A SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
ELNÖKE
SZÉKESFEHÉRVÁR

2016. El. II. B. 2/8.
A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének
SZABÁLYZATA
a Székesfehérvári Törvényszék 8000 Székesfehérvár Zichy liget 10. szám alatti
épületébe történı be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás
rendjérıl
I.
Általános rendelkezések

A Székesfehérvári Törvényszék 8000 Székesfehérvár Zichy liget 10. szám alatti
épületének védelme, az épületben tartózkodók biztonsága érdekében az épületbe
történı be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás rendjérıl az alábbiak
szerint intézkedem.
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 az Alba Security 2000 Bt., külsı biztonsági cég rendészeti csoportja felügyeli
és ellenırzi.
II.
Épületbe való be- és kilépés, valamint az épületben tartózkodás rendje

4. § A bíróság épületébe beléphetnek a Székesfehérvári Törvényszék, mint
Cégbíróság, Gazdasági Bíróság, Büntetés-végrehajtási csoport, a Székesfehérvári

2
Törvényszék Gazdasági Hivatala, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság dolgozói és minden olyan személy, akinek e 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 mentıszolgálat tagjai.
4.1.
§
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.

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

5.

§ A napi rendes munkaidı hétfıtıl-péntekig 7:30 órától 15:30 óráig tart.
5.1. §
A törvényszék és a közigazgatási és munkaügyi bíróság,
valamint Magyarország bírái és az igazságügyi alkalmazottak
munkanapokon 7:00 óra és 18:00 óra között tartózkodhatnak az épületben.
5.1.1. §
A törvényszék és a munkaügyi bírósági titkárok munkaszüneti
napokon munkavégzés céljából 7:30 óra és 18:00 óra között tartózkodhatnak
az épületben.
5.2. §
Az 5.1.§-ban 5.1.1.§-ban meghatározott idıponton túli be- és
kilépési engedély megadására Magyarország bírái és az igazságügyi
alkalmazottak tekintetében pedig az épületben mőködı szervezeti egység
vezetıje jogosult.
5.3. § A törvényszék és a munkaügyi bíróság ügyfelei munkanapokon 7:45
óra és 16:30 óra között tartózkodhatnak az épületben. Kivételesen,
amennyiben tovább tart a tárgyalás, a tartózkodás ezzel az idıvel
meghosszabbodik.
5.4. §
Az 5.3. pontban meghatározott idıponton túli be- és kilépési
engedély megadására az épületben mőködı bíróságok elnökei jogosultak.

6. § Korlátozás nélküli belépési jog illeti meg a Székesfehérvári Törvényszék elnökét
és helyettesét, Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumvezetı-helyettesét, a
Székesfehérvári Járásbíróság elnökét, ezen épületben mőködı Székesfehérvári
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökét, a Székesfehérvári Törvényszék
Gazdasági Hivatal vezetıjét és helyettesét, és a biztonsági cég tagját.
7. § Hivatalos eljárás keretében, az ırzési feladatokat ellátó szolgáltató felügyelete
mellett, korlátozás nélküli belépési jog illeti meg az épület területére érkezı
rendvédelemi, katasztrófavédelemi és tőzoltósági szerv hivatásos állományú
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dolgozóját, valamint a mentıszolgálat tagját.
8. § Az épület takarítási feladatait ellátó bírósági dolgozó 05:00 és 22:00 óra között
tartózkodhat az épületben.
9. § A törvényszék alkalmazásában álló gépjármővezetı munkanapokon 7:00 óra és
18:00 óra között tartózkodhat az épületben.
10. § Az épületbe történı be- és kilépésre a bíróság fıbejárata szolgál.
11. § Az épületbe be- és kilépı, illetve annak területén tartózkodó személy a
rendészet felhívására köteles személyi azonosságát igazolni. A személyazonosság
igazolására alkalmas minden olyan okmány, amelybıl az igazoltatott kiléte hitelt
érdemlıen megállapítható, továbbá igazolásra alkalmas a rendész, vagy a rendész
által ismert kilétő személy közlése is.
12. § A személyi azonosság igazolásának megtagadása esetén az igazoltatott e
célból feltartóztatható, sikertelenség esetén pedig az épületbe való belépése
megtagadható.
13. § A 12. §-ban foglaltakon túl nem jogosult az épületbe való belépésre:
a. ) az ittas személy,
b. ) ha a beléptetés szüneteltetése, tilalma, vagy az épület kiürítése áll fenn.
14. §
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.
14.1. §
Az épületben a közönség és ügyfélforgalom elıl zárt területek
vannak kialakítva. A bíróság ügyfélforgalmi területén kívül esı zárt területére,
szerver helyiségbe és a minısített irattárba ügyfél nem léphet.
14.2. §
A Székesfehérvári Törvényszék Zichy ligeti épültében
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségek felsorolása:
- Cégbírósági kezelıiroda ügyfélfogadó helyisége: fsz. 63. számú iroda
- A Székesfehérvári Törvényszék Gazdasági Bírósága
- Gazdasági kezelı iroda: I. emelet 167. számú iroda
- Székesfehérvári Törvényszék Civil szervezetek kezelı irodája: I. emelet
164. számú iroda
- Székesfehérvári Törvényszék Végrehajtási ügyek kezelı irodája: II. emelet
256. számú iroda.
- A Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja kezelı
irodája: II. emelet 254. számú iroda.
A kezelı irodák ügyfélfogadási rendje: hétfı-kedd-csütörtök-péntek 9:00 és
11:00 óra között, szerdai napon 13:00 és 15:00 óra között.
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14.3. §
A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság ügyfélforgalom számára
nyitva álló helyisége a kezelıiroda: I. emelet 159. számú iroda
A kezelı iroda ügyfélfogadási rendje: hétfı-kedd-csütörtök-péntek 9:00 és
11:00 óra között, szerdai napon 13:00 és 15:00 óra között.
14.4. §
Az épületben az ügyfélforgalom számára nyitva álló nıi-férfi toalett a
második emeleti szinten található.

