha  a  bíróság  működését,  zavartalan  munkavégzését  emberi 
magatartás  vagy  cselekedet,  illetve  természeti  okok  veszélyeztetik 
vagy  akadályozzák,  illetve  az  üzemeltetés  biztonságát  sértő  vagy 
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veszélyeztető  olyan  cselekmény,  tény  kerül  megállapításra,  amely 
külön intézkedés bevezetését teszi szükségessé. 

7) Hivatali időn túli benntartózkodás:  a beosztás függvényében a 
hivatali munkaidőtől eltérő munkavégzés időtartama, valamint ügyelet 
alatti munkavégzés. 

3./ A szabályzat célja

1) A bíróság Miskolc Dózsa György u. 4. sz. alatti épületének, valamint a 
törvényszék és a munkaügyi bíróság által használt Miskolc, Fazekas u. 
2.  sz.  alatti  ingatlan  II-III.  emeleti  szintjének helyiségeibe  történő 
beléptetés,  benntartózkodás  általános  és  speciális  szabályainak, 
technikai rendjének, valamint nyitva tartásának szabályozása. 

3./1. A szabályzat hatálya

1) A szabályzat  területi  hatálya  kiterjed  a  szabályzat  3./1)  pontjában 
meghatározott bírósági épületekre. 

2) A  szabályzat  személyi  hatálya:  a  szabályzat  követelményeit  és 
előírásait  ezen  bíróságok  valamennyi  munkavállalója,  vagy  a 
bírósággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő személy (külső 
gazdálkodó  szervezet  munkavállalója)  a  rá  vonatkozó  mértékben 
köteles megismerni, az abban előírtakat betartani és betartatni. 

3) Megismertetési  kötelezettség:  a bíróság titok-, vagyon-, (érték-) és 
adatvédelme,  valamint  a  munkavállalók  biztonságos  munkavégzése 
érdekében  a  szabályzat  előírásait  minden  olyan  személy  köteles 
megismerni, betartani és betartatni, aki szakmai feladatkörénél fogva 
érintett. 

4) A szabályzat előírásait minden, a bírósággal munkavállalói és egyéb 
jogviszonyban álló foglalkoztatottal, munkafeladataira figyelemmel, a 
szükséges mértékben ismertetni  és tudomásul vételét  – nyilatkozat 
formájában – aláírásával igazoltatni kell. 

5) A szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba. 
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4./ A beléptetési szabályzattal érintett bírósági épületekbe a Bszi. 
bírósági épületek rendjének fenntartásáról szóló XIII. Fejezete 167. 
§  (1)  bekezdése  értelmében  a  bírósági  épületnek  a  közönség és 
ügyfélforgalom  számára  nyitva  álló  helyiségeibe  és  a 
tárgyalótermeibe a bírósági  ügyintézés és a nyilvános tárgyaláson 
történő részvétel céljából - e törvényben foglalt korlátozással - bárki 
beléphet. 

A bíróság  épületében  tartózkodók  kötelesek  olyan  magatartást 
tanúsítani,  amely  tiszteletben  tartja  az  igazságszolgáltatás 
méltóságát, nem zavarja meg a bíróság működését és megfelel az 
épület használatának rendjére vonatkozó előírásoknak. 

A bírósági épület rendjének biztosítása a bíróság elnökének feladata. 
A bíróság elnöke - a közigazgatási és munkaügyi bíróság, továbbá a 
járásbíróság esetében a törvényszék elnöke - e körben megállapítja 
a bírósági épület használatának rendjét, meghatározza a közönség 
és az ügyfélforgalom számára nyitva álló épületrészeket,  valamint 
megalkotja  és  a  központi  honlapon,  továbbá  ha  a  bíróság  saját 
honlappal rendelkezik, a bíróság honlapján is közzéteszi az ezekről 
szóló,  az  OBH  elnöke  által  meghatározott  követelményeknek 
megfelelő szabályzatot.

A  Miskolci  Törvényszék,  a  Miskolci  Városi  Bíróság  és  a  Miskolci 
Munkaügyi Bíróságoknak helyt adó Miskolc,  Dózsa György utca 4. 
szám és a Miskolc, Fazekas utca 2. szám alatti épületrészekben a 
közönség és az ügyfélforgalom számára nyitva álló  helyiségek az 
alábbiak: 

a) a tárgyalótermek,
b) a kezelőirodák,
c) a  bíróság  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában  előre 

meghatározott  időszakban és  mértékben a bírósági  vezetők 
irodahelyiségei  (beleértve  az  elnöki  irodákat)  –  a 
tanácselnökök dolgozószobái kivételével, 

d) Bírósági Gazdasági Hivatal - Pénztár
e) végrehajtók
f) a  fentiek  megközelítéséhez  vezető  folyosók  lépcsők, 

lépcsőházak, liftek, bejáratok, stb. 
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I. I. A BIZTONSÁGI ŐR SZOLGÁLATÁRA VONATKOZÓ ALAPVETŐA BIZTONSÁGI ŐR SZOLGÁLATÁRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ  
SZABÁLYOK SZABÁLYOK 

1./ A munkakör megnevezése:

A Miskolci Törvényszék biztonsági őre, aki a Miskolci  Törvényszék 
Biztonsági  Csoportja  kötelékében  teljesít  szolgálatot  (beléptetési 
szolgálat). 
A  beléptetési  szolgálat  feladata  a  bírósági  épületbe  történő 
biztonságos beléptetés biztosítása, az épület közforgalmú részein a 
rend fenntartása és a biztonság megőrzése. 

2./ A biztonsági őr alárendeltsége:

A  biztonsági  őrt,  mint  a  beléptető  szolgálat  tagját  mindennapi 
munkavégzése  során  a  szolgálatvezető  (vagy  távolléte  esetén  a 
helyettesítésére kijelölt személy) irányítja. 

Emellett az őr szolgálati tevékenysége során a 

- a  törvényszék  elnökének,  elnökhelyettesének 
közvetlenül, vagy az elnöki iroda vezetője útján tett, 

- a  törvényszéki  Bírósági Gazdasági  Hivatal  vezetőjének 
közvetlenül vagy 

- a  törvényszéki  Bírósági  Gazdasági  Hivatal 
csoportvezetője útján tett 

írásbeli  és  szóbeli  utasításait  köteles  betartani.  A  biztonsági  őr 
szolgálat-ellátásának  ellenőrzésére  az  utasítás  adási  jogkörrel 
rendelkezők  jogosultak.  A  beléptetési  szolgálat  szolgálatvezetője 
végzi a feladatok heti és napi koordinálását a biztonsági csoportnál. 

3./ A  biztonsági  őr  jogállást  tekintve „közfeladatokat  ellátó 
személy”,  aki  a  Btk.  137.  §  1.  pontja  szerint  hivatalos  személy. 
Szolgálati  tevékenysége  törvényes  végrehajtásakor  fokozott 
büntetőjogi  védelem  illeti  meg.  Törvénysértő  intézkedés  esetén 
fokozott büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

4./ A biztonsági őr tevékenységének alapja az igazságszolgáltatás 
zavartalan menetének biztosításához  fűződő érdek,  a  törvényszék 
elnökétől  kapott  kinevezés  és  az  e  célból  létesített  igazságügyi 
alkalmazotti jogviszony. 



- 5 -

5./ A biztonsági őr tevékenységének célja az intézményben lévő 
közforgalmú  helyiségek  zavartalan  működésének  biztosítása,  a 
hivatali dolgozók és ügyfelek életének, testi épségének megóvása, 
az  épület  és  berendezési  tárgyai  rendeltetésszerű  használatának 
biztosítása,  a  hivatali  munkát  bűncselekmény  vagy  szabálysértés 
elkövetésével, illetve egyéb módon megzavaró, valamint megzavarni 
szándékozó személyekkel szemben cselekményükkel arányban álló 
intézkedés foganatosítása. 

6./ A biztonsági őr szolgálati helye:
Miskolc, Dózsa György utca 4. szám alatti épület-együttes egésze, 
valamint Miskolc, Fazekas utca 2. sz. ingatlan bíróság által használt 
II. és III. emeleti szintje, elsősorban az ügyfelek be- és kilépésére, 
épületen belüli közlekedésére, várakoztatására és ügyeik intézésére 
szolgáló  helyiségek.  Más  hivatali  helyiségekbe,  szolgálati  lakásba 
hívás és küldés esetén léphet be. 

A Miskolc, Fazekas utca 2. szám alatti épületrész II. és III. emeleti 
szintjén felállított biztonsági őrnek – figyelemmel az itteni belépés 
sajátosságaira – fokozott figyelemmel kell ellátnia szolgálatát. 

A szolgálat ellátása során 2 biztonsági őr a fémdetektoros kapunál 
az ellenőrzést végzi, 1 biztonsági őr a ki- és belépőket irányítja. 

A biztonsági őr szükség esetén a szolgálati helyen kívül jelentkező 
feladatokkal is megbízható.

7./ A biztonsági őr felállítása helye:
A szolgálatra jelentkezés és a fő tevékenység helyszíne a főbejárati 
porta, portásfülke.

8./ A biztonsági őr öltözete:
A munkavégzésnek megfelelő, kultúrált, tiszta öltözet. 
Felszerelése a  kitűzött  fényképes  azonosító  kártya,  a  kézi  adó-
vevő  készülék,  rendszeresített  paprikaspray  zsebben,  vagy 
hordtokban  derékszíjon,  rendszeresített  rendőrbot  kézben,  vagy 
felfüggesztve  derékszíjon,  felíró  tömb  az  intézkedés  alá  vont 
személy adatainak rögzítésére. A belépőket ellenőrző biztonsági őr 
felszerelése kiegészül kézi és telepített műszerekkel. A felszerelési 
tárgyakat csak szolgálatban viselheti.

9./ A  biztonsági  őr  szolgálat  ellátására  alkalmas  munkaképes 
állapotban köteles megjelenni. Bármilyen okból bódult, kábult vagy 
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alkoholos  befolyásoltság  alatt  álló  biztonsági  őrt  kényszerítő 
eszközzel felszerelni tilos, munkát nem végezhet.

A biztonsági őr szolgálatát fegyelmezetten, körültekintően lássa el, 
fellépése  legyen  határozott,  de  udvarias,  a  csomag és  testközeli 
ellenőrzést végezze diszkréten, de ne engedje figyelmét elvonni. A 
személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett az intézményre előírt 
intézkedéseket következetesen tartassa be. 

10./ A szolgálati időtartama:

Munkanapokon a szolgálatot  kezdő biztonsági  őr  7:00 – 15:00-ig 
teljesít szolgálatot. További egy fő biztonsági őr 7:45 – 15:45-ig van 
szolgálatban. Egy fő biztonsági őr szolgálata 8:00 – 16:00-ig tart. 

A munkaadó a szolgálat kezdési, vagy befejezési időpontját szükség 
esetén megváltoztathatja.

11./ A  biztonsági  őr  alapvető  feladata  a  személyek  intézménybe 
történő ellenőrzött beléptetése.

A  Bszi.  170.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  rendfenntartást  végző 
személy  köteles  elősegíteni,  hogy  az  eljárásban  részt  vevő 
személyek,  a  hallgatóság  és  a  sajtó  -  a  rájuk  vonatkozó 
jogszabályban  előírtak  szerint  -  gyakorolhassák  jogaikat  és 
teljesíthessék  kötelezettségeiket.  Ennek  érdekében  a 
rendfenntartást végző személy a következő intézkedéseket teheti:
a)  azt  a  személyt,  aki  a  Bszi.  167.  §  (2)  bekezdésében  foglalt 
kötelezettségét  megszegi,  továbbá  a  bíróság  épületében  a 
tárgyalótermen kívül  az  általa  tanúsított  magatartással  a  tárgyaló 
bíróság munkáját, így különösen a tárgyalás szabályszerű menetét 
zavarja, a magatartás abbahagyására hívhatja fel, ha pedig ez nem 
vezet eredményre - a bíróság által idézett személy kivételével - a 
bíróság épületéből való távozásra szólíthatja fel,
b) a Bszi. 169. §-ban foglaltakat megszegő személynek a bíróság 
épületébe történő belépését megtilthatja, vagy őt az épületből való 
távozásra szólíthatja fel,
c) az önkéntes teljesítés elmaradása esetén gondoskodik a tanács 
elnöke, egyesbíró eljárása esetén az eljáró bíró (a továbbiakban e 
fejezetben együtt: tanács elnöke) által a tárgyalóteremből kiutasított 
személy  kivezetéséről,  valamint  arról,  hogy  az  adott  tárgyalási 
napról kiutasított személy a tárgyalóterembe ne térhessen vissza,
d) az önkéntes teljesítés elmaradása esetén gondoskodik a tanács 
elnökének  a  nyilvánosság  kizárásáról  rendelkező  határozata 
végrehajtásáról,
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e) a bíróság épületébe belépő vagy onnan kilépő személyt csomagja 
tartalmának bemutatására felhívhatja; ha ennek az érintett nem tesz 
eleget, az épületbe történő belépését megtilthatja vagy az épületből 
való távozásra felszólíthatja.
A  Bszi.  170.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  rendfenntartást  végző 
személy  intézkedésének  az  érintett  önként  nem  tesz  eleget,  a 
rendfenntartást végző személy az intézkedésre jogosult hatósághoz 
fordulhat.

