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TÁJÉKOZTATÓ
az Esztergomi Járásbíróságra idézett TANÚK részére
1.

Az Esztergomi Járásbíróság címe: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 22.

Megközelíthetősége:
Vonattal:
MÁV megállótól (Esztergom vasútállomás) gyalog kb. 1600 m, 20 perc séta.
Távolsági autóbusszal:
Esztergom Volán autóbusz-állomásról gyalog kb. 700 m, 10 perc séta.
Autóbusz helyi járatokról a http://vertesvolan.hu internetes oldalon lehet tájékozódni.
Gépkocsival való érkezés esetén a Széchenyi térre behajtani nem lehet. A bíróság közvetlen
környékén díjfizetés ellenében lehet parkolni, díjfizetés automatánál vagy „mobilparkolás”
szolgáltatással lehetséges. Díjmentes parkolás csak a bíróságtól távolabb lehetséges.
Parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezt kérjük szíveskedjenek
figyelembe venni a pontos érkezés érdekében (parkolás hosszabb időt vehet igénybe).
2.

A bíróságra történő belépés során biztonsági vizsgálat kerül lefolytatásra. A bíróságra
történő belépés során a szúró-, lövő-, az élet- és testi épség megsértésére alkalmas
eszközöket le kell adni a biztonsági őröknek, ezek a bíróság épületébe nem vihetők be.

3.

A tanú a következőket feltétlenül hozza magával:
−

idézőjét, személyazonosításra alkalmas okmányát, lakcím kártyáját.

4.

Várakozni a tárgyalóterem előtt a folyosón lehet, ahol ülőhelyek rendelkezésre állnak.

5.

14 éven aluli személyek az épületben csak idézésre, illetve különösen indokolt esetben
tartózkodhatnak.

6.

A tárgyalóteremben az eljárás méltóságához illő megfelelő öltözékben kérjük a
megjelenést, a tárgyalótermi viselkedésnek is ehhez kell igazodnia. A tárgyalóteremben
tartózkodás ideje alatt a fedetlen fő kötelező. A tárgyalást a tanácselnök (vagy egyesbíró)
vezeti, a tanú az ő utasításait köteles követni.

7.

A tanú jogai, kötelezettségei összefoglalóan, erről való felvilágosítás kérés lehetősége:
A tanú jogai:
−
−
−
−
−
−

anyanyelv használatának joga
a vallomás összefüggő előadásának joga
egyes esetekben a tanúvallomás megtagadásának joga
személyi adatai zártan kezelésének kéