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SZABÁLYZAT
A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
ÉPÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSÁRÓL
I.
Általános rendelkezések
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. Törvény XIII.
fejezetében írt kötelezettség alapján a bírósági épület használatának rendjét az
alábbiak szerint állapítom meg:
A szabályzat hatálya és célja
1. A szabályzat hatálya a Debreceni Ítélőtábla épületébe belépő és onnan kilépő,
valamint az épületben tartózkodó valamennyi személyre kiterjed.
2. A szabályzat célja az épületbe történő be- és kiléptetési, valamint az épületben
tartózkodás egységes rendjének meghatározása, valamint az épületben tartózkodó
személyek életének megóvása.
Be- és kiléptetési feladatok biztosítása, ellenőrzése, végrehajtása
3. A bírósági épület rendjének biztosítása a bíróság elnökének feladata. A be- és
kiléptetési, valamint az épületben tartózkodás rendjének fenntartásához tartozó
feladatokat az igazságügyi alkalmazott biztonsági csoportvezető ellenőrzi, az
igazságügyi alkalmazott rendész és a szerződéses jogviszonyban álló rendészek
hajtják végre.
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II.
Épületbe való belépés és épületből való kilépés, valamint az épületben
tartózkodás rendje
4. Az épületben tartózkodók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely
tiszteletben tartja az igazságszolgáltatás méltóságát, nem zavarja meg az intézmény
működését és megfelel az épület használata ezen szabályzatban részletezett
szabályainak.
5. Az ítélőtábla épületének a közönség és ügyfélforgalom számára nyitva álló
helyiségeibe és a tárgyalótermekbe a bírósági ügyintézés és a nyilvános tárgyaláson
történő részvétel céljából – ezen szabályzatban foglalt korlátozással – bárki beléphet.
A közönség és az ügyfélforgalom számára az épület a Debrecen Széchenyi utca 24.
szám alatti főbejáraton közelíthető meg. A főbejárathoz a mozgáskorlátozottak
részére is használható akadálymentesített feljáró vezet.
6. A közönség és az ügyfélforgalom számára nyitva álló épületrészek:
a) a tárgyalótermek
b) az aula
c) a kezelőiroda (ügyfélfogadási időhöz kötötten.)
(H,K,Cs,P: 9,00-11,00 és Sze: 7,30-15,00)
d) a kezelőiroda megközelítéséhez szükséges közlekedő
e) a pénztár (ügyfélfogadási időhöz kötötten.)
(H-Cs: 8,00-12,00 és 13,00-15,00 Péntek: 8,00-12,00 és 13,00-13,30)
f) a pénztár megközelítéséhez szükséges közlekedő
g) az ügyfelek számára nyilvános mellékhelyiségek és a megközelítésükhöz
szükséges közlekedők
Az ügyfelek hétfőtől csütörtökig 7,30-15,30 között, pénteken 7,30-13,30 között
tartózkodhatnak az épületben. A tartózkodási idő esetenként a be nem fejezett
tárgyalás berekesztéséig meghosszabbodik.
7. Az ítélőtábla 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 fegyveres szervek hivatásos
állományú, szolgálati feladatot ellátó tagjain kívül – senki nem léphet be. Ennek
ellenőrzésére az Ítélőtábla elnöke, valamint az általa az épület rendjének
biztosításával megbízott szervezet vagy személy (a továbbiakban együtt:
rendfenntartást végző személy) jogosult.
8. Az ítélőtábla a főbejárat területén – a fegyver, a lőszer és a közbiztonságra
veszélyt jelentő tárgyak tárolására értéktároló szekrényt biztosít.
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9. Az ítélőtábla épületébe mobiltelefon, hang- és képrögzítő eszköz szabadon
bevihető. Mobiltelefont – kivéve a hang- és képrögzítő funkciót – az épület általános
részein engedély nélkül, a tárgyalótermekben a tárgyalást vezető tanács elnökének
engedélyével lehet használni.
Hang- és képrögzítő berendezést a tárgyalóteremben a tárgyalást vezető
tanácselnök, míg az épület egyéb részeiben az ítélőtábla elnökének,
elnökhelyettesének engedélye alapján lehet használni.
10. Az ítélőtábla épületébe vakvezető- és rendőrségi kutya kivételével állat nem
vihető be.