Személy- és csomagellenırzés szabályai

15. § Az épület területére érkezı személyek személy- és csomagellenırzést követıen
léphetnek be. Az intézmény területén tartózkodó személyek kilépéskor is
ellenırizhetık.
16. § A 16. § szerinti ellenırzés során a ruházat átvizsgálásra kézi fémkeresıvel
kerülhet sor.
17. § A 16. § szerinti ellenırzés során kézi ruházat átvizsgálás nem végezhetı.
18. § Az a személy, aki a személy és csomagellenırzésnek nem kívánja magát
alávetni, az épület területére nem léphet be.
19. § Az épület területére lıfegyverrel, lıszerrel, robbanóanyaggal, robbantószerrel,
illetve a közbiztonságra különösen veszélyes vagy rendbontásra alkalmas eszközzel
- a rendırség, a büntetés-végrehajtási testület vagy más fegyveres szervek hivatásos
állományú, szolgálati feladatot ellátó tagjain kívül - senki nem léphet be.
20. § A bíróság a fıbejárat területén - a fegyver, a lıszer és a közbiztonságra veszélyt
jelentı tárgyak tárolására - az egyéb jogszabályban meghatározott ún. értéktároló
szekrényt biztosít.
21. § A bíróság tulajdonában lévı tárgy csak írásbeli engedély alapján vihetı ki.

A beléptetés, valamint a személy- és csomagellenırzés rendje
22. § A bíróság épületébe hivatali igazolvány vagy személyi ismeret alapján,
továbbá személy és csomagellenırzés nélkül léphet be:
a) a Székesfehérvári Törvényszék dolgozója
b) a Székesfehérvári Járásbíróság dolgozója
c) Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dolgozója
d) Fejér Megyei Fıügyészség ügyésze, ügyészségi dolgozója,
e) Székesfehérvári Városi Ügyészség ügyésze, ügyészségi dolgozója,
f) ülnök.
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23. § Ügyvéd, ügyvédjelölt a bíróság épületébe ügyvédi igazolvány felmutatása
mellett, csomagellenırzést követıen, személyellenırzés, azaz ruházat átvizsgálása
nélkül léphet be.
24. § A bíróságépületébe személyi ismeret alapján, személy és csomag ellenırzés
nélkül léphet be:
a) Magyarország Köztársasági elnöke,
b) Magyarország Országgyőlésének elnöke,
c) Magyarország miniszterelnöke,
d) a miniszterek,
e) a Kúria elnöke és helyettese,
f) az Alkotmánybíróság elnöke.
g) Országos Bírósági Hivatal elnöke
25. § A bíróság épületébe hivatali igazolvány felmutatása alapján, személy és
csomagellenırzés nélkül léphet be:
a) Magyarország bírája,
b) az igazságügyi alkalmazott,
c) az államtitkár, és helyettes államtitkár,
d) az országgyőlési képviselı,
e) az Alkotmánybíróság fıtitkára és bírája,
f) Magyarország Legfıbb Ügyésze és helyettese.
g) az alapvetı jogok biztosa és helyettese
h) az országos hatáskörő szerv vezetıje és helyettese, ki) a rendvédelmi
szervek hivatalos ügyben eljáró tagja,
i) a segélyhívásra érkezı mentıszolgálat és tőzoltóság tagja.
26. § Mentesül az átvizsgálás alól az a személy, akinek szervezetében olyan orvosi
eszköz került beépítésre, mely kizárja az átvizsgáló eszközök alkalmazhatóságának
lehetıségét, és ennek tényét az érintett igazolja, továbbá a várandós nı.
27. § A 23., 24. és 25. § -bán fel nem sorolt személy az épületbe kizárólag írásbeli
meghívó, vagy értesítés alapján, igazolvány felmutatása, valamint személy
átvizsgálást követıen léphet be.

