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A Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületeiben működő kezelő és tájékoztató 

irodákban (ideértve a Gazdasági Hivatal irodáit és az elnöki kezelőirodákat is) a személyes 

ügyfélfogadás az iratbetekintési eljárásra, illetve az ügyfélsegítő szolgáltatás 

igénybevételére korlátozódik.  

Az iratbetekintés és az ügyfélsegítő szolgáltatás igénybevétele céljából a bíróság épületébe 

az ügyfelek előzetes regisztrációt követően léphetnek be.  

Az iratbetekintés tekintetében a társhivatásrendek tagjai is előzetes regisztrációra 

kötelezettek. Előzetes regisztráció nélkül kivételesen, kizárólag akkor tartózkodhatnak az 

iratbetekintés céljára kijelölt helyiségben, ha az iratbetekintésre rendelkezésre álló 

valamelyik munkaállomás szabad. Ebben az esetben az iratbetekintés a következő 

lefoglalt időpont kezdetéig, maximum 30 percig tarthat. 

Úgyszintén előzetes regisztráció szükséges a bíróság által foganatosított nyilvános eljárási 

cselekményen hallgatóságként megjelenni kívánó személyeknek, valamint a sajtó 

képviselőinek, akik az előzetes regisztráció visszaigazolását követően léphetnek be bíróság 

épületébe. 

Az előzetes regisztrációra elektronikus úton, ennek hiányában telefonon van lehetőség. Az 

előzetes regisztrációra az adott bíróság internetes oldalán közzétett tájékoztatás szerint van 

lehetőség, amelyek a Fővárosi Törvényszék internetes honlapján elérhetőek.  

Előzetes regisztráció legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve az ügyintézés időpontját 

megelőző munkanapon 8:00 órától 16:00 óráig terjeszthető elő. Ügyintézés céljából az 

előzetes regisztráció során maximum 5 munkanappal későbbi időpont foglalható.  

A regisztrációs kérelemben meg kell jelölni:  

• nevét és elérhetőségét,  

• az iratbetekintéssel érintett ügy számát, vagy 

• azt az eljárási cselekményt, amelyen részt kíván venni.  

Az előzetes regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatás az adott bíróság központi 

telefonszámán kapható.  

Az ügyfelek által papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton, vagy a 

Fővárosi Törvényszék épületeiben található gyűjtőládába való elhelyezés útján nyújthatják be.  

 



A Fővárosi Törvényszék épületeibe olyan személy nem léphet be, aki járványügyi elkülönítés 

céljából elrendelt, hatósági karantén hatálya alatt áll.  

A Fővárosi Törvényszék épületeibe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 10 napig 

olyan személy sem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy 

megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló 

személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy a megerősített COVID19 

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, pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy 

osztályteremben, kórházi beteglátogatás során);  

c) közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján);  

d) fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül (pl. 

ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papírzsebkendőhöz);  

e) a repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült; 

f) 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.  

Az előzőekben foglaltak fennállását a Fővárosi Törvényszék ügyfelei kötelesek az épületbe 

történő beléptetést végző őrszolgálattal közölni.   

A beléptetés nem tagadható meg olyan személy esetében, aki fertőzésmentességét a bíróság 

épületébe történő belépése időpontját megelőző 72 órán belül elvégzett két negatív eredményű 

PCR teszttel igazolja.  

 

                                                                                                 dr. Tatár-Kis Péter  

                                                                                      a Fővárosi Törvényszék elnöke 