A szolgálat pontos ellátásához  egyidejűleg négy fő biztonsági 
őr munkája szükséges.
A reggeli  kapunyitástól az első biztonsági őr szolgálatba lépéséig, 
illetve a legtovább ténykedő szolgálata leteltétől a kapuzárásig a be- 
és  kiléptetésért  a  házfelügyelő  felelős.  A  házfelügyelő  ki-  és 
beléptetéssel  kapcsolatos,  valamint  egyéb  feladatait  a  munkaköri 
leírásában foglaltak szerint látja el, munkaköri leírása e szabályzat 
melléklete. 
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II. AZ ÉPÜLETBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS SZABÁLYAI AZ ÉPÜLETBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS SZABÁLYAI 

A./A bíróság munkarendje, az épület nyitása, zárása, a 
belépés és a bent tartózkodás általános rendje

1./ Az épület  nyitvatartása:  az épületbe  a  házfelügyelő  a  bíróság 
alkalmazásában álló takarítókat reggel 500-kor engedi be. 
A bíróságok rendes munkaideje hétfő-péntek de. 730-tól du. 1530-ig 
tart. Munkaszüneti napokon az épületet zárva kell tartani. 
Az  épület  ajtaját  reggel  630-kor  nyitja  ki,  bírósági  dolgozók  ez 
időponttól  kezdődően  léphetnek  az  épületbe.  Az  ügyfelek 
beléptetését a biztonsági szolgálat 745-kor kezdi meg. 

2./ A Miskolci Törvényszék és a Miskolci Városi Bíróság Miskolc, Dózsa 
Gy. utca 4. szám alatti épületébe az épület főbejáratán, a Miskolci 
Törvényszék és a Miskolci Munkaügyi Bíróság Miskolc, Fazekas utca 
2.  szám alatti  épületébe  a  Miskolc,  Fazekas  utca  2.  szám alatti 
épület  gyalogos  közlekedésre  szolgáló  bejáratán  át  lehetséges  a 
személyforgalom be és kilépése. 

3./ A bíróságok épületébe a közönség és az ügyfelek a Dózsa György 
utcai főbejáraton léphetnek be és ki. 
A bíróság udvarára (gazdasági bejárat) csak gépjárművel lehet be 
és  kilépni,  azon  keresztül  gyalogos  közlekedés  munka-  és 
balesetvédelmi szempontokat figyelembe véve nem bonyolítható. 

4./ A Dózsa Gy. u. 4. és Fazekas u. 2. épületek közötti II-III. emeleti 
átjárók  vasajtaját  állandóan  zárva  kell  tartani.  Azokon  csak  a 
bírósági  dolgozók  közlekedhetnek  mágneskártyájuk  használatával. 
Nem  bírósági  dolgozó  (hozzátartozó  is)  bírósági  kártyával  való 
átengedése tilos. 

5./ A Miskolc Dózsa Gy. u. 4. szám alatti épület udvarába és a kapu 
nyitásához távirányítóval rendelkezők léphetnek be és ki. 
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B./Az ügyfelek belépése (ügyészek, ügyvédek, szakértők, 
idézett,  és  értesített  személyek,  tárgyalási  hallgatóság, 
ügyintézéssel kapcsolatban megjelenő személyek) 

1./ A  biztonsági  őr  a  hivatali  munkaidő,  illetve  ügyfélfogadás 
megkezdése előtt,  és a hivatali  idő vége után megakadályozza az 
ügyfelek épületbe való belépését. 

2./ Az ügyfelek beléptetése reggel ¾ 8 órakor kezdődik, érkezési illetve 
a  bíróság  által  meghatározott  időpont  betartásához  szükséges 
sorrendben, csomagjuk és ruházatuk technikai ellenőrzése mellett. A 
bíróság Miskolc, Dózsa Gy. utca 4. szám alatti épületében a 
főbejáratnál és a folyosókon biztonsági kamerák működnek. 
A  kamerák  felvételeit  a  bíróság  digitális  adatrögzítőn 
tárolja, majd az adatok törlésre kerülnek.

3./ Az ügyészek, az ügyvédek, és a szakértők elsőbbségét a belépéskor 
biztosítani kell. 

4./ A beléptetés során a bejárati ajtó után telepített detektoros kapu és 
csomagvizsgáló gép előtt lévő asztalon elhelyezett tároló kosárba az 
ügyfelek a biztonsági őr felhívására elhelyezik a náluk lévő tárgyakat 
(pl.  kulcs,  pénz,  stb.)  majd  áthaladnak  a  detektoros  kapun 
(biztonságtechnikai  vizsgálat).  Mentesül  a  biztonságtechnikai 
átvizsgálás  alól  az  a  személy,  akinek  szervezetében  olyan  orvosi 
eszköz  került  beépítésre,  amely  kizárja  az  átvizsgáló  eszközök 
alkalmazhatásának lehetőségét és ennek tényét – érvényes orvosi 
igazolással – az érintett igazolja. 

5./ A detektoros kapu esetleges jelzése esetében a biztonsági őr kézi 
fémkereső segítségével megállapítja a jelzés okát. 

6./ A  detektoros  kapun  történő  áthaladással  egyidejűleg  az  ügyfél 
csomagjai, táskái a csomagvizsgáló futószalagjára helyezendők, és 
átvilágításukra  kerül  sor.  Az  ellenőrzést  vizuálisan,  egyfelől  az 
ellenőrző  asztalra  kitett  tárgyak  és  csomagok  megtekintésével, 
valamint a fémeket érzékelő műszerek segítségével végzik. 

7./ A 14. életévét be nem töltött személy az épületbe nem léphet be.  

