
                                  A Püspökladányi Városi Bíróság
                                                SZABÁLYZATA

              A Püspökladányi Városi Bíróság épületébe történı be- és kilépés,
                        valamint az épületben tartózkodás rendjérıl

                                                           I.

                                           Általános rendelkezések

A Püspökladányi Városi Bíróság 4150. Püspökladány, Kossuth u.30. szám alatti épületének 
védelme,  az  épületben  tartózkodók  biztonsága  érdekében  az  épületbe  történı  be-  és 
kilépés, valamint az épületben tartózkodás rendje a következı.

                                     A szabályzat hatálya és célja

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

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

                               Be- és kiléptetési feladatok ellenırzése

3.§. A bíróság épületének a be- és kiléptetési, valamint az épületben tartózkodás rendjét a 
törvényszék alkalmazásában álló portaszolgálatra beosztott fizikai alkalmazottak felügyelik 
és ellenırzik.

                                                       II.

          Épületbe való be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás rendje

4.§. (1) A  bíróság épületébe beléphetnek:
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    a.) A Püspökladányi Városi Bíróság és a Püspökladányi Városi Ügyészség dolgozói és 
minden  olyan  személy,  akinek  a  bíróság  elnöke  belépési  engedélyt  adott  ki,  valamint 
hivatalos  eljárás  keretében  a  rendvédelem,  a  katasztrófavédelem és  a  mentıszolgálat 
tagjai.
                                                            
    b.) A bíróság vagy az ügyészség által idézett, értesített személyek, továbbá a kezelı 
irodába hivatalos ügyintézés céljából érkezı személyek.

     c.)  A  nyilvános bírósági tárgyaláson hallgatóként részt venni kívánók.

     d.)  A Városi Bíróság és a Városi Ügyészség félfogadására érkezı személyek.

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

   (3)   A bíróság elnöke és bírái a tárgyalás szabályszerő lefolytatása, méltóságának és 
biztonságának  megırzése  érdekében,  a  helyiségek  fizikai  befogadó  képességére 
figyelemmel meghatározhatják a hallgatóság létszámát.

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

5.§.(1)  A  Püspökladányi Városi Bíróságon a napi rendes munkaidı hétfıtıl - csütörtökig
7:30 órától  16:00 óráig, pénteken 7:30 órától 13:30 óráig tart.

   (2) A  bíróság  bírái  és  az  igazságügyi  alkalmazottak,  valamint  a  Városi  Ügyészség 
ügyészei,  dolgozói  munkanapokon  7:00  óra  és  19:00  óra  között  tartózkodhatnak  az 
épületben.

     (3) A bíróság bírái, bírósági titkára és igazságügyi alkalmazottai munkaszüneti napokon 
munkavégzés céljából 8:00 óra és 12:00 óra között tartózkodhatnak az épületben, kivételt 
képez amennyiben ügyeleti tevékenység során bírói intézkedésre kerül sor.

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

6.§.   Az  épület takarítási  feladatait  ellátó  bírósági  dolgozó 05:00 és  20:00 óra között 
tartózkodhat az épületben.

7.§.(1)  Az épületbe történı be- és kilépésre a bíróság Kossuth utcai bejárata szolgál.

     (2)  A mozgáskorlátozottak és kísérıik be- és kilépésre az akadálymentesített Jog utcai 
bejáratot is igénybe vehetik.
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8.§.   Az  épületbe  be-  és  kilépı,  illetve  annak  területén  tartózkodó  személy  a  portai 
dolgozó felhívására köteles személyi azonosságát igazolni. A személyazonosság igazolására 
alkalmas  minden  olyan  okmány,  amelybıl  az  igazoltatott  kiléte  hitelt  érdemlıen 
megállapítható.

9.§.   A személyi azonosság igazolásának megtagadása esetén az igazoltatott e célból 
feltartóztatható, sikertelenség esetén pedig az épületbe való belépése megtagadható.

10.§.  A  9.§-ban foglaltakon túl nem jogosult az épületben való belépésre:
          a.) az ittas személy,
          b.) az intézmény méltóságát sértı ruházatot viselı személy,
          c.) ha a beléptetés szüneteltetése, tilalma, vagy az épület kiürítése áll fenn.
          d.) 14 éven aluli személy, kivéve ha idézést kapott.

