
 

TÁJÉKOZTATÓ 

bírósági épületbe történő belépés és benntartózkodás rendjéről 

 

I. A bírósági épületbe belépéskor és benntartózkodáskor az alábbi szabályokat 

kell megtartani: 

1.) A bíróság épületébe nem léphet be: 

A bíróság épületébe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 14 napig olyan személy 

nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten 

koronavírussal (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 papírzsebkendőhöz); 

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. 

 

Erről a tényről – amennyiben a 14 napos időszakba esik a tárgyalás időpontja – az 

idézést/értesítést kibocsátó bírót/tanácselnököt/bírósági titkárt értesíteni kell, elektronikus 

kapcsolattartásra köteles vagy azt választó fél esetén elektronikus úton, nem elektronikus 

kapcsolattartásra köteles fél rövid úton (telefonon, e-mail-en) a kezelőiroda útján. 

A bejelentés elmulasztásának, illetve valótlan bejelentés tételének jogkövetkezményei a II. 

pontban találhatóak. 

2.) Belépés általános szabályai: 

− A bíróság épületébe kizárólag egyéni védőeszköz (orrot és szájat eltakaró eszköz – 

szájmaszk, kendő, sál – valamint kesztyű) rendeltetésszerű viselésével lehet belépni. Az 

egyéni védőeszközöket a belépőnek saját költségén kell biztosítania. 

− A bíróság valamennyi helyiségében (különösen tárgyalóteremben, kezelőirodában, 

ügyfélközpontban, folyosón) az egyéni védőeszköz rendeltetésszerű viselése (a 

védőeszköznek az orrot és szájat fednie kell, kesztyűt viselni kell) és 2 méteres védőtávolság 

megtartása kötelező. 

− Belépéskor a bíróság által biztosított kézfertőtlenítő eszköz használata kötelező. 

− A bíróság épületébe való beléptetésre, leghamarabb az idézés időpontját megelőző 10 

perccel korábban kerülhet sor. Amennyiben hamarabb érkezik az idézett/értesített személy a 

bíróság épületén kívül szükséges várakoznia. 

− Az idézettnek/értesítettnek a tárgyalótermet a legrövidebb útvonalon és időn belül kell 

megközelítenie. 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Az eljárási cselekmények végrehajtására vonatkozó különös szabályok: 

a) Az eljárási cselekményre érkező személyek a BKT épületeibe az eljárási cselekmény kezdő 

időpontja előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be, a tárgyalótermet a legrövidebb úton kell 

megközelíteniük, ülőhelyeiket a tárgyalóteremben behívásukat követően azonnal el kell 

foglalniuk. 

b) Az eljárási cselekmény előtt és közben a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon 

várakozni csak a szükséges időtartamban lehet, a várakozás során pedig biztosítani kell a 

személyek közötti 2 méteres távolság megtartását. 

c) Az eljárási cselekmény befejezését követően az ügyfelek kötelesek BKT épületeit azonnal 

elhagyni. 

 

4.) Tárgyalótermi protokoll: 

a) A tárgyalóterembe a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni. 
b) Szájat és orrot eltakaró eszköz viselése az eljárási cselekmény teljes időtartama alatt 

minden résztvevő számára kötelező. A tanács elnöke (ideértve az egyesbíróként eljáró 
bírót, bírósági titkárt) – szükség esetén – a szájat és orrot eltakaró eszköz levételét 
rendelheti el a személyazonosság megállapítása céljából, ennek időtartamára. 

c) A tárgyalóteremben a jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek 
figyelembevételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését 
megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő 
(hallgatóság) tartózkodhat. 

d) Az eljárási cselekmény megkezdés előtt hivatalból kell vizsgálni, hogy a járványügyi 
szabályokra (elkülönítés, zárlat, megfigyelés, ellenőrzés) figyelemmel a tárgyalás 
megtartható-e. 

e) Amennyiben felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy 
tartózkodik: 
ea) az eljárási cselekményt meg kell szakítani; 
eb) az érintett személyt a bíróság elkülönített helyiségébe kell irányítani azzal, hogy ott 
várakozzon; 
ec) az illetékes egészségügyi hatóságot értesíteni kell; 
ed) a tárgyalóteremben tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit – amennyiben 
addig még nem került rá sor – az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvben rögzíteni 
kell, majd a BKT elnökén keresztül az illetékes hatósághoz el kell juttatni. 

II. Jogkövetkezmények 

− Amennyiben belépéskor az idézett, értesített személy a fenti szabályokat nem tartja be, a 

bíróság rendészeti szolgálata erről az eljáró bírót, tanácselnököt, bírósági titkárt értesíti. A 

belépés megtagadásáról, vagy engedélyezéséről az eljáró bíró, tanácselnök, bírósági titkár 

dönt. 

− Az idézett, értesített személy belépésének megtagadásakor a bíróság az eljárási 

cselekmény elmulasztásának jogkövetkezményeit alkalmazza. Az eljárási cselekmény 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről való tájékoztatás az idéző végzés mellékletét képezi. 

− Az idézett, értesített személy igazolási kérelem előterjesztésével mentheti ki az eljárási 

cselekmény elmulasztását, különösen, amennyiben 14 napon belül szoros kapcsolatban állt 

valószínűsítetten vagy megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel, és emiatt nem 

vehetett részt a tárgyaláson. 

− aki az I. pont 1.) alpontjában ismertetett előírások (fertőzött személlyel 14 napon belül 

kapcsolatban állt) figyelmen kívül hagyásával belép a bíróság épületébe, úgy azzal a 

személlyel szemben a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 239. §-a alapján fertőző 

betegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértése, vagy a Büntető Törvénykönyvről 

szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 361. § alapján járványügyi szabályszegés vétsége miatt a 

bíróság eljárást kezdeményez, továbbá a szabálysértő magatartással okozott esetleges 

károkért a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. 

− Koronavírus fertőzöttséggel kapcsolatos valótlan bejelentés esetén a bíróság a bejelentővel 

szemben – a bejelentés tartalmától függően – feljelentést tesz Szabs. tv. 175. §-a alapján 

valótlan bejelentés szabálysértése miatt, vagy a Btk. 337. § alapján rémhírterjesztés bűntette, 

vagy a 338. § alapján közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt. 

 



Nyilvánosság: 

− Amennyiben a tárgyaláson hallgatóságként részt venni kívánó személy a fenti feltételeket 

nem teljesíti, a szabályokat nem tartja be, a bíróság rendészeti szolgálata a belépést 

megtagadja. 

− A bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot indokolt végzésével akkor is kizárhatja, ha az a 

járványügyi intézkedésnek a tárgyalóteremben történő megtarthatóságát biztosítja. 

 

Budapest, 2020. május 29. 