8./ Az ellenőrzésnek magát alávetni  nem hajlandó ügyfél beléptetését 
meg kell tagadni. 
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9./ Az épületbe nem hozhatók be: 

– a  gáz-  és  riasztófegyver,  az  önvédelmi,  a  sport,  és  a 
vadászati  célú  golyós  és  sörétes  lőfegyverek,  továbbá  a 
légfegyverek;

– továbbá  a  közbiztonságra  különösen  veszélyes  eszközökről 
szóló  175/2003.  (X.28.)  Korm.rend.  mellékletében  szereplő 
tárgyak; (olyannak tekintendők többek között a szúró- vágó 
és dobóeszközök, a rúgóskés, ólmosbot, boxer, a szem- és 
nyálkahártyát,  valamint  bőrfelületet  ingerlő  palackok 
gázspray,  fegyver  utánzatok,  hatástalanított  fegyver, 
közelharchoz, küzdő sportokhoz használt eszközök.)

– állatok  –  a  vakvezető,  a  rendőrségi,  illetve  az  őrszolgálati 
kutyák kivételével.

10./ A biztonsági őrnek meg kell akadályoznia az ellenőrzés során fellelt 
és a II/A/9. pontban szereplő tárgyak bevitelét; valamint a bíróság 
rendjére, biztonságára veszélyt jelentő egyéb tárgyak, eszközök és 
egyéb anyagok bevitelét. 

11./ Veszélyes anyagnak kell  tekintetni  a mérgező,  a maró,  a tűz-  és 
robbanásveszélyes folyadékokat tartalmazó üvegeket a pirotechnikai 
és robbanóanyagokat. 

12./ Az  épületben  tartózkodó  ügyfelek  (II.  fejezet)  az  intézmény 
tárgyalótermeiben  mobiltelefont,  kép-  és  hangrögzítésre  alkalmas 
eszközt (pl. diktafont) nem használhatnak.

Abban az esetben ha a közbiztonság, az igazságszolgáltatás vagy a 
bíróság működéséhez fűződő érdek nyomatékosan indokolja, vagy a 
Bszi. 171. §-ában meghatározott esetben a törvényszék elnöke eseti 
intézkedésével  elrendelheti  az  elektronikus  kommunikációra 
alkalmas  eszközök  mobiltelefonok  behozatalának  tilalmát  is.  Ez 
esetben  a  beléptetésnél  e  szabályzat  IV.  fejezet  9.  pontjában 
szabályozott módon kell eljárni.

A sajtó munkatársai a kép- és hangrögzítő berendezést az épületben 
sajtóigazolványuk felmutatását követően használhatják. A Be. 252. 
§ (2) bekezdésében foglaltak céljából az ügyfél és/vagy képviselője 
az  eljáró  tanács  elnökének  külön  engedélye  alapján  a  kép-  és 
hangrögzítő berendezést az épületbe behozhatja, és a tárgyaláson a 
tanács elnökének engedélye alapján használhatja. 
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Meg kell akadályozni szeszesitalok bevitelét, és meg kell előzni az 
épületben történő alkoholfogyasztást. 

A  szemmel  láthatóan ittas  vagy bódult  állapotú  ügyfél,  (valamint 
akinek  ruházata  és  egészségügyi  állapota  szemmel  láthatóan 
közegészségügyi  veszélyt  jelent)  beléptetését meg kell  tagadni, 
ugyanakkor  digitális  alkoholszonda  alkalmazását  követően 
haladéktalanul értesíteni kell az érintett nevének feltüntetésével az 
idézést kibocsátó bírói tanácsot. 

C./ Az épületbe belépés különös szabályai 

1./ Bírósági  dolgozók  (bírák,  igazságügyi  alkalmazottak) 
belépése: 

 
A Miskolci Törvényszék, a Miskolci Munkaügyi Bíróság és a Miskolci 
Városi  Bíróság  dolgozói  beléptető  kártyával  rendelkeznek.  Külön 
útvonalon,  forgókeresztes  kapun  áthaladva,  a  mágneskártya 
használatával  ellenőrzés és csomag átvizsgálás nélkül lépnek 
be az épületbe. 

Az  igazságügyi  alkalmazottaknál  a  belépő  kártya  használata  a 
munkában jelenléti igazolásként szolgál, használata kötelező mind a 
belépés, mind a kilépés során (függetlenül attól, hogy az naponta 
hány alkalommal ismétlődik).  A munkavállaló a belépést követően 
köteles  –  az épületből  történő távozásáig  – bírósági  igazolványát 
magánál tartani. 

Bírósági dolgozók az épületben a hét valamennyi munkanapján 630 

és 1830 között tartózkodhatnak. Kivételt ez alól a gépkocsivezetők és 
bírósággal szolgálati viszonyban álló takarítók képeznek. 

A  biztonsági  őr  a  belépési  engedéllyel,  belépő  (mágneskártya) 
alkalmazásával belépők csomagját, ruházatát nem ellenőrzi. 

A bírói és a bírósági dolgozói igazolvánnyal rendelkező, de nem az 
épületben  működő  bíróságok  bírái  és  bírósági  dolgozói  érvényes 
igazolványuk felmutatását követően,  ellenőrzés nélkül  jutnak be 
az épületbe. 
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2./ A biztonsági őr nem ellenőrzi a felé utasítási jogkörrel rendelkező 
vezetők (I. fejezet 2. pont) által bekísért személyeket. 

3./ Személyi és biztonságtechnikai ellenőrzés nélkül jogosultak 
az  épületbe  be-  és  kilépni a  Magyar  Köztársaság  közjogi 
méltóságai:  a  köztársasági  elnök,  az  Országgyűlés  elnöke,  a 
miniszterelnök,  a  Kúria  elnöke,  az  Alkotmánybíróság  elnöke,  a 
Legfőbb ügyész, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és helyettesei, 
a kormány tagjai valamint a fentebb felsoroltak kísérete. 

Ugyancsak  ellenőrzés  nélkül,  de  ebbéli  minőségük igazolása  után 
léphetnek a bírósági  épületbe az OBT tagjai,  az államtitkárok,  az 
országgyűlési képviselők. 

4./ Ellenőrzés nélkül, igazolványuk felmutatásával haladhatnak 
át a  beléptető  rendszeren  –  a  rendőrség  vagy  más  hatóság 
(Nemzetbiztonsági Hivatal, Nemzeti Adó és Vámhivatal, Határőrség, 
Alkotmányvédelmi  Hivatal,  Terrorelhárítási  Központ,  nyomozási 
feladatot teljesítő egyéb szerv tagjai)  szolgálati feladatot végző 
tagjai. 