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

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

        (3) A Püspökladányi Városi Bíróságon ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségek:
                 - Tárgyalótermek,
                 - Polgári és Büntetı ügyek Kezelı Irodája,
                 - Végrehajtási és Peren kívüli ügyek Kezelı Irodája,
                 - Pénztár.

A kezelı irodák ügyfélfogadási rendje: hétfı-kedd-szerda-péntek 9:00 és 11:00 óra között, 
csütörtöki napon: 8:00 és 15:00 óra között.

       (4) Az épületben a földszinten az ügyfélforgalom számára nıi - férfi toalett mőködik.

                                Személy- és csomagellenırzés szabályai

12.§. Az épület területére érkezı személyek csomagellenırzést követıen léphetnek be. Az 
intézmény területén tartózkodó személyek kilépéskor is ellenırizhetık.
Az  ellenırzés  vizuális  átvizsgálás  útján  végezhetı.  Az  a  személy  aki  a  személy  és 
csomagellenırzésnek nem hajlandó alávetni magát az épület területére nem léphet be.

13.§.  Az épület területére lıfegyverrel, lıszerrel, robbanóanyaggal, robbanószerrel, illetve 
a közbiztonságra különösen veszélyes vagy rendbontásra alkalmas eszközzel - a rendıség, 
a  büntetés-  végrehajtási  testület  vagy  más  fegyveres  szervek  hivatásos  állományú, 
szolgálati feladatot ellátó tagjain kívül - senki nem léphet be.
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14.§.  A  bíróság a fıbejárat területén - a fegyver, a lıszer és a közbiztonságra veszélyt 
jelentı  tárgyak  tárolására  -  az  egyéb  jogszabályban  meghatározott  ún.  értéktároló 
szekrényt biztosít.

                                A beléptetés és személyellenırzés rendje

15.§. A bíróság épületébe hivatali igazolvány vagy személyi ismeret alapján, személy és 
csomagellenırzés nélkül léphet be:
     a)  a Püspökladányi Városi Bíróság dolgozója
     b)  a Püspökladányi Városi Ügyészség dolgozója
     c)  ülnök
     d)  segélyhívásra érkezı mentıszolgálat, tőzoltóság és rendvédelmi szervek
    e) rendvédelmi szervek, valamint büntetés végrehajtási szervek dolgozói, amennyiben 
fogvatartott személyt kísérnek.

16.§.  A  14.§-ban fel nem sorolt személy az épületbe igazolvány felmutatása, valamint 
személy és csomagátvizsgálást követıen léphet be.

                              A beléptetı nyilvántartó könyv használata

17.§.  A  Püspökladányi  Városi  Bíróság  portaszolgálata  az  épületbe  belépık  nevét, 
igazolványának számát, lakcímét és a belépés okát tartalmazó nyilvántartó könyvet köteles 
vezetni.

18.§.  Nem kell a nyilvántartó könyvbe bejegyezni:
-   A  szabályzat 15.§-ában felsorolt személyeket.
-  A   rendvédelmi  szervek  hivatalos  ügyben  eljáró  tagját,  amennyiben  igazolványát 
felmutatja és személy valamint csomag ellenırzésnek aláveti magát.
-  Az épületbe érkezı ügyvédek lakcímét bejegyezni.
-  A  szabályszerő idézésre érkezett személyeket.

19.§.  A  fentieken kívül  a belépni szándékozót meg kell kérdezni annak okáról,  és a 
nyilvántartó könyvbe azt be kell vezetni.

20.§.   Amennyiben a belépni szándékozó nem tárgyalásra idézett, illetve értesített, vagy 
a nyilvános tárgyaláson részt venni kívánó személy, valamint nem az ügyfélforgalom elıtt 
nyitva álló irodák bármelyikébe szándékozik belépni, csak akkor léphet be, amennyiben a 
felkeresni kívánt személy, ezt telefonon történı egyeztetés során engedélyezi.

