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2022.E1.II.B .2. 

A Hajdúböszörményi Járásíróság Elnökének 
SZABÁLYZATA 

a Hajdúböszörményi Járásbíróság épületébe történő  be- és kilépés, valamint az épületben 
tartózkodás rendjéről 

I. 
Általános rendelkezések 

A Hajdúböszörményi Járásbíróság 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1. szám alatti épületének 
védelme, az épületben tartózkodók biztonsága érdekében az épületbe történő  be- és kilépés, 
valamint az épületben tartózkodás rendje a következő. 

A szabályzat hatálya és célja 

1. * A szabályzat hatálya a bíróság épületébe be- és kilépő, valamint épületében tartózkodó 
személyekre terjed ki. 

2 § A szabályzat célja az épületbe történő  be-és kilépés, valamint az épületben tartózkodás 
egységes rendjének meghatározása. 

Be- és kiléptetési feladatok ellenó'rzése 

3. § A bíróság épületének a be- és kiléptetési, valamint az épületben tartózkodás rendjét a bíróság 
alkalmazásában álló teremőrként beosztott fizikai alkalmazott felügyeli és ellenőrzi. 



II. 

Épületbe Való be- és kilépés, Valamint az épületben tartózkodás rendje 

4. * (1) A bíróság épületébe beléphetnek 

a) a Debreceni Törvényszék és az illetékességi területén működő  járásbíróságok dolgozói és 
minden olyan személy, akinek a bíróságok elnöke belépési engedélyt adott ki, továbbá az 
Országos Bírósági Hivatal tagjai, Magyarország bírái, az igazságügyi alkalmazottak, 
valamint hivatalos eljárás keretében a rendvédelem, a katasztrófavédelem és a 
mentőszolgálat tagjai; 

b) a bíróság vagy az ügyészség által idézett, értesített személyek; 

c) a kezelő  irodákba hivatalos ügyintézés céljából érkező  személyek; 

d) a nyilvános bírósági tárgyaláson hallgatóként részt venni kívánók; 

e) a bíróság félfogadására érkező  személyek. 

(2) Az épületben tartózkodók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely tiszteletben tartja az 
igazságszolgáltatás méltóságát, nem zavarja meg az intézmény működését és megfelel az épület 
használata ezen szabályzatban részletezett szabályainak. 

A be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás általános szabályai 

5. § (1) A Hajdúböszörményi Járásbíróságon a napi rendes munkaidő  hétfőtől-csütörtökig 7:30 
órától 16:00 óráig, pénteken 7:30 órától 13:30 óráig tart. 

(2) A bíróság bírái és az igazságügyi alkalmazottak, dolgozók külön engedély nélkül 
munkanapokon 7:00 óra és 17:00 óra között tartózkodhatnak az épületben. 

(3) A bíróság bírái, bírósági titkárok és igazságügyi alkalmazottak, dolgozók munkaszüneti 
o napokon munkavégzés céljából kizárólag akkor tartózkodhatnak, ha ügyeleti tevékenység során 

bírói intézkedésre kerül sor. 

(4) A bíróság ügyfelei és vendégei munkanapokon 8:00 óra és 16:00 óra között tartózkodhatnak az 
épületben, amennyiben a kitűzött tárgyalások a 16 órán túl érnek véget, a tárgyalás befejezéséig. 

6. * Az épület takarítási feladatait ellátó bírósági dolgozó 05:30 és 17:00 óra között tartózkodhat az 
épületben. 

7. * A bíróság alkalmazásában álló dolgozók munkanapokon és munkaszüneti napokon kizárólag 
feladataik ellátásához szükséges időtartamban tartózkodhatnak az épületben. 
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8. § Az épületbe történő  be- ás kilépésre a bíróság Bocskai tér felőli bejárata szolgál. A 
mozgásukban akadályozott, illetve tolókocsival érkező  személyek a múzeum felőli, Kossuth utcai 
bejáraton közelíthetik meg az épületet és igénybe vehetik a lépcsőliftet, amelyet a bírósági 
teremőrök kezelnek. A lifthasználati igényt a lajstromirodán kell jelezni. 