Ez  esetekben  a  hatóság  tagjának  nevét,  rendfokozatát  a  vele 
együttlévő személyek számát, a be- és kilépés időpontját, valamint a 
bent  tartózkodás  célját  a  biztonsági  szolgálatnál  rendszeresített 
őrnaplóban rögzíteni kell. 

5./ A rendvédelmi  szervek szolgálatában lévő egyenruhás és operatív 
állományú  tagjai  a  nyíltan,  illetve  rejtetten  viselt  szolgálati 
fegyverüket – az intézményben történő szolgálati feladat ellátása 
során és érdekében – maguknál tarthatják. 

6./ A  biztonsági  őr  nem  ellenőrzi a  beléptetett  fogvatartott 
személyt,  valamint  az  őrzését,  kísérését  végző  rendvédelmi 
szerv tagját. 

A biztonsági őr az őrzés biztonságának veszélyeztetése nélkül szerzi 
be  az  adatokat  a  szerv,  a  kísérő  neve,  rendfokozata,  a  kísért 
személyek  száma  és  az  előállítás  helye  tekintetében  és  a 
vonatkozásban, hogy a ruházat és a csomag átvizsgálása korábban 
megtörtént-e.  Nemleges  válasz  esetén  a  fogvatartott  beléptetési 
ellenőrzését el kell végezni.

7./ Ha bírósági dolgozót személyes kapcsolatra hivatkozással keresnek, 
akkor a biztonsági őr telefonon jelzi az érintettnek, s amennyiben ő 
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kéri  a  beléptetését  az  őt  kereső  személynek,  akkor  azt  a 
Szabályzatban leírtaknak megfelelően elvégzik.

8./ A mozgássérültek és testi fogyatékosságban szenvedők (a 
továbbiakban: mozgássérültek) beléptetése:

a.) A mozgássérültek beléptetése a Dózsa György utcai épületbe az 
erre  a  célra  kialakított  bejáraton  keresztül  történik.  A  beléptetés 
biztonsági  őr  közreműködésével,  a  belépni  kívánó  mozgássérült 
jelzésére zajlik.
b.) A mozgássérült bejáratnál található kaput 7 óra 45 perckor kell 
kinyitni.  A  kapu  mögött  a  falon  található  csengő  jelzésére  a 
biztonsági őr a mozgássérült bejáratnál található ajtót kinyitja.
c.)  A biztonsági  őr  ezt  követően üzembe helyezi  a  korlátliftet.  A 
korlátliftet  védő  ponyvát  eltávolítja,  a  korlátliftet  vezérlő  eszközt 
csatlakoztatja.
d.) A korlátliftnél található tolókocsi rámpát a biztonsági őr lehajtja, 
e  rámpára  a  tolókocsit  megfelelően  rögzíti,  majd  ezt  követően a 
korlátliftet vezérlő eszközzel az őr a liftet üzembe helyezi.
e.) A  lift  használata  után  az  őr  a  tolókocsi  rámpát  felhatja,  a 
korlátliftet  üzemeltető  eszközt  eltávolítja  és  a  korlátliftet  védő 
köpenyt a liftre helyezi.
f.) Az  épületbe  történt  belépést  követően  a  biztonsági  őr  a 
korlátliftnél  található  bejárati  ajtót  kulcsra  zárja,  majd  a 
mozgássérültet  a  legrövidebb  úton  és  időn  belül  a  főbejárathoz 
kíséri.
g.) A főbejáratnál kell elvégezni a mozgássérült  épületbe történő 
belépéséhez szükséges e szabályzat szerinti biztonsági ellenőrzést.
h.)  A mozgássérültet ezt követően a biztonsági őr tájékoztatja az 
épület akadálymentesítés használatához szükséges információkról.
i.) A mozgássérült épületből történő kilépése a korlátlift ajtajánál az 
ajtó  mellett  található  csengő  jelzésére  ,  a  belépéssel  egyező 
szabályok szerint történik.
j.)  Munkanapokon a biztonsági őr a mozgássérült bejáratot 15 óra 
30 perckor bezárja.
k.)  A  mozgássérültek  beléptetésének  biztonságos  végrehajtása 
érdekében  a  mozgássérült  bejárat  mellett  található  szeméttároló 
edények elhelyezését szolgáló helyiség ajtajának minden munkanap 
7 óra 45 perctől 15 óra 30 percig kulcsra zárt állapotban kell lenni. 
Az ajtó zárt állapotát a biztonsági őr 7 óra 45 perckor ellenőrzi.

9./ A  bírósági  hátsó  udvar  kapujának  távirányítója  használatára  a 
gépkocsivezetők,  a  gazdasági  hivatal  csoportvezetője,  a 
házfelügyelő és az elnöki iroda jogosult. 
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A távirányító  átvételét  írásban kell  elismertetni!  Az elismervény a 
szabályzat melléklete. A gépjármű bejárat kapuját állandóan zárva 
kell tartani. Ugyanez irányadó a pinceszinti vasajtóra is. 
Ugyanezt  a  munkaidő  végén,  illetve  az  épület  riasztójának 
bekapcsolásakor  a  házfelügyelő  köteles  bezárni,  illetve  bezárását 
ellenőrizni.  A  vasajtó  zárjához  kulccsal  csak  a  kapunyitó 
távirányítóval  rendelkező  személyek,  illetve  a  karbantartó 
munkakörben foglalkoztatott fizikai alkalmazottak jogosultak. 
Az  udvari  távirányító  és  a  pinceszinti  vasajtó  kulcsának  mások 
részére  történő  –  akár  ideiglenes  –  birtokbaadása  csak  a 
törvényszék  elnökének  vagy  a  gazdasági  hivatal  vezetőjének 
előzetes engedélyével lehetséges. 
Használatuk  során  különös  gonddal  kell  ügyelni  arra,  hogy  azon 
illetéktelen személyek ne juthassanak be a bíróság udvarára. 
A bírósággal szolgálati jogviszonyban nem álló személy (vállalkozói 
munkát végző kivitelező alkalmazottai,  vendégek, stb.) az udvarra 
csak  a  gazdasági  hivatal  csoportvezetője,  a  házfelügyelő  vagy  a 
biztonsági  őr  állandó  jelenléte  mellett  léphetnek  be  illetve 
tartózkodhatnak ott. 
A  távirányítós  kapu  nyitás/zárás  listáját  minden  reggel  a 
házfelügyelő (vagy az őt helyettesítő biztonsági őr) kinyomtatja és 
az  elnöki  iroda  vezetőjének  átadja.  A listát  az  iroda  hat  hónapig 
köteles elkülönítetten megőrizni. 