11. 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:
a) azt a személyt, aki a 4. pontban foglalt kötelezettséget 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,
b) a 7. pontban foglaltakat megszegő személynek a bíróság épületébe történő
belépését megtilthatja, vagy őt az épületből való távozásra szólíthatja fel,
c) az önkéntes teljesítés elmaradása esetén gondoskodik a tanács elnöke által
a tárgyalóteremből kiutasított személy kivezetéséről, valamint arról, hogy
az adott tárgyalási napról kiutasított személy a tárgyalóterembe ne
térhessen vissza,
d) az önkéntes teljesítés elmaradása esetén gondoskodik a tanács elnökének
a nyilvánosság kizárásáról rendelkező határozata végrehajtásáról.
12. Ha a rendfenntartást végző személy intézkedésének az érintett önként nem tesz
eleget, a rendfenntartást végző személy az intézkedésre jogosult hatósághoz
fordulhat.
Személy és csomag ellenőrzés szabályai
13. A rendfenntartást végző személy a feladata ellátása során a személyi azonosság
igazolását kérheti attól, aki a bíróság területére be kíván lépni, illetve annak területén
tartózkodik, és a rendfenntartást végző személy a személyazonosságát meg kívánja
állapítani. A személyazonosság igazolására elfogadható minden olyan okmány,
amelyből az igazoltatott kiléte hitelt érdemlően megállapítható. A rendfenntartást
végző személy az általa ismert vagy más jelenlévő ismert kilétű személy közlését is
elfogadhatja igazolásként.
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14. Az igazolás megtagadása esetén az igazoltatott e célból feltartóztatható.
Amennyiben az igazolás sikertelen, úgy a személy épületbe való belépését meg kell
tagadni.
15. Az igazoltatás csak a személyazonosság megállapításához, illetve a bíróság
területére való belépés jogosságának igazolásához szükséges ideig tarthat. Ennek
során a rendfenntartást végző személy elkéri az igazoltatott személyi igazolványát
vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmányt.
16. A rendfenntartást végző személy a személyazonosság igazolását kérheti:
a) személyazonosság megállapítása céljából,
b) az idézésen szereplő személy adatainak és az idézést birtokló személy
azonosságának megállapítása céljából,
c) a beviteli tilalom hatálya alá eső tárgyak, eszközök birtokosának személyi
azonosságának megállapítása céljából.
17. A rendfenntartást végző személy a 14. pontban foglaltakon túl a belépést
megtagadhatja:
a) ittas személlyel szemben, amennyiben nem hivatalos idézés vagy értesítés
birtokában jelent meg,
b) kiskorú gyermekkel szemben (kivéve ezen szabályzat 19. pontja, Nyitott
Bíróság vagy egyéb programban való részvétel esetén, névre szóló
idézéssel és törvényes képviselő kíséretében),
c) a bíróság méltóságát sértő ruházatot viselő személlyel szemben,
amennyiben nem hivatalos idézés birtokában jelent meg,
d) ha a személy idézés nélkül olyan tárgyalásra érkezett, melynek
tárgyalóterme további ügyfélfogadást nem tesz lehetővé,
e) ha a beléptetés szüneteltetését vagy tilalmát elrendelték, vagy az épület
kiürítése áll fenn,
f) azzal a személlyel szemben aki idézés nélkül zárt tárgyalás meghallgatására
kíván az épületbe belépni.
18. Amennyiben hivatalos idézés vagy értesítés birtokosa ittas állapotban érkezik a
bíróságra, abban az esetben beléptetést a rendfenntartást végző személynek az
idézést (értesítést) kiadó bíró utasítása szerint kell végrehajtani.
19. Amennyiben a hivatalos idézés vagy értesítés birtokában megjelenő személy
kiskorú társaságában érkezik, abban az esetben a beléptetést a rendfenntartást
végző személynek az idézést (értesítést) kiadó bíró utasítása szerint kell végrehajtani.
20. A rendfenntartást végző személy a bíróság zavartalan működése,
vagyonvédelme, valamint a dolgozók és az ügyfelek biztonsága érdekében a bíróság
területén személyt, csomagot vizsgál át.
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21. Ruházat és csomag átvizsgálására kerül sor:
a)
b)
c)
d)

