Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
8/2020. (XI. 04.) OBH belső szabályzata
az Országos Bírósági Hivatal épületeiben tartózkodás járványügyi készültség idején
irányadó szabályainak meghatározásáról és az 1/2018. (I. 5.) belső szabályzat eltérő
alkalmazásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (2) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - figyelemmel a járványügyi készültség
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésére, valamint a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet rendelkezéseire – Magyarország egész területére vonatkozó egészségügyi

válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség óvintézkedéseinek megtartása
céljából, az épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályaira a következő belső
szabályzatot adom ki:1
1. A szabályzat célja és hatálya
1. § A szabályzat célja:
a) az Országos Bírósági Hivatalban (a továbbiakban: OBH) folyó munka
zavartalanságának és az OBH kezelésében, használatában lévő épületek rendjének
biztosítása;
b) az OBH kezelésében és használatában álló épületbe történő be- és kilépés, az ott
tartózkodás szabályainak meghatározása a járványügyi készültség idejére;
c) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása;
d) a bírák, az igazságügyi alkalmazottak és az OBH épületébe belépő személyek
egészségének megóvása;
e) a járványügyi intézkedések maradéktalan betartásának biztosítása.
2. § A szabályzat
a) területi hatálya az OBH kezelésében, használatában lévő valamennyi épületére (a
továbbiakban: épületek)
aa) 1055 Budapest, Szalay utca 16. (a továbbiakban: Szalay utcai ingatlan),
ab) 1055 Budapest, Markó utca 9. (a továbbiakban. Markó utcai ingatlan),
ac) 1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6. (a továbbiakban: Tóth Lőrinc utcai
ingatlan),
ad) 8636 Balatonszemes, Ady Endre utca 22. (a továbbiakban: Üdülő I.),
ae) 8636 Balatonszemes, Ady Endre utca 38. (a továbbiakban: Üdülő II.);
b) személyi hatálya az OBH dolgozóira, valamint az épületekbe belépő más
személyekre;
c) időbeli hatálya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján
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terjed ki.
3. § Az OBH elnökének az Országos Bírósági Hivatal épületeibe való be- és kilépésről, az
épületekben tartózkodás szabályairól és az épületek rendjének fenntartásáról szóló 1/2018. (I.
5.) belső szabályzatát a jelen szabályzatban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
2. Az előzetes regisztrációhoz nem kötött belépés és benntartózkodás szabályai
4. § (1) Az OBH épületei területére:
a) az OBH-val szolgálati jogviszonyban álló, vagy az OBH-ba beosztott bíró és
igazságügyi alkalmazott;
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó bíró és igazságügyi alkalmazott igazolványának
felmutatásával;
c) az ügyvédi kamara tagjai, az ügyészek, az alügyészek, az ügyészségi fogalmazók, az
igazságügyi szakértő, az igazságügyi szakértőjelölt és az Igazságügyi Minisztérium
kormánytisztviselője a hivatásrendi igazolvány felmutatásával;
d) az OBH érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy, így különösen az OBH-val
szerződéses viszonyban álló vállalkozó;
e) a belépésre jogszabályi felhatalmazás alapján jogosult személy
előzetes regisztráció nélkül léphet be.
(2) A Szalay utcai ingatlan területére a Szalay utcai főbejáraton keresztül előzetes regisztráció
nélkül léphet be
a) az Igazságügyi Minisztérium dolgozója, és
b) a jogi szakvizsgán résztvevő személy.
(3) A Tóth Lőrinc utcai, az Üdülő I. és az Üdülő II. ingatlanok területére az OBH szállodai
szolgáltatását igénybe vevő személy vendégkártya használatával, előzetes regisztráció nélkül
beléphet.
5. § Az OBH épületeiben a
a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, és a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
személy a munkavégzés ideje alatt;
b) 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt személy az ügyintézéshez szükséges ideig;
c) 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy az OBH érdekkörébe tartozó
feladat és tevékenysége ellátásához szükséges ideig;
d) 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti személy a jogi szakvizsgán történő részvétele
idejéig;
e) 4. § (3) bekezdésben foglalt személy a szolgáltatás igénybevétele alatt
tartózkodhat.
3.
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8. § Amennyiben az ügyintézés során papír alapú irat előterjesztésének helye van, az ügyfelek
papír alapú beadványaikat elsősorban postai úton, vagy a Szalay utcai ingatlanban található
gyűjtőládában történő elhelyezés útján nyújthatják be.