D./ Az épület zárása:

A bírósági épületekben ügyfelek 1530 percig – ügyfélfogadás céljából 
az  ügyfélfogadási  idő  alatt  –  tartózkodhatnak  az  épületben.  A 
tárgyaláson  jelen  lévők  esetén  –  kivételesen,  amennyiben  a 
tárgyalás  tovább  tart  –  a  tartózkodás  ezzel  az  idővel 
meghosszabbodik. A házfelügyelő az épület ajtaját munkanapokon 
1730 órakor zárja. 

Az épületben 1830 perc után sem bírósági dolgozók, sem ügyfelek 
nem  tartózkodhatnak.  Ennek  ellenőrzése  céljából  az  épület 
bezárásakor a házfelügyelő az épület ügyfelek számára nyitva álló 
helyiségeit ellenőrzi. 

Bírósági dolgozók részére ettől későbbi időpontban történő távozást 
csak  a  törvényszék  elnöke,  elnökhelyettese,  és  -  a  munkajogi 
igazgatása  alá  tartozó  dolgozók  számára  –  a  Gazdasági  Hivatal 
vezetője engedélyezhet. 
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A  takarítók  (beleértve  a  közforgalmú  helyiségeket,  a  takarító 
szerződéses  szolgálat  alkalmazottait  is)  az  épületet  1830 órakor 
kötelesek  elhagyni.  A  házfelügyelő  ezt  követően  hordja  szét  az 
egészségügyi  eszközöket,  ellenőrzi  az  épület  helyiségeit,  zár  és 
bekapcsolja a riasztórendszert. 

A  törvényszék  elnöke  az  épületbe  történő  belépést  az  alábbi 
esetekben szüneteltetheti vagy korlátozhatja: 

- a  bíróság  épületét  érintő  közveszély  vagy  közveszéllyel 
fenyegetés esetén, 

- a  bíróság  épületében  végzett  a  biztonságos  tartózkodást 
veszélyeztető tevékenység,

- törvénykezési szünet,
- külön  jogszabályban  meghatározottak  esetén  az  ok 

fennálltának időtartamáig.

E./ A kiemelt kockázatú ügy tárgyalása esetén irányadó 
 szabályok: 

A törvényszék elnökhelyettese, kollégiumvezetői,  a Miskolci  Városi 
Bíróság  és  a  Miskolci  Munkaügyi  Bíróság   elnöke  az  ügykiosztás 
alkalmával fokozottan figyelemmel kísérik és a szignálást követően 
írásban,   nyomban jelentik  a törvényszék elnökének,  ha egy ügy 
elbírálása  a  rendfenntartás  szempontjából  kiemel  kockázatot 
jelenthet. A törvényszék elnöke a tárgyalások nyilvánossága és az 
épület  rendjének  megfelelő  biztosítása  érdekében  a  szükséges 
intézkedéseket ezt követően megteszi.

A  törvényszék  elnöke  a  kiemelt  kockázatú  ügyben  a  következő 
intézkedést, vagy intézkedéseket teszi: 
a./ biztosítja a megfelelő tárgyalótermet (az épület adottságaihoz és 
lehetőségeihez képest), 
b./ ha ennek feltételei adottak, elrendeli a nyilvános tárgyalásnak a 
bíróság zárt láncú televíziós hálózatán történő közvetítését, 
c./  biztosítja  a  rendfenntartást  végző  személyek  fokozott 
készenlétét, 
d./ a rendfenntartást végző személyek számára elrendeli a bíróság 
épületében  belépő,  vagy  onnan  kilépő  személyek  csomagja 
tartalmának bemutatására való felhívás kötelező alkalmazását,
e./ értesíti az intézkedésre jogosult hatóságot, 
f./ megteszi az épület rendjének fenntartása érdekében szükséges 
szervezési intézkedéseket. 



- 16 -

Az  eljáró  tanács  elnöke  a  tárgyalás  előkészítése  körében 
megvizsgálja, hogy az ügy körülményei – így különösen a felek, a 
terheltek,  vagy  az  idézett  tanúk  nagy  száma,  illetve  az  ügy 
társadalom  széles  körének  figyelmét  felkeltő  tárgya  –  alapján 
szükség van-e az eljárási törvényekben foglalt, a tanács elnökének 
jogkörébe  tartozó  döntések  mellett  az  előző  pontban  foglalt 
intézkedés megtételére és ennek érdekében kelő időben tájékoztatja 
a törvényszék elnökét. 

A  törvényszék  elnöke  az  általa  elrendelt  intézkedésről  az  eljáró 
tanács elnökét és az intézkedéssel érintetteket tájékoztatja. 

III.  III.  A  FEGYVEREK  ÉS  MÁS  AZ  ÉPÜLETBE  BE  NEM  VIHETŐA  FEGYVEREK  ÉS  MÁS  AZ  ÉPÜLETBE  BE  NEM  VIHETŐ  
TÁRGYAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS TÁRGYAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 

1./ Az  épületbe  be  nem vihető  tárgyakat  a  beléptető  szolgálat  által 
kezelt   örzőszekrényben  kell  elhelyezni.  A  biztonsági  őr  a 
visszatartott,  de  nála  letétbe  helyezett  tárgyakat  átvételi 
elismervény ellenében átveszi, majd biztonságba helyezi. A letétbe 
átvett  tárgyakért  felelősséggel  tartozik,  váltáskor  azok  átadás- 
átvétel tárgyát képezik. Személyi csomagot nem vehet át, felállítási 
helyén, portán nem őrizheti. A biztonsági őr a visszatartott, és nála 
letétbe helyezett tárgyakat úgynevezett „Megőrző kártya” ellenében 
veszi át, és a „ Megőrző kártya” sorszámával megegyező rekeszbe 
helyezi el az erre a célra biztosított szekrényben. 
A letét a „Megőrző kártya„ visszaadásakor adható ki. 

2./ Amennyiben  a  17  óra  30  percig  tartó  szolgálat  lejártáig  nem 
jelentkezik  a letétért  a „  Megőrző kártyát  „  fölmutató személy,  a 
külön erre a célra felfektetett füzetben rögzíteni kell – dátummal, 
sorszám feltüntetésével, a tárgy megnevezésével, rövid leírásával – 
ezen tényt. 