28. § A 27. § szerinti személy épületen belüli közlekedését az érintett szervezeti
egység látja el.

Az épület rendjéért felelős személyek feladatai

29. § A biztonsági őr szolgálati feladatait a jogszabályokban, illetve a Szolgálati
Szabályzatban, a Szervezeti Működési Szabályzatban, a munkaköri leírásban és a felettes
vezetői rendelkezésekben meghatározottak szerint látja el.
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30. § A rendfenntartást végző személy köteles elősegíteni, hogy az eljárásban részt vevő
személyek, a hallgatóság és a sajtó - a rájuk vonatkozó jogszabályban előírtak szerint gyakorolhassák jogaikat és teljesíthessék kötelezettségeiket. Ennek érdekében a
rendfenntartást végző személy a következő intézkedéseket teheti.
31. § A bíróság épületében tartózkodók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely
tiszteletben tartja az igazságszolgáltatás méltóságát, nem zavarja meg a bíróság működését
és megfelel az épület használatának rendjére vonatkozó előírásoknak. Azt a személyt, aki a
ezen kötelezettségét megszegi, továbbá a bíróság épületében a tárgyalótermen kívül az
általa tanúsított magatartással a tárgyaló bíróság munkáját, így különösen a tárgyalás
szabályszerű menetét zavarja, a magatartás abbahagyására hívhatja fel, ha pedig ez nem
vezet eredményre - a bíróság által idézett személy kivételével - a bíróság épületéből való
távozásra szólíthatja fel.
32. § A bíróság épületébe, kivéve, ha eljárási cselekmény lefolytatásához az szükséges,
lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal, robbantószerrel, illetve a közbiztonságra különösen
veszélyes vagy rendbontásra alkalmas eszközzel - a rendőrség, a büntetés-végrehajtási
testület vagy más, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv
hivatásos állományú, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú,
szolgálati feladatot ellátó tagjain kívül - senki nem léphet be. A rendfenntartást végző
személy az ezen rendelkezést megszegő személynek a bíróság épületébe történő belépését
megtilthatja, vagy őt az épületből való távozásra szólíthatja fel.
33. § A rendfenntartást végző személy az önkéntes teljesítés elmaradása esetén
gondoskodik a tanács elnöke, egyesbíró eljárása esetén az eljáró bíró (a továbbiakban e
fejezetben együtt: tanács elnöke) által a tárgyalóteremből kiutasított személy kivezetéséről,
valamint arról, hogy az adott tárgyalási napról kiutasított személy a tárgyalóterembe ne
térhessen vissza.
34. § A rendfenntartást végző személy az önkéntes teljesítés elmaradása esetén
gondoskodik a tanács elnökének a nyilvánosság kizárásáról rendelkező határozata
végrehajtásáról.
35. § A bíróság épületébe belépő vagy onnan kilépő személyt csomagja tartalmának
bemutatására felhívhatja; ha ennek az érintett nem tesz eleget, az épületbe történő
belépését megtilthatja vagy az épületből való távozásra felszólíthatja.
36. § Ha a rendfenntartást végző személy intézkedésének az érintett önként nem tesz
eleget, a rendfenntartást végző személy az intézkedésre jogosult hatósághoz fordulhat.
37. § A bíróság épületét, valamint az abban tartózkodó bírákat, az igazságügyi
alkalmazottakat (továbbiakban együtt: dolgozók) vagy ügyfeleket ért fenyegetés vagy
támadás esetén a biztonsági őrt intézkedési kötelezettség terheli.
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38. § A biztonsági őr intézkedik olyan, az 37. §-ban fel nem sorolt esetekben is, amelyek a
bíróság épületét, dolgozóit, ügyfeleit veszélyeztetik, de nem kizárólag a biztonsági őrség
hatáskörébe tartozik így különösen természeti katasztrófa esetén. Ennek során értesíti az
illetékes rendvédelmi szervet, lezárja a területet, megteszi a mentés elősegítése, a személyés vagyonbiztonság érdekében szükséges halaszthatatlan intézkedéseket.
39. § Több, egy időben szükséges intézkedés közül először a súlyosabb veszéllyel fenyegető
helyzetnek megfelelő intézkedést kell foganatosítani.
40. § Szolgálati feladat végrehajtása során a biztonsági őr a részére kijelölt területet csak
utasításra, vagy felettese engedélye alapján, illetve végszükség esetén hagyhatja el.
41. § Az engedélykérés kivételesen mellőzhető, ha a felettes értesítésére nincs mód, és a
felállítási terület elhagyásával járó intézkedés elmulasztása a bíróság érdekeire az élet- és
vagyonbiztonságra másként el nem hárítható hátrányt jelent.