                                      A benntartózkodás rendje 

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



                                                             5

      (2)  Bírósági dolgozó jelzése alapján a portaszolgálat tagjai felkérik a rendbontót a 
távozásra. Amennyiben önként ennek nem tesz eleget, a rendıség értesítésére elsısorban 
a portai dolgozók, másodsorban a bíróság bármely dolgozója köteles.

                                              Rendkívüli esemény

22.§. (1)  Rendkívüli  esemény vagy bombariadó esetén az épület kiürítését a bíróság 
elnöke,  elnökhelyettese  rendeli  el,  a  városi  ügyészség  vezetıjének  egyidejő  értesítése 
mellett.

      (2)   Az épület kiürítésére vonatkozó vezetıi utasításnak mindenki haladéktalanul 
köteles eseget tenni.

      (3)  Az épület átvizsgálására a rendırségnek a portaszolgálat egyik tagja köteles 
segítséget nyújtani.

                                            Kiemelt kockázatú ügyek

23.§. (1)  Minden bíró köteles tájékoztatni a tárgyalás kitőzésekor a bíróság elnökét, ha a 
2011. évi CLIX. tv. 171.§-ában meghatározott kiemelt kockázatú ügyet tárgyal.

        (2)  A bíróság elnöke meghatározza a rendkívüli biztonsági intézkedéseket, amely a 
bíróság épületébe belépés korlátozásával, szünetelésével is járhat.

                                                        III.
 
                                           Értelmezı rendelkezések

24.§. Ezen szabályzat alkalmazásában:
(a)     Jogszabály: a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri rendelet.
(b)     Ruházat: az átvizsgálásra kötelezett személy testén viselt, illetıleg az intézkedés 
         helyszínén nála lévı, vagy a közvetlen felügyelete alatt álló ruházat, csomag és 
         tárgy.
(c)     Rendvédelmi szerv: a rendırség és a büntetés-végrehajtási testület.
(d)    Bőncselekmény: 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.
(c)    Közbiztonságra veszélyt jelentı tárgyak: a 175/2003. (X.28) Korm. rendelet 
         alapján az olyan szúró vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy 
        vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétıl
        függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés
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        okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövı készülék (különösen: íj,  számszeríj,
        francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli), a jellegzetesen ütés céljára használható
        és az ütés erejét, hatását növelı eszköz (különösen: ólmosbot, boxer) a lánccal
        vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek, az olyan eszköz,
        melybıl a szem és a nyálkahártyák, illetve a bırfelület ingerlésével támadásra
        képtelen állapotot elıidézı anyag permetezhetı ki (gázspray), az olyan eszköz,
        amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre 
        alkalmas módon hasonlít a lıfegyverre (lıfegyverutánzat), az olyan eszköz, amely
        elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot elıidézésére alkalmas
        (elektromos sokkoló).

 Fegyvernek minısül a 2004. évi XXIV. törvény 2.§ szerint:

