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Tisztelt Ügyfél! 

Tájékoztatjuk, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszában a Veszprémi Törvényszék épületébe 

ügyfélnek belépni csak indokolt esetben, eljárási cselekményen való részvétel, ügyféltámogató és ügyfélsegítő 

napon való megjelenés vagy kezelő és tájékoztató irodai iratbetekintés céljából lehet, amelyet követően köteles 

az épületet azonnal elhagyni. 

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

➢ az épületbe belépni kizárólag saját tulajdonú, szájat és orrot eltakaró arcmaszk viselésével, valamint a 

kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehetséges; 

➢ olyan személy nem léphet be, aki járványügyi elkülönítés céljából elrendelt hatósági karantén hatálya 

alatt áll, valamint aki hatósági karantén végrehajtására kijelölt lakóhelyen, karanténköteles személlyel 

közös háztartásban él, továbbá a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 14 napig olyan személy 

sem, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött 

személlyel. Amennyiben a feltételek valamelyike az Ön esetében fennáll, azt az épületbe történő 

beléptetést végző alkalmazottakkal köteles közölni; 

➢ a szájat és orrot eltakaró arcmaszk viselése és a személyek között a 2 méteres védőtávolság betartása az 

épületben tartózkodás teljes időtartama alatt (a tárgyalóteremben is) kötelező; 

➢ a tárgyalóterembe a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni;  

➢ ügyfél az épületbe az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés kezdő időpontja előtt legfeljebb 10 perccel 

léphet be, a tárgyalótermet a beléptetésnél kapott tájékoztatásnak megfelelően a legrövidebb úton kell 

megközelítenie, ülőhelyét a tárgyalóteremben behívását követően azonnal el kell foglalnia; a 

tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a feltétlenül szükséges 

időtartamban lehet.  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 

➢ az épületbe az ügyfélsegítő vagy -támogató napra és az iratbetekintésre érkező ügyfelek csak előzetes 

regisztrációt követően léphetnek be; előzetesen regisztrálni legkésőbb az ügyintézés időpontját 

megelőző 24 óránál korábbi időpontban lehet a bíróság honlapján közzétett telefonszámokon; 

➢ a tárgyalásra beengedhető hallgatóság létszámát az eljáró bíró határozza meg, a beléptetést végző 

szolgálat a meghatározottnál több személyt hallgatóságként a tárgyalásra nem engedhet be; 

➢ az iratbetekintés elsősorban elektronikus úton, számítógép segítségével biztosított; 

➢ iratmásolatra vonatkozó kérelmet lehetőség szerint elektronikus úton kell előterjeszteni, és amennyiben 

Ön elfogadja, a másolat kiadása elektronikus úton történik. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy 

➢ lehetősége van tájékoztatást kérni távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren 

keresztül is; 

➢ az iratok beadása postai úton, valamint az épület előtt, illetve az épületben elhelyezett gyűjtőládákban 

való elhelyezéssel történik; 

➢ ha Ön vagy az Ön közvetlen környezetében bárki koronavírussal fertőzött, vagy felmerült 

annak a lehetősége, hogy megfertőződhetett, 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. 

 

Kérjük a megértését és köszönjük az együttműködését! 