az épületbe történő belépés és kilépés során,
az épületbe tárgyak, eszközök beszállításakor,
fokozott ellenőrzéskor,
rendezvény alkalmával.

22. A rendfenntartást végző személy a 21. pontban kapott felhatalmazás alapján a
közbiztonságra veszélyt jelentő és a beviteli tilalom alá eső tárgyak, anyagok,
eszközök épületbe történő bevitelét megtilthatja.
23. A személy, csomag átvizsgálásához a 22. pont rendelkezéséhez való hozzájárulás
megtagadása esetén a belépést meg kell tagadni. A rendfenntartást végző személy
az e pontban kapott felhatalmazásának érvényesítéséhez rendőri segítséget is
igénybe vehet.
24. A rendfenntartást végző személy a 20. pontban meghatározott szolgálati feladatai
végrehajtását a rendelkezésére álló technikai eszközökkel végzi. Ennek során a
ruházat átvizsgálást fémkereső kapuval és kézi fémkeresővel, a csomagátvizsgálást
röntgensugaras csomagátvizsgáló gép alkalmazásával kell végrehajtani.
25. A tárgyak és eszközök átvizsgálásakor törekedni kell arra, hogy az átvizsgálás a
rendszeresített csomagátvizsgálóval történjen. Amennyiben erre nincs mód, úgy
tételes kézi átvizsgálást kell alkalmazni.
26. A rendész visszatarthatja a bíróság tulajdonában lévő olyan tárgyat, amelynek
kivitelére a kilépni szándékozó – a rendészeti csoportnak előzetesen kiadott írásbeli –
engedéllyel nem rendelkezik.
27. Személyismeret alapján, átvizsgálás nélkül léphet be:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a Köztársasági elnök
az Országgyűlési elnöke
Magyarország miniszterelnöke
a miniszterek
a Kúria elnöke és helyettese
az OBH elnöke és helyettese
az Alkotmánybíróság elnöke
Debrecen város polgármestere
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28. Hivatali igazolvány felmutatásával vagy személyi ismeret alapján, átvizsgálás
nélkül léphet be:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Bíró
Igazságügyi alkalmazott
Államtitkár, helyettes államtitkár
Országgyűlési képviselő
Alkotmánybíróság főtitkára és bírája
Magyarország legfőbb ügyésze és helyettese
Alapvető jogok biztosa és helyettese
Debreceni Fellebbviteli Főügyészség ügyészei és titkárai
Rendvédelmi szervek hivatalos ügyben eljáró tagja
Segélyhívásra érkező mentőszolgálat és tűzoltóság tagja
Az ítélőtábla elnöke által esetenként meghatározott személy

29. Mentesül az átvizsgálás alól az a személy, akinek szervezetében olyan orvosi
eszköz került beépítésre, mely kizárja az átvizsgáló eszközök alkalmazhatóságának
lehetőségét, és ennek tényét az érintett igazolja, továbbá az állapotos nő.
30. A 27., 28. pontban fel nem sorolt személyek kizárólag igazolvány, idézés
felmutatásával és tételes technikai ruházat és csomagátvizsgálás után léphetnek be.
31. Az ítélőtábla épületébe ügyvéd, ügyvédjelölt hivatali igazolvány felmutatása
mellett csomagátvizsgálást követően, ruházatának átvizsgálása nélkül léphet be.
32. Amennyiben a bíróság elnöke az épület rendjének biztosítása feladatkörében – az
ügyek elosztása során, az eljáró tanács elnöke, az OBH elnöke, illetve más bíróság
vagy hatóság jelzése alapján vagy egyéb módon – észleli, hogy egy ügy elbírálása a
rendfenntartás szempontjából kiemelt kockázatot jelenthet, a tárgyalások
nyilvánosságának és az épület rendjének megfelelő biztosítása érdekében köteles a
szükséges intézkedéseket megtenni.
33. A bíróság elnöke a kiemelt kockázatú ügyben a következő intézkedéseket teszi:
a) biztosítja a megfelelő tárgyalótermet,
b) a rendfenntartást végző személyek számára elrendeli a bíróság épületébe
belépő vagy onnan kilépő személyek csomagja tartalmának bemutatására
való felhívás kötelező alkalmazását,
c) értesíti az intézkedésre jogosult hatóságot,
d) megteszi az épület rendjének fenntartása érdekében szükséges szervezési
intézkedéseket.
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34. Az eljáró tanács elnöke a tárgyalás előkészítése körében megvizsgálja, hogy az
ügy körülményei – így különösen a felek, terheltek vagy az idézett tanúk nagy száma,
illetve az ügy társadalom széles körének figyelmét felkeltő tárgya – alapján szükség
van-e az eljárási törvényekben foglalt, a tanács elnökének jogkörébe tartozó
döntések mellett a 32. pontban foglalt intézkedések megtételére, és ennek
érdekében tájékoztatja a bíróság elnökét.
35. A bíróság elnöke az általa elrendelt intézkedésekről az eljáró tanács elnökét és az
intézkedésekkel érintetteket tájékoztatja.
III.
Értelmező rendelkezések
36.