A szolgálati fellépés módja

42. § A rendészeti intézkedést – ha az intézkedés jellegéből vagy a körülményekből más nem
következik – a napszaknak megfelelő köszönéssel, és megszólítással - udvarias hangnemben
kell megkezdeni. A biztonsági őr szolgálati igazolványával igazolja a biztonsági szolgálathoz,
azon keresztül a bírósághoz tartozását és intézkedésének jogosultságát.
43. § Az intézkedés során körültekintően kell eljárni. Lehetőleg meg kell előzni, hogy a
biztonsági őrt megtámadják, figyelmét a szolgálati tevékenységéről elvonják, vagy
lekötöttségét jogellenes cselekmény elkövetésére használják fel.
44. § A rendészeti intézkedés eredményes befejezését szükség esetén segítség
igénybevételével is biztosítani kell.

Segítség igénybevétele

45. § A segítség igénybevételének kezdeményezésekor a biztonsági őr ismertesse a
felkérttel az igénybevétel célját és módját.
46. § Amennyiben a biztonsági őr úgy ítéli meg, hogy a megkezdett intézkedést
segítségkérés esetén sem tudja eredményesen befejezni, úgy kérjen rendőri segítséget.
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III.
Értelmezı rendelkezések

47. § 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.
(e)
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 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).
(f)
A 253/2004. (X. 28.) Korm. rendelet szerint fegyver: a lıfegyver, gáz- és
riasztófegyver, légfegyver, festéklövı fegyver, muzeális fegyver, színházi
fegyver, továbbá az olyan eszköz, melynek csövébıl gáz- (lıporgáz, sőrített
levegı, stb.) segítségével 7, 5 joule-nál nagyobb csıtorkolati energiájú lövedék
lıhetı ki, illetve a 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.
Lıfegyverdarab: a csı, a zár, az ezeket egybefogó tok, valamint a betétcsı és
váltócsı.
Légfegyver: az olyan sőrített levegıvel, vagy egyéb sőrített gáz
felhasználásával üzemeltetett puska vagy pisztoly, amelybıl 7, 5 joule,
vagy annál kisebb mozgási energiával lıhetı ki lövedék.
Gáz-és riasztófegyver olyan eszköz, amely rendeltetésszerően csak
gáztöltény és riasztótöltény mőködtetésére alkalmas.
Festéklövı fegyver olyan sőrített levegı, vagy egyéb sőrített
gázfelhasználásával mőködı eszköz, melynek csövébıl 15 joule, vagy
annál kisebb mozgási energiával lıhetı ki festéklövedék.
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Hatástalanított lıfegyver: éles lıszer befogadására, illetve lövedék kilövésére
alkalmatlan eszköz.
Lıszer: olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lıport, továbbá
gyúelegyét tartalmaz.
Lıszerelem: a lıpor, a töltények összeállításához, illetve újratöltéséhez
használatos gyúelegyek, a töltényhüvely, a csappantyú. Értéktároló
szekrény: falhoz és padlóhoz rögzített, biztonsági zárral ellátott
kazettás lemezszekrény.
Technikai árvizsgáló eszköz: a bíróság épületében rendszeresített személy
átvizsgáló kapu, röntgensugaras csomagátvizsgáló, kézi fémkeresı
detektor.
A beléptetés szüneteltetése, tilalma, vagy az épület kiürítése áll fenn, ha az 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

48. § Ez a szabályzat 2017. január 1. napján lép hatályba.
A szabályzat hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a Fejér Megyei Bíróság
elnökének 2012.El.II.B.2/4/2. számú szabályzata.

Székesfehérvár, 2016. december 20.

Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin
a törvényszék elnöke