3./ A  fegyverek  részére  zárható,  fém  /lemez/  szekrény,  továbbá 
lemezkazetta áll rendelkezésre. 

4./ A  gáz-,  riasztó  fegyver,  valamint  lőfegyver  letétbe  vételekor  az 
egyedi  azonosításra  szolgáló  adatokat  az  átvételi  elismervényen 
rögzíteni kell. Az adatokat a fegyvertartási engedély alapján kell 
felvenni.  A  tartási  engedély  a  személyi  igazolvánnyal  együtt 
érvényes.

5./ Lőfegyvert  és  lőszert  a  biztonsági  őr  nem vehet  át,  a  lőfegyvert 
birtokló ügyfelet egy biztonsági őr a lőfegyverek őrzésére szolgáló 
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fegyverszekrényhez köteles kísérni. A szekrénybe lévő fémkazettába 
az ügyfél a lőfegyvert és a lőfegyverből kivett lőszert saját kezűleg 
behelyezi, majd a biztonsági őr a fémkazetta bezárását követően az 
ügyfélnek  a  fémkazetta  egyik  kulcsát  és  a  fegyver  szekrénybe 
történt elhelyezését igazoló elismervényt átadja. A fémkazetta másik 
kulcsát  a  biztonsági  őr  magánál  tartja.  Az  elismervény  kiállítása 
során  a  gáz-  és  riasztó  fegyverekre  vonatkozó  eljárást  kell 
alkalmazni. 

6./ A biztonsági őr az ügyfél távozásakor az elismervény felmutatását és 
biztonsági  őrnek  történő  átadását  követően  az  ügyfelet  a 
fegyverszekrényhez kíséri, az őr a fegyverszekrényt kinyitja, majd az 
ügyfél  és  a  biztonsági  őr  a  fémkazetta  két  kulcsával  együttesen 
kinyitja a fémkazettát. Az ügyfél a kulcsát átadja a biztonsági őrnek, 
majd a fémkazettából a fegyvert és a lőszert kiveszi. 

7./ A mobiltelefont abban az esetben, ha a törvényszék elnöke 
eseti  jelleggel  annak  behozatali  tilalmát  elrendelte   – 
megőrző  kártya  ellenében  –  külön  az  erre  biztosított 
szekrényben  az  ügyfél  távozásáig  őrzik. /A  megőrző  kártya 
bélyegzővel, sorszámmal, illetve az elvesztésének következményeire 
való figyelmeztetéssel van ellátva./

Az  átvételi  elismervény-tömböt  szigorú  számadásos 
nyomtatványként kell  kezelni.  A  letét  az  átvételi  elismervény 
átadójának adható ki. A fegyver-letét csak az engedélyesnek adható 
ki. 

8./ A 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet által felsorolt a közbiztonságra 
különösen  veszélyes  eszköz –  ha  a  nyilvános  helyen  való 
birtoklása  is  jogsértő  –  továbbá  ha  olyan  fegyver  került  elő 
ellenőrzéskor, melyhez tartási engedéllyel nem rendelkeznek, akkor 
a személyek visszatartása mellett haladéktalanul  értesíteni kell  a 
helyi rendőr-főkapitányságot. 

9./ A visszamaradt letéti tárgyak kezelése, tárolása során a Ptk. letéti 
szabályai szerint kell eljárni. 
 
A  szolgálati  munkaidő  végéig  ki  nem  váltott  letéti  fegyvert a 
rendelkezésre álló adatokkal együtt a helyi  rendőrkapitányságra 
be  kell  szolgáltatni.  Az  ott  kapott  átvételi  elismervényt  a  letéti 
tömbhöz kell csatolni.
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IV. IV. A  BIZTONSÁGI  ŐR  BELÉPTETÉSI  ELJÁRÁSA  ÉS  AZA  BIZTONSÁGI  ŐR  BELÉPTETÉSI  ELJÁRÁSA  ÉS  AZ  
ÉPÜLETBEN TARTÓZKODÁS SZABÁLYAI ÉPÜLETBEN TARTÓZKODÁS SZABÁLYAI 

1./ A  biztonsági  őr  a  beléptetés  és  a  rend  fenntartása  során 
együttműködik társaival. 

2./ A biztonsági őr az ellenőrzött ügyfeleknek célirányos kérdéseket tesz 
fel  a  belépés  indokára.  A  közlések,  illetve  a  betekintésre  átadott 
iratok alapján útbaigazít, a szükséges felvilágosítást megadja. 

3./ A  felvilágosítás,  eligazítás,  segítségnyújtás  során  ne  engedje 
figyelmét elvonni a szolgálati feladatok folyamatos ellátásától.

4./ A  biztonsági  őr  a  szolgálatteljesítés  közben  tudomására  jutott 
minősített adatokat köteles megőrizni. 
E fogalomkörbe tartozóként kell kezelnie a szolgálat-ellátás rendje, a 
létszám, a beépített technikai eszközök, a kényszerítő eszközök, a 
kiemelt tárgyalás biztosításával kapcsolatos adatokat. 

5./ Az intézményen belüli rendfenntartás érdekében járőrözést végez. 
Szükségesnek megfelelő  időközönként,  de visszatérően ellenőrzi  a 
folyosókat, lépcsőházakat, mellékhelyiségeket, váróhelyiségeket és a 
tárgyalótermek környékét, a II. emeleti és a III. emeleti átjárót. A 
gyakoriságot az utasításra jogosult vezetők határozzák meg. 

A munkaadó elrendelheti az épületen kívüli járőrözést is. 

6./ A  biztonsági  őr  az  intézményre  előírt  rend megszegőivel 
szemben intézkedéseket foganatosít. Ezek során feladatait és 
teendőit a Bszi. 170. §-ában foglaltak határozzák meg. 

Ha  az  intézkedés  alá  vont  személy  idézéssel rendelkezik,  azt 
vegye át, soron kívül adja át az idézést kiállító személynek, mellyel 
egyidőben jelentse a rend megszegésének tényét, és várja meg az 
utasítását. 

Ha az intézkedés alá vont idézéssel nem rendelkezik, fel kell szólítani 
az intézmény elhagyására, önként távozáskor a kiléptetés helyéig 
kísérni kell. 
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7./ Ha a távozásra felszólított személy önként nem hajlandó az épület 
elhagyására,  vezessék  a  portára,  soron  kívül  értesítsék  a  helyi 
rendőrkapitányságot.  A  rendőrök  kiérkezéséig  tartsák  ott,  majd 
adják át. 