1.  automata  lıfegyver: olyan  lıfegyver,  amely  minden  lövés  után  automatikusan 
újratölt, és az elsütıszerkezet egyszeri mőködtetésével egynél több lövést képes leadni;
2. áthatoló (páncéltörı) lıszer: olyan lıszer, amelynél a lövedéket köpeny burkolja és 
páncéltörı (áthatoló) kemény maggal rendelkezik, ideértve a nem páncéltörı rendeltetéső 
acélmagvas lıszereket is;
3.   egylövető lıfegyver: tölténytár  nélküli  lıfegyver,  amelynek töltényőrjébe vagy a 
csıfar töltınyílásába, illetve csıtorkolatán keresztül a csövébe minden lövés leadása elıtt 
külön be kell helyezni a lıszert vagy lıszer alkatrészeket;
4.  elöltöltı fegyver:  az olyan egylövető- vagy ismétlıfegyver, amelynél a lıport és a 
lövedéket  fekete  lıporral  vagy  gyárilag  a  fekete  lıpor  kiváltására  készült  lıporral  és 
hozzávaló csappantyúval mőködtethetı;
5.  expanzív  (kiterjedı)  lövedékő  lıszer: olyan  lıszer,  melynek  lövedéke  üreges 
csúcsú vagy lövedéke a köpenytıl eltekintve nem egy darabból áll;
6.  félautomata lıfegyver: olyan lıfegyver,  amely minden lövés  után automatikusan 
újratölt, és az elsütıbillentyő egyszeri mőködtetésével csak egy lövést képes leadni;
7.  flóbert rövid lıfegyver: olyan peremgyújtású egylövető  rövid tőzfegyver, melynek 
teljes hossza 28 cm-nél rövidebb, kizárólag flóberttöltény mőködtetésére alkalmas és az 
Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenırzésérıl 
szóló 91/477/EGK irányelve szerint a "B" engedélyköteles kategóriába tartozik;
8.  flóberttöltény:   olyan egybeszerelt  töltény,  melyet  gyúelegyes töltényhüvelybıl  és 
lövedékbıl szereltek össze, lıport nem tartalmaz és hüvelyhossza nem haladja meg a 10,5 
millimétert;
9.  gyújtólövedéket tartalmazó lıszer:  olyan lıszer, amelynek lövedéke olyan vegyi 
anyagot tartalmaz,  amely a levegıvel történı érintkezéskor vagy becsapódáskor lángra 
lobban;
10.  hangtompító:  lıfegyver  torkolatdörejének csökkentésére  szolgáló,  a  fegyvercsıre 
vagy annak torkolatára felszerelhetı eszköz;
11.  hatástalanított  lıfegyver:  lıszer,  illetve  lövedék  kilövésére  véglegesen 
alkalmatlanná tett lıfegyver;
12.  hosszú lıfegyver: a rövid lıfegyvernek nem minısülı lıfegyver;
13.  ismétlı lıfegyver:   olyan lıfegyver, amelyet úgy terveztek és alakítottak ki, hogy 
minden lövés leadása után tölténytárból vagy forgódobból a szerkezet kézi mőködtetésével 
tölthetı újra;
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14.  légfegyver:  a 15 joule vagy annál kisebb csıtorkolati energiájú festéklövı fegyver 
kivételével  a  sőrített  levegıvel  vagy  egyéb  sőrített  gáz  felhasználásával  üzemeltetett, 
szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmas fegyver;
15.  leváló köpenyes lıszer:   olyan lıszer,  amelynek lövedéke őrméret alatti,  és  a 
fegyvercsıben való megvezetését - esetenként a lıporgázok hajtóerejének átadását is - 
valamilyen,  a  lövedékre  szerelt  alkatrész  végzi,  amely  úgy  lett  kialakítva,  hogy  a  csı 
elhagyását követıen a lövedékrıl - annak a célba csapódását megelızıen - leváljon;
16.  lıfegyver:  a tőzfegyver, valamint az a légfegyver, amelybıl 7,5 joule-nál nagyobb 
csıtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lıhetı ki;
17.  lıfegyverjavítás:   a  rendeltetésszerő  használatnak  meg  nem  felelı  lıfegyver 
fegyverrészének ugyanolyan alkatrészre történı kicserélése, a lıfegyver irányzékán a
rendeltetés szerinti beállítás, illetve a tartozékok rendeltetésszerő, a körülményekhez 
igazodó  cseréje  kivételével  -  végrehajtott  módosítás,  továbbá  a  lıfegyver 
mőködıképességének helyreállítása;
18.  lıfegyver-kereskedı:  az  a  természetes  személy,  jogi  személy,  valamint  jogi 
