ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
a járványügyi készültség ideje alatt a Fővárosi Törvényszék és az illetékességi területén működő
járásbíróságok épületeibe történő belépés és benntartózkodás szabályairól
1. A belépés és benntartózkodás szabályai:
A Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületeibe nem léphet be olyan személy, akire
vonatkozóan hatósági karantént rendeltek el.
A Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületeibe a kapcsolat megszakítását (megszűnését)
követő 10 napig nem léphet be olyan személy, 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) védőfelszerelés nélkül személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél
hosszabb idő);
b) védőfelszerelés nélkül zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél
hosszabb idő);
c) közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl.: kézfogás útján);
d) fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül;

E rendelkezések nem vonatkoznak arra a személyre, aki fertőzésmentességét a bíróság épületébe
történő belépése időpontját megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű PCR teszttel
igazolja.
Az előzőekben foglaltak fennállását a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok ügyfelei kötelesek
az épületbe történő beléptetést végző őrszolgálattal közölni.
Az épületbe kizárólag az alábbi óvintézkedések megtartása mellett lehet belépni, valamint bent
tartózkodni:
•

szóban nyilatkoznia kell, hogy Önre vonatkozóan hatósági karantént elrendeltek-e, valamint
arról, hogy a megelőző 10 napban találkozott-e fertőzött személlyel;

•

szükség esetén be kell mutatnia a fertőzésmentességet igazoló, 48 órán belül elvégzett negatív
eredményű PCR tesztet;

•

saját tulajdonú szájat és orrot eltakaró maszk (orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil
vagy más anyagból készült maszk), valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő szer használata
kötelező;

•

a személyek közötti 2 méteres védőtávolság betartása kötelező az épületben tartózkodás teljes
időtartama alatt;

•

a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a feltétlenül szükséges
időtartamban, a fentiek betartása mellett lehet.
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy a járványügyi készültségre tekintettel:
•

a tárgyalótermek, valamint a kezelő és tájékoztató irodák, ügyfélsegítő irodák fogadóképessége
korlátozott;

•

a kezelő és a tájékoztató irodák, ügyfélsegítő irodák személyes jelenlétet igénylő
szolgáltatásai csak korlátozott mértékben vehetők igénybe;

•

az irodai ügyfélfogadás céljára kijelölt helyiségekben ügyfél kizárólag iratbetekintés
céljából tartózkodhat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti előírások figyelmen kívül hagyásával a Fővárosi
Törvényszék, vagy a kerületi bíróságok épületeibe belépő személlyel szemben a Fővárosi
Törvényszék a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 239. §-a alapján fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása
szabálysértése, vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 361. §-a alapján járványügyi
szabályszegés vétsége miatt eljárást kezdeményez, továbbá a szabálysértő magatartással okozott
esetleges károkért a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
Koronavírus fertőzöttséggel kapcsolatos valótlan bejelentés esetén a Fővárosi Törvényszék a
bejelentővel szemben – a bejelentés tartalmától függően –a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 175. §-a alapján valótlan
bejelentés szabálysértése miatt, vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 337. §-a
alapján rémhírterjesztés bűntette, vagy a 338. §-a alapján közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt
feljelentést tesz.

2. A belépésre jogosultak:
A koronavírus-járvány elleni védekezés jelen szakaszában a Fővárosi Törvényszék és a kerületi
bíróságok épületeibe – a bíróság dolgozóin, a társhivatásrendek tagjain, illetve a bíróság
érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személyeken kívül - csak az alábbi személyek léphetnek be:
a) a bíróság által foganatosított eljárási cselekményre idézett személy, az általa a bíróság
eljárásában képviseleti joggal meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője;
b) a bíróság által foganatosított eljárási cselekményről értesített személy;
c) a bíróság által foganatosított, nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként megjelenni
kívánó személy;
d)
e)
f)
g)
h)

szóban kérelmet vagy indítványt előterjesztő ügyfél;
az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy;
a hatóság által a bíróság elé állított személy;
amennyiben az a-f) pontban felsorolt személy fogyatékkal élő, az ő támogatója, kísérője,
a bírósági pénztár szolgáltatását igénybe vevő személy.
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3. A benntartózkodás időtartama:
A Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületeiben
•

az a-c), és f) pontban szereplő személy az eljárási cselekmény időtartamáig;

•

a d) pontban szereplő személy a kérelem, illetve indítvány előterjesztése ideje alatt;

•

az e) pontban szereplő személy az iratbetekintés idejéig (maximum 30 percig)

•

a g) pontban szereplő személy az általa támogatott vagy kísért személyre vonatkozó
időtartamban

•

a h) pontban szereplő személy a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt tartózkodhat.

4. Az előzetes regisztráció:
A c-e) pontban felsorolt személyeknek legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés
időpontját megelőző munkanapon 16:00 óráig előzetesen regisztrálniuk kell.
Ügyintézés céljából az előzetes regisztráció során maximum 5 munkanappal későbbi időpont
foglalható.
Az előzetes regisztrációt a bíróság elektronikus úton, ennek hiányában telefonon biztosítja.
Az elektronikus előzetes regisztráció lehetősége jelenleg kizárólag a Fővárosi Törvényszék
Büntető és Polgári Kollégiumában biztosított.
Az előzetes regisztrációra az adott bíróság internetes oldalán közzétett tájékoztatás szerint van
lehetőség, amely a Fővárosi Törvényszék internetes honlapján keresztül érhető el.
A regisztrációs kérelemben meg kell jelölni:
•

nevét és elérhetőségét,

•

az iratbetekintéssel érintett ügy számát, vagy

•

azt az eljárási cselekményt, amelyen részt kíván venni.

5. Egyéb fontos tudnivalók:
Felhívjuk a figyelmét, hogy
•

tájékoztatást kérésére távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren keresztül is
lehetősége van;

•

az iratok beadása postai úton, valamint az épület előtt elhelyezett gyűjtőládákban való
elhelyezéssel is történhet.

Kérjük, hogy ha Ön, vagy az Ön közvetlen környezetében bárki koronavírussal fertőzött, illetve
felmerült ennek lehetősége, ne jelenjen meg a bíróság idézésére se, hanem – az idézésen
feltüntetett ügyszámra hivatkozással – terjesszen elő a távolmaradását kimentő igazolási kérelmet,
előadva megjelenésének az akadályát.
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Budapest, 2021. április 21.
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