8./ A  biztonsági  őr  a  hivatali  helyiségekből  érkező  segítségkérést 
követően haladéktalanul a helyszínre siet és intézkedést foganatosít. 

Ha  a  hívás  az  e  célra  kiépített  jelző  rendszeren  érkezik, 
működésbe hozza a hívó szerkezetet,  pontosítja a helyszínt, majd 
azonnal a helyszínre siet. 
A tárgyalás biztosítására rendelt biztonsági őr a tárgyalás időtartama 
alatt a bíró utasításai szerint jár el. 

9./ A  biztonsági  őr  az  intézmény  rendjét  szabálysértés  vagy 
bűncselekmény elkövetésével zavaró személlyel szemben  fellép. 
Cselekménye  elkövetésében,  vagy  továbbfolytatásban 
megakadályozza,  a  jogsértő  magatartást  megszünteti,  a  vele 
szemben  való  további  intézkedés  érdekében  a  helyszínen 
visszatartja,  támadást  elhárítja,  ellenállását  megtöri.  Ennek 
érdekében kényszerítő eszközt alkalmazhat. 

10./ A biztonsági őr szolgálata  jogszerű ellátása során, ha intézkedése 
végrehajtására más mód nincs, a részére rendszeresített kényszerítő 
eszközt alkalmazza. 

Kényszerítő eszköz: 

- testi kényszer: az  ellenszegülés  testi  erővel  való  
megtörésére,  cselekvésre,  vagy  
cselekvés elhagyására kényszerítés,

- vegyi eszköz: paprika spray palack

- rendőrbot: /gumibot/ csak a mások, vagy saját testi 
épségét,  vagyonbiztonságot  közvetlenül 
veszélyeztető  támadás  elhárítására, 
továbbá  az  intézkedéssel  szembeni 
ellenszegülés megtörésére.

11./ A  kényszerítő  eszköz  alkalmazására  az  érintettet,  –  ha  az  eset 
körülményei lehetővé teszik – előzetesen figyelmeztetni kell. Az 
eszközök  közül  az  elkövetett  cselekménnyel  arányban állót  kell  a 
szükséges mértékben alkalmazni. 
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12./ A testi kényszer kivételével a kényszerítő eszköz – a jogos védelem 
kivételével – nem alkalmazható terhes nővel, magatehetetlen 
személlyel és testi fogyatékossal szemben. 

Ha a rendszeresített kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre, vagy 
használatára  nincs  lehetőség  a  rendőrbot  helyett  más  eszköz 
igénybe vehető.
Sérülés esetén elsősegélyt kell nyújtani, orvost kell hívni. 

13./ A  szabálysértés,  vagy  bűncselekmény  miatt  intézkedés  alá  vont 
személyt  vissza  kell  tartani és  a  helyi  rendőrkapitányságot 
haladéktalanul értesíteni kell. 

14./ Veszélyes anyaggal történő fenyegetés, robbanó szerkezet, 
robbanó anyag, vagy gyanús tartalmú csomag megtalálása esetén a 
biztonsági  intézkedések megtétele  mellett  a  törvényszék  erről 
rendelkező szabályzata alapján kell eljárni. (2012. El. II. B. 1. 47.) 

V. V. A  BELÉPTETŐ  KÁRTYÁKKAL  KAPCSOLATOS  ELJÁRÁSI  ÉSA  BELÉPTETŐ  KÁRTYÁKKAL  KAPCSOLATOS  ELJÁRÁSI  ÉS  
NYILVÁNTARTÁSI RENDNYILVÁNTARTÁSI REND

1./ A bírósági épületbe történő be és kilépés, valamint az intézményen 
belüli közlekedés beléptető kártya használatával történik. 

2./ A belépő kártya tulajdonosa a bíróság. 

3./ A jogosult részére biztosított belépő kártya a beléptető rendszerben 
rögzítésre került a jogosult nevére. A beléptető rendszer kezelését a 
rendfenntartó személy látja el. 

4./ A  kiadásról  szóló  engedélyt,  az  adatbázis  kezelését  végző 
rendfenntartó nevét, valamint a belépő kártya átvételét írásban kell 
rögzíteni. 

5./ A belépő kártyákról szóló nyilvántartást a törvényszéki Elnöki Iroda 
vezeti. 

6./ A  névre  szóló  kártyát  csak  a  kártyabirtokos  használhatja,  más 
személyre  történő  átruházása  tilos,  ennek  megsértőjét  fegyelmi 
felelősség terheli. 

7./ A  személyi  használatra  kiadott  belépő  kártya  száma  a  bírósági 
dolgozó személyi leltári lapjára felvezetésre kerül. A munkaviszony 
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megszűnése esetén a belépőkártyát a munkaviszony utolsó napján a 
kiadónak vissza kell adni. 

8./ A bírósági dolgozó a beléptető kártya elvesztését, eltulajdonítását a 
törvényszék Elnöki Irodája felé – a lehető legrövidebb időn belül – 
szóban és írásban köteles jelezni. 

9./ A  bíróságon  szakmai  gyakorlatot  végzők  részére  a  törvényszék 
elnöke írásbeli belépőt biztosít, mellyel a szakmai gyakorlatot végzők 
az épületben tartózkodhatnak.

10./ A  bírák  és  az  igazságügyi  alkalmazottak  hozzátartozóikat  a 
legszükségesebb időtartamban,  a  többi  bírósági  dolgozó  zavarása 
nélkül,  a  munkaidő  védelmére  és  az  adatvédelemre  vonatkozó 
szabályok betartása mellett fogadhatják.

Miskolc, 2012. évi szeptember hó 3. napján 

Dr. Sisák Péter Dr. Sisák Péter 
             a törvényszék elnöke 


	A./A bíróság munkarendje, az épület nyitása, zárása, a 
	belépés és a bent tartózkodás általános rendje
	B./Az ügyfelek belépése (ügyészek, ügyvédek, szakértők, 
	idézett, és értesített személyek, tárgyalási hallgatóság, ügyintézéssel kapcsolatban megjelenő személyek) 
	C./ Az épületbe belépés különös szabályai 
	D./ Az épület zárása:
	E./ A kiemelt kockázatú ügy tárgyalása esetén irányadó 
	 szabályok: 

