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2005. El. II. A. 5/1.
1/ 2012. számú szabályzattal módosított
3/2005. számú szabályzat
a Fővárosi Ítélőtábla Budapest II. kerület, Fekete Sas u. 3. szám alatti
épületébe történő belépés és onnan való kilépés rendjéről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, bírósági
épületek rendjének fenntartásáról szóló XIII. fejezetében foglaltakra figyelemmel, a
bíróság zavartalan működése, az épületben tartózkodók biztonság a és az épület
védelme érdekében a Fővárosi Ítélőtábla Budapest II. kerület Fekete Sas utca 3. szám
alatti épületébe történő belépés, tartózkodás és kilépés rendjéről az alábbiak szerint
intézkedem.
1.

A Fővárosi Ítélőtábla épületébe a beléptetési és kilépte tési feladatokat az
ítélőtábla alkalmazásában álló rendfenntartást végző személyek látják el.

2.

Az épület földszinti helyiségei a közönség és az ügyfélforgalom számára nyitva
álló helyiségek, melyekbe bírósági ügyintézés és a nyilvános tárgyaláson történő
részvétel céljából bárki beléphet. Az ítélőtábla épületébe kizárólag a 3., illetve az
5. pontban meghatározottak szerint lehet belépni.

3.

Belépésre jogosultak:
a. az ítélőtáblára beosztott bírák és igazságügyi alkalmazottak , a belépést
biztosító mágneskártya kötelező használatával,
b. szolgálati (munkáltatói, ügyvédi stb.) igazolvány, vagy ideiglenes belépési
engedély felmutatása és annak ellenőrzése után
az épület nyitott, illetőleg zárt részébe:
a Fővárosi Ítélőtáblára beosztott bírák és igazságügyi alkalmazottak
a Fővárosi Ítélőtáblára beosztott bírák és igazságügyi alkalmazottak
vendégei közül a bírói, ügyészi, igazságügyi alkalmazotti igazolvánnyal
rendelkező személyek,
a Fővárosi Ítélőtábla által kiadott ideiglenes belépési engedéllyel
rendelkező személyek,
az épület nyitott részébe:
az ügyvédek,
a jogtanácsosok,
a szabadalmi ügyvivők,
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a büntetés-végrehajtási intézet, illetve a rendőrhatóság részéről az
őrizetben lévő személyt tárgyalásra, kihallgatásra, meghallgatásra kísérő
hivatásos állomány,
c. az épület zárt részébe, a személyazonosság igazolása és biztonságtechnikai
ellenőrzés után:
jogi szakvizsgára érkezők, névjegyzék alapján,
az épületben szolgálatot teljesítő bírák, bírósági alkalmazottak vendégei,
a vendéglátó- vagy az általa megbízott személy kíséretével,
a rendezvények meghívottai,
a szakipari, karbantartási, szolgáltatási, szállítási, illetve vendéglátási
feladatot végző szervek dolgozói, a megrendelő – vagy az általa
megbízott személy – kíséretével, névjegyzék alapján,
d. az épület nyitott részébe, a személyazonosság
biztonságtechnikai ellenőrzést követően bárki.

igazolása nélkül, a

4.

A belépni szándékozók – a 3. a) pontban felsoroltak kivételével – a belépés előtt
kötelesek az igazolványukat felmutatni, és csak annak ellenőrzése után léphetnek
az épületbe. Ha a belépni szándékozó az igazolványa felmutatását megtagadja , a
3. d) pontban foglaltak szerint léphet be.

5.

A 3. b) pontban megjelölt engedélynek kell tekinteni a Fővárosi Ítélőtábla
elnöke,
elnökhelyettese,
kollégiumvezetője,
kollégiumvezető-helyettese,
gazdasági hivatalvezetője által kiadott ideiglenes belépési engedélyt, meghívót,
továbbá vendéglistát.

6.

Az ítélőtábla munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig tart nyitva.

7.

A nyitvatartási idő lejárta után a Fővárosi Ítélőtábla bírái és igazságügyi
alkalmazottai a 3. a) pontban meghatározott módon léphetnek be. Belépésüket, az
e célra rendszeresített nyilvántartásban, a belépés és eltávozás időpontját is
tartalmazó bejegyzéssel kötelesek feltüntetni.

8.

A munkaidőben megkezdett, de annak leteltét követő munkavégzés esetén a
benntartózkodás a bírák és az igazságügyi alkalmazottak, továbbá családtagjaik
és vendégeik részére külön engedély nélkül is biztosított.

9.

Az ítélőtábla épületébe munkaszüneti napokon csak a Fővárosi Ítélőtábla
elnökének, elnökhelyettesének és gazdasági hivatalvezetőjének írásbeli
engedélye alapján lehet belépni.

10.

Az ítélőtábla bírái és igazságügyi alkalmazottai a rendelkezésükre bocsátott
mágneskártyát az épületbe való be- és kilépéskor minden alkalommal kötelesek
használni.
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11.

A biztonságtechnikai átvizsgálásra köteles belépőnek át kell haladnia a
fémkereső kapun, és csomagjait a csomagátvizsgáló röntgen gépbe kell
helyeznie. Ennek megtagadása esetén az épületbe belépnie nem lehet.

12.

Lőfegyvert, lőszert és más, testi épséget, egészséget sértő, közbiztonságra
veszélyes eszközt az épületbe bevinni nem lehet. Az ilyen eszközt az épület
földszintjén lévő szekrényben kell elhelyezni.

13.

Az épülethez tartozó parkoló részbe kizárólag az ítélőtábla elnökének
engedélyével lehet behajtani. A behajtási engedély kiadásáról az elnöki iroda
vezetője köteles a biztonsági szolgálat tagjait tájékoztatni.

14.

Az ítélőtábla tulajdonában álló tárgyat az ítélőtábla épületéből csak az ítélőtábla
elnökének, elnökhelyettesének és gazdasági hivatalvezetőjének írásbeli
engedélyével lehet kivinni.

15.

A be- illetőleg kilépés szabályait sértő magatartásról a biztonsági szolgálat tagja
haladéktalanul köteles tájékoztatni az ítélőtábla elnökét.

16.

A Fővárosi Ítélőtáblára beosztott bíró, illetve igazságügyi alkalmazott köteles
haladéktalanul bejelenteni az elnöki iroda útján az ítélőtábla elnökének, a
belépésre jogosító mágneskártya elvesztését.

17.

Jelen módosítás 2012. február 1. napján lép hatályba.
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a Fővárosi Ítélőtábla elnöke