5. Az ügyfélfogadási helyiség használatának rendje
9. § (1)5 Az ügyfélfogadásra kijelölt helyiségben az igazságügyi alkalmazottak és az ügyfelek
kötelesek szájat és orrot eltakaró orvosi maszkot vagy munkavédelmi maszkot, illetve textil
vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) az orrot és szájat
folyamatosan elfedve viselni. Az ügyintézés során az igazságügyi alkalmazott részére a kesztyű
viselése javasolt.
(2) Az ügyfélfogadási helyiségben egyidejűleg egy ügyfél tartózkodhat, kivéve, ha a helyiség
mérete lehetővé teszi - figyelemmel az irodában dolgozó(k) számára is - a jelenlévők közötti
legalább 2 méteres távolság biztosítását.
(3) Az ügyfélfogadásra kijelölt helyiségben a munkaidő lejártát követően fertőtlenítő takarítást
kell végezni, amelynek megszervezése a Műszaki Főosztály feladata.
6. A belépés és az épületben tartózkodás általános szabályai
10. § (1)6 A bíróság épületében maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki
számára nem tiltható meg. A maszkot használó személy – kizárólag az azonosítása céljából és
annak idejére – a bíróság dolgozója, vagy a bírósági biztonsági személyzet felszólítására köteles
az arcát eltakaró maszkot időlegesen eltávolítani.
(2)7
(2a)8
(3) 9 A mellékhelyiségekben elhelyezett kézszárító gépek használata tilos. Az irodákban –
amennyiben technikai feltételek adottak – 30 percenként szellőztetni kell.
11. § (1) Az OBH épületeibe olyan személy nem léphet be:
a) aki járványügyi elkülönítés céljából elrendelt, hatósági karantén hatálya alatt áll,
b) aki hatósági karantén végrehajtására kijelölt lakóhelyen, karanténköteles személlyel
közös háztartásban él,
c) akinek testhőmérséklete meghaladja az országos tisztifőorvos által a járványügyi
készültségi időszak védelmi intézkedéseivel összefüggésben közzétett határozatában
meghatározott mértéket,
d) aki a belépés időpontjában légúti fertőzés egyéb tüneteit mutatja.
(2) Az a személy, akit a mindenkori kormányrendelet alapján a járványügyi hatóság az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 65. § (1) bekezdése szerint
kontaktszemélynek nyilvánított, az OBH épületeibe csak azt követően léphet be, miután az
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ezzel összefüggésben hozott járványügyi hatósági intézkedés megszüntetésre került.
(3) Az OBH dolgozója köteles haladéktalanul vezetőjén keresztül bejelenteni az OBH
elnökének, ha vele szemben az (1) – (2) bekezdésben foglaltak fennállnak.
(4) Az OBH-val szerződéses jogviszonyban álló a szerződésben meghatározott kapcsolattartón
keresztül köteles bejelenteni az OBH elnöke részére, ha vele szemben az (1) – (2) bekezdésben
foglaltak fennállnak.
(5)10 Az, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten COVID-19 vírussal
fertőzött személlyel -kivéve az egy háztartásban élés esetét - a kapcsolat megszakítását követő
14 napon belül az OBH épületébe akkor léphet be, ha fertőzésmentességét az OBH épületébe
történő belépése időpontját megelőző 72 órán belül, legalább 48 órás időkülönbséggel két
alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai
vizsgálata -SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó okirattal igazolj, hogy a SARSCoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
(6) Szoros kapcsolatban állónak tekintendő a bírósági épületekben tartózkodás járványügyi
készültség idején iránydó szabályainak meghatározásáról szóló 4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki
ajánlás 11. § (2) bekezdésében leírt esetek.
7. Az Országos Bírósági Hivatal dolgozóira vonatkozó szabályok
12. § (1) Ha az OBH dolgozója igazoltan COVID-19 vírusfertőzésen esett át, az OBH
épületeibe kizárólag a gyógyulását igazoló orvosi dokumentáció bemutatásával léphet be. A
gyógyulást igazoló dokumentum eredeti vagy másolati példányát a szervezeti egység
vezetőjének papír alapon vagy elektronikus formában kell bemutatni.
(2) 11 Az OBH épületeiben személyes jelenlétet igénylő értekezlet ülés, rendezvény csak a
járvány megelőzésére szolgáló óvintézkedések fokozott betartása mellett, a jelenlévők közötti
legalább 2 méteres távolság megtartásával tartható.
(3)12
8. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a szabályzat a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Ez a szabályzat a járványügyi készültség megszűnésével hatályát veszti.
14. § A szabályzatot az OBH internetes és intranetes honlapján közzé kell tenni, illetve az OBH
épületeinek előterében is ki kell függeszteni, valamint elektronikus úton az OBH minden
dolgozójának meg kell küldeni.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal elnök
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