személyiséggel  nem  rendelkezı  gazdálkodó  szervezet,  aki  (amely)  kereskedelmi  vagy 
egyéb  üzleti  tevékenységét  teljes  egészében  vagy  részben  lıfegyver-,  lıfegyverdarab- 
vagy  lıszergyártás,  kereskedelem,  közvetítı  kereskedelem,  csere,  bérbeadás,  javítás, 
hatástalanítás vagy átalakítás területén végzi;
19.  forgalmazás: lıfegyver,  lıszer,  illetve  egyéb  fegyver  tulajdonjogának  átruházása, 
bérbeadása, ideértve a kereskedelmi és közvetítı kereskedelmi tevékenységet is;
20.  lıfegyver-  és  lıszerkészítés  (a  továbbiakban:  gyártás):   lıfegyver,  lıszer, 
lıfegyverdarab,  flóberttöltény  és  lıszeralkatrész  elkészítése,  az  elkészített  alkatrészek 
készre szerelése, valamint a lıfegyver olyan megmunkálása, amely azt az eredetitıl eltérı 
kaliberjelő lıszer használatára teszi alkalmassá;
21.  lıfegyvertartás:  a birtoklás, a viselés és a tárolás;
22.  lıszer: olyan  egybeszerelt  töltény,  amely  lövedéket,  lıport,  továbbá  gyúelegyet 
tartalmaz;
23.  lıszeralkatrész  (lıszerelem):  lıpor,  gyúelegyes  töltényhüvely  (csappantyús 
töltényhüvely),  csappantyú és  minden robbanó,  gyújtó,  fényjelzı,  páncéltörı és  leváló 
köpenyes lövedék, melyet tőzfegyverbıl történı kilövésre terveztek;
24.  muzeális fegyver és lıszer: az elöltöltı fegyver, továbbá a korszerő perem vagy 
központi, illetve elektromos gyújtású lıszer használatára alkalmatlan tőzfegyver, és az ilyen 
fegyverekhez használható 1945 elıtt gyártott lıszer;
25.  nyomjelzı  (fényjelzı)  lövedékő  lıszer: olyan  lıszer,  melynek  lövedéke  a 
röppályát láthatóvá tevı, meggyulladó anyagot is tartalmaz;
26.  robbanó  lövedékeket  tartalmazó  lıszer: olyan  lıszer,  amelynek  lövedéke 
becsapódáskor felrobbanó töltetet tartalmaz;
27.  rövid  lıfegyver: olyan  lıfegyver,  amelynek  csöve  nem  haladja  meg  a  30  cm 
hosszúságot, vagy amelynek teljes hossza nem haladja meg a 60 centimétert;
28.  tőzfegyver: olyan  eszköz,  amelybıl  gyúlékony  hajtóanyag  segítségével  szilárd 
anyagú lövedék lıhetı ki, kivéve, ha
  a) a jogszabályban meghatározott módon hatástalanították,
  b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történı halászatra, 
illetve  ipari  vagy  mőszaki  célokra  tervezték,  feltéve,  hogy  rendeltetésszerően  csak  e 
célokra használható, vagy 
  c) a jogszabály rendelkezése alapján muzeális fegyvernek minısül;
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29.  tőzfegyver fıdarab (lıfegyverdarab):  fegyvercsı, váltócsı, betétcsı, zár vagy 
zárszerkezet, forgódob és az ezeket egybefoglaló tokszerkezet. A tőzfegyver fıdarab abba 
a tőzfegyver kategóriába tartozik, amelyre felszerelték vagy amelyhez gyártották;
30.  festéklövı fegyver: olyan sőrített levegı vagy egyéb sőrített gáz felhasználásával 
mőködı eszköz, melynek csövébıl 15 joule vagy annál kisebb mozgási energiával lıhetı ki
festéklövedék;
31.  gáz- és riasztófegyver: olyan eszköz, amely rendeltetésszerően csak gáztöltény és 
riasztótöltény mőködtetésére alkalmas ;
32.   gáztöltény: olyan,  szilárd  anyagú  lövedékkel  nem rendelkezı  töltény,  amely  a 
szemre és a légutakra ingerlı hatást kifejtı adalékanyagot tartalmaz;
33.  riasztótöltény: az  a  lövedékkel  nem  rendelkezı,  hang-,  fény-  és  füsthatás 
kiváltására szolgáló töltény, amelynek kaliberjelét a fegyverek, lövıkészülékek, valamint 
ezek lıszereinek vizsgálatáról  szóló  miniszteri  rendelet,  illetve az  abban meghatározott 
szabvány
a riasztópisztoly és a riasztó revolvertöltények körében nevesíti;
34.  színházi  fegyver: kifejezetten  vaktöltény  mőködtetésére  készült,  lıfegyverbıl 
kialakított fegyver, amelynek csövét (forgódobját) úgy alakították át, hogy az a fegyverhez 
eredetileg használható  lıszer  befogadására  nem alkalmas,  illetve  a  csıben  elhelyezett 
szőkítések  megakadályozzák  őrméretes  lövedékek  kilövését,  továbbá  az  a  lövedék 
kilövésére  alkalmatlan  gáz  és  riasztófegyver,  amelyet  színházi  fegyverként  kívánnak 
használni;
35.  átadás: amikor a tartásra jogosító hatósági engedélyben megjelölt eszköz a tartására 
jogosult felügyelete alól kikerül;
36.  átengedés: amikor  a  tartásra jogosító  hatósági  engedélyben megjelölt  eszközt  a 
tartására jogosult felügyelete alatt használják vagy birtokolják;
37.  fegyver: a lıfegyver, a gáz- és riasztófegyver, a légfegyver, a festéklövı fegyver, a 
muzeális fegyver, valamint a színházi fegyver;
38.  festéklövedék: a  festéklövı  fegyverekhez  használatos,  becsapódáskor  felrepedı 
burokban folyékony festékanyagot tartalmazó, 5 grammot nem meghaladó tömegő, 12 
mm-nél nagyobb átmérıjő lövedék;
39.  fegyverviselés:  fegyvernek a  természetes  személy  testén,  illetve  a  testén lévı 
ruházatán rejtett vagy nyílt módon történı elhelyezése;
40.  lıfegyver behozatala,  kivitele,  átszállítása: a lıfegyver átvitele Magyarország 
államhatárán;
41.  lıfegyver  jellege: sörétes  lıfegyver  (huzagolatlan  hosszú  ),  golyós  lıfegyver 
(huzagolt  hosszú,)   maroklıfegyver  (rövid),  7,5  joule  vagy  annál  kisebb  csıtorkolati 
energiájú flóbert fegyver és 7,5 joule csıtorkolati energia feletti teljesítményő légfegyver;
42.  lıfegyvertartási cél: az önvédelem, a munkavégzés, a filmgyártás, a céllövészet, az 
oktatás, a sportlövészet, a személy- és vagyonvédelem, valamint a vadászat;
43.  házilagos lıszerszerelés és -újratöltés: lıszer saját felhasználás céljára történı 
házilagos  gyártása  (lıszerelemekbıl  és  egyéb  alkatrészekbıl  történı  összeszerelése), 
amelyre a lıszergyártástól eltérı szabályok vonatkoznak;
44.  sportlıfegyver: az  országos  sportági  szakszövetség  versenyszabályzatában 
meghatározott, sportlövészeti célra használható lıfegyver;
45.   vadászlıfegyver: a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
szóló törvény szerint vadászatra használható lıfegyver;
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46.  vaktöltény: az a lövedékkel nem rendelkezı, hang-, fény- és füsthatás kiváltására 
szolgáló  töltény,  amelynek  kaliberjelét  a  fegyverek,  lövıkészülékek,  valamint  ezek 
lıszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendelet, illetve az abban meghatározott szabvány 
a riasztópisztoly és a riasztó revolvertöltények vagy az ipari lövıkészülékek hüvelytöltényei 
körében nem nevesíti.
                                                            
(f)  Értéktároló szekrény: falhoz és padlóhoz rögzített, biztonsági zárral ellátott kazettás 
lemezszekrény.
(g)  Technikai  árvizsgáló  eszköz:  a  bíróság  épületében  rendszeresített  személy 
átvizsgáló kapu, röntgensugaras csomagátvizsgáló, kézi fémkeresı detektor.
(h)   A beléptetés szüneteltetése, tilalma, vagy az épület kiürítése áll fenn: ha  a 
bíróság mőködését, zavartalan munkavégzését emberi magatartás vagy cselekedet, illetve 
természeti okok veszélyeztetik vagy akadályozzák, illetve az üzemeltetés biztonságát sértı 
vagy veszélyeztetı olyan cselekmény, tény kerül megállapításra, amely külön intézkedés 
bevezetését teszi szükségessé.

                                                         IV.

                                   Hatályba léptetı rendelkezés 

25.§.  Ez a szabályzat 2012. május hó 1. napján lép hatályba.

Püspökladány, 2012. április hó 30. napja

                                                                     Dr. Szilvási László
                                                                 a városi bíróság elnöke