9. § Nem jogosult az épületbe való belépésre: 
a.) az ittas személy, 
b.) az intézmény méltóságát sértő  ruházatot viselő  személy, 
c.) ha a beléptetés szüneteltetése, tilalma vagy az épület kiürítése áll fenn. 
d.) 14 éven aluli személy, kivéve, ha idézést kapott. 

1 0. (1) A bírósági épületnek a közönség és ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeibe és a 
tárgyalóterembe a bírósági ügyintézés ás a nyilvános tárgyaláson történő  részvétel céljából - ezen 
szabályzatban foglalt korlátozással - bárki beléphet. 

(2) Az épületben a közönség és ügyfélforgalom elől zárt területek vannak kialakítva. A bíróság 
ügyfélforgalmi területén kívül eső  területére ügyfél nem léphet. 

(3) A Hajdúböszörményi Járásbíróságon ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségek 
felsorolása: 

- Polgári és Büntető  Iroda 
- Tárgyalótermek 
- Házi pénztár 
- Nyilvános mellékhelyiség 

A kezelő  irodák ügyfélfogadási rendje: hétfő-kedd-csütörtök-péntek 9:00 és 11:00 óra között, 
szerdai napon 8:00 és 16:00 óra között. 

(4) Az épületben az első  emeleti szinten Női - Férfi toalett működik. 

Személy- és csomagellenőrzés szabályai 

11 . Az épület területére érkező  vagy bent tartózkodó személyek csomagjait a teremőrök 
alkalomszerűen ellenőrzik. Az intézmény területén tartózkodó személyek kilépéskor is 
ellenőrizhetők. 

12.* A 13. § szerinti ellenőrzés során a ruházat és a csomag átvizsgálása technikai átvizsgáló 
eszközzel történhet. 

13. * A 13. § szerinti ellenőrzés során kézi ruházat átvizsgálás nem végezhető. 

14. § Az a személy, aki a személy- és csomagellenőrzésnek nem kívánja magát alávetni, az épület 
területére nem léphet be, onnan az eltávolítása kezdeményezhető. 
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15. * Az épület területére lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal, robbantószerrel, illetve a 
közbiztonságra különösen veszélyes vagy rendbontásra alkalmas eszközzel - a rendőrség, a 
büntetés-végrehajtási testület vagy más fegyveres szervek hivatásos állományú, szolgálati feladatot 
ellátó tagjain kívül - senki nem léphet be. 

16. § A bíróság a főbejárat területén - a fegyver, a lőszer és a közbiztonságra veszélyt jelentő  
tárgyak tárolására - az egyéb jogszabályban meghatározott ún. értéktároló szekrényt biztosít. 

A beléptetés és személy és csomagellenőrzés rendje 

17. § A bíróság épületébe hivatali igazolvány vagy személyi ismeret alapján, személy- és 
csomagellenőrzés nélkül léphet be: 

a) a Hajdúböszörményi Járásbíróság és a Debreceni Törvényszék dolgozói 
b) a Hajdúböszörményi Járási Ügyészség dolgozója 
C) ülnök 
d) a Debreceni Törvényszék illetékességi területén lévő  valamennyi járásbíróság bírója 
és valamennyi járási Ügyészség Ügyésze 
e) az ország vezetői, közjogi méltóságok, a bíróság elnöke által a bírósági 
rendezvényekre meghívott személyek 
f) Magyarország bírája, ügyésze 
g) a segélyhívásra érkező  mentőszolgálat, tűzoltóság és rendvédelmi szervek 
h) rendvédelmi szervek, valamint büntetés végrehajtási szervek dolgozói, amennyiben 
fogvatartott személyt kísérnek. 