E szabályzat alkalmazásában:
a. Jogszabály: a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri rendelet.
b. Ruházat: az átvizsgálásra kötelezett személy testén viselt, illetőleg az
intézkedés helyszínén nála lévő, vagy a közvetlen felügyelete alatt, illetve
rendelkezésére álló ruházat, csomag és tárgy.
c. Rendvédelmi szerv: a rendőrség és a büntetés-végrehajtási testület.
d. Bűncselekmény: 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 jelentő tárgyak: a kézi lőfegyver (ideértve a
lőfegyver fődarabot és a hatástalanított lőfegyvert), a lőszert (ide értve a
lőszerelemet - lőszeralkatrészt), robbanó- és pirotechnikai eszközök és
anyagok, a gáz- és riasztófegyver, a légfegyver, szerszámíj, szigonypuska,
kés, tőr, kard, olló, penge, gázspray, gumibot, fémbot, fabot, az élet
kioltására alkalmas- egyéb rendeletekben felsorolt tárgyak.
f. Fegyver: az olyan eszköz, melynek csövéből gáz- (lőporgáz, sűrített
levegő, stb.) segítségével 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú
lövedék lőhető ki.
g. Lőfegyverdarab: a cső, a zár, az ezeket egybefogó tok, valamint a
betétcső és váltócső.
h. Légfegyver: az olyan sűrített levegővel vagy egyéb sűrített
gázfelhasználásával üzemeltetett puska, vagy pisztoly, amelyből 7,5 joule
vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki lövedék.
i. Gáz- és riasztófegyver: amely csak riasztótöltény és gáztöltény
elsütésére alkalmas.
j. Hatástalanított lőfegyver: éles lőszer befogadására, illetve lövedék
kilövésére alkalmatlan eszköz.
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k. Lőszer: olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá
gyúelegyet tartalmaz.
l. Lőszerelem: a lőpor, a töltények összeállításához, illetve újratöltéséhez
használatos gyúelegyek töltényhüvely, a csappantyú.
m. Értékmegőrző: olyan, a biztonságos tárolásra kialakított tároló, mely
falban, vagy falon rögzített, acélból készített, kulccsal zárható kazettás
széfrendszer.
n. Technikai
átvizsgáló
eszköz:
a
bíróságon
rendszeresített
személyátvizsgáló kapu, röntgensugaras csomagátvizsgáló, kézi fémkereső
detektor.
o. Rendkívüli esemény: a bíróság zavartalan munkavégzését, emberi
magatartás, vagy cselekedet, illetve természeti okok veszélyeztetik vagy
akadályozzák, továbbá az ítélkezés biztonságát, folyamatosságát sértő
vagy veszélyeztető cselekmény, tény, amely külön intézkedés bevezetését
teszi szükségessé.
p. Rendkívüli esemény különösen:
-

-

a bíró vagy igazságügyi alkalmazott ellen fegyverrel vagy más
eszközzel elkövetett erőszakos cselekmény, illetve erre irányuló
fenyegetés,
a bírósági épület ellen intézett támadás, vagy annak közvetlen
veszélye, illetve erre irányuló fenyegetés,
tűz, robbanás vagy elemi csapás, illetve annak közvetlen veszélye,
a bírósági dolgozók, vagy az épületben tartózkodó ügyfelek körében
bekövetkezett mérgezés, járványos megbetegedés.

q. Egyéb esemény az olyan cselekmény, tény, amely nem minősül
rendkívüli eseménynek, azonban a bíróságok működési rendjére
befolyással bír.
r. fegyver és egyéb beviteli tilalom hatálya alá eső tárgyak megőrző
helyen történő letételének módszertana:
A tárgyak elhelyezését, illetve kivételét annak tulajdonosa végzi. Aláírásával
igazolja leadását, illetve felvételét. Az elhelyezett tárgyakat az épületből
történő kilépéskor veheti magához.
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IV.
Hatályba léptető rendelkezés

37.
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt szabályzat 2016. június 22-én
lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 2016.El.II.B.9. számú szabályzat hatályát veszti.
Debrecen, 2016. június 22.

( Dr. Balla Lajos )
az ítélőtábla elnöke

