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Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó 

 

Tisztelt Ügyfél! 

 

A Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületeibe a munkát végző bírósági dolgozó a 

munkavégzés ideje alatt, minden más belépő személy a belépése céljának megvalósulásáig 

tartózkodhat. 

 

Előzetes regisztrációhoz kötött belépés esetei: 

 

Előzetes regisztrációhoz kötött az iratbetekintési jog gyakorlása, a szóban kérelmet vagy 

indítványt előterjesztő ügyfél részére az Ügyfélsegítő igénybevétele, valamint a bíróság által 

foganatosított, nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként vagy sajtó képviselőjeként 

való részvétel.  

 

Előzetes regisztráció menete: 

 

Az előzetes regisztrációt a bíróság elektronikus úton, ennek hiányában telefonon biztosítja. 

 

Az előzetes regisztrációra telefonon a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok internetes 

honlapján feltüntetett elérhetőségeken van lehetőség (https://fovarositorvenyszek.birosag.hu). 

 

Az előzetes regisztrációra irányuló kérelem legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve az 

ügyintézés időpontját megelőző munkanapon 8:00 órától 16:00 óráig terjeszthető elő. 

Iratbetekintés céljából az előzetes regisztráció során maximum 5 munkanappal későbbi időpont 

foglalható.  

 

Az épületbe kizárólag az alábbi óvintézkedések megtartása mellett lehet belépni, valamint 

bent tartózkodni: 

    

• orvosi maszkot vagy munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült 

maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje; 

• a kihelyezett kézfertőtlenítő szer használata kötelező;   

• személyek között a 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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Vegye figyelembe, hogy a veszélyhelyzetre 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.   

 

Felhívom a figyelmét, hogy   

  

• lehetősége van tájékoztatást kérni távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren 

keresztül is;   

• az iratok beadása postai úton, valamint az épület előtt elhelyezett gyűjtőládákban való 

elhelyezéssel is történhet;   

• ha Ön vagy az Ön közvetlen környezetében bárki koronavírussal fertőzött, akkor a 

bíróság idézésére se jelenjen meg, hanem – az idézésen feltüntetett ügyszámra hivatkozással – 

a távolmaradását kimentő igazolási kérelmet terjesszen elő, előadva, hogy mi volt a 

megjelenésének az akadálya.   

 

Kérem a megértését és köszönöm az együttműködését!   

 

Dr. Tatár-Kis Péter 

        a Fővárosi Törvényszék 

        elnöke   

 