18. § Mentesül az átvizsgálás alól az a személy, akinek szervezetében olyan orvosi eszköz került 
beépítésre, mely kizárja az átvizsgáló eszközök alkalmazhatóságának lehetőségét, és ennek tényét 
az érintett igazolja, továbbá a várandós nő. 

19. § A 17., és 18. *-ban fel nem sorolt személy az épületbe csomagátvizsgálást követően léphet 
be. 

A benntartózkodás rendje 

20. § (1) Amennyiben az épület területén bárki olyan magatartást tanúsít, amely sérti az 
igazságszolgáltatás rendjét, méltóságát, az épületből eltávolítható. 

(2) Bírósági dolgozó jelzése alapján a teremőr felkéri a rendbontót a távozásra. Amennyiben 
önként ennek nem tesz eleget, a rendőrség értesítésére elsősorban a teremőr, másodsorban a bíróság 
bármely dolgozója köteles. 

Rendkívüli események 
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21. * (1) Rendkívüli esemény vagy bombariadó esetén az épület kiürítését a bíróság elnöke 
távolléte esetén bármely bíró rendeli el Debreceni Törvényszék egyidejű  értesítése mellett. 

(2) Az épület kiürítésére vonatkozó vezetői utasításnak mindenki haladéktalanul köteles eleget 
tenni. 

(3) Az épület átvizsgálására a rendőrségnek a teremőrök kötelesek segítséget nyújtani. 

Kiemelt jelentőségű  ügyek 

22. § (1) Minden bíró köteles tájékoztatni a tárgyalás kitűzésekor a bíróság elnökét, ha kiemelt 
jelentőségű, vagy nagyobb sajtónyilvánosságra számot tartó ügyet tárgyal. 

(2) A bíróság elnöke meghatározza a rendkívüli biztonsági intézkedéseket, amelyek a tárgyalás 
zavartalanságát biztosítják és amelyek a bíróság épületébe belépés korlátozásával, szünetelésével is 
járhat. 

III. 

Értelmező  rendelkezések 

23. § Ezen szabályzat alkalmazásában: 
a) Jogszabály: a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri rendelet. 
b) Ruházat: az átvizsgálásra kötelezett személy testén viselt, illetőleg az intézkedés helyszínén 
nála lévő, vagy a közvetlen felügyelete alatt álló ruházat, csomag és tárgy. 
c) Rendvédelmi szerv: a rendőrség és a büntetés-végrehajtási testület. 
d) Bűncselekmény: az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény 
büntetés kiszabását rendeli. 
e) Közbiztonságra különösen veszélyt jelentő  eszköz a közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott eszközök. 
O Értéktároló szekrény: falhoz és padlóhoz rögzített, biztonsági zárral ellátott kazettás 
lemezszekrény. 
g) Technikai átvizsgáló eszköz: a bíróság épületében rendszeresített személyt átvizsgáló kapu, 
röntgensugaras csomagátvizsgáló, kézi fémkereső  detektor. 
h) A beléptetés szüneteltetése, tilalma vagy az épület kiürítése áll fenn: ha az a bíróság 
működését, zavartalan munkavégzését emberi magatartás vagy cselekedet, illetve természeti 
okok veszélyeztetik vagy akadályozzák, valamint az üzemeltetés biztonságát sértő  vagy 
veszélyeztető  olyan cselekmény, tény kerül megállapításra, amely külön intézkedés bevezetését 
teszi szükségessé. 
i) A fegyver fogalmának meghatározása körében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi 
XXIV. törvény 2. § rendelkezései irányadóak. 
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kó 
sbíróság elnöke a Hajdúbö 

Iv. 

Hatályba léptető  rendelkezés 

24. § Jelen szabályzat 2022. december 15. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 
201 7.E1.I.D.3. számú szabályzat. 

Hajdúböszörmény, 2022. december 15. 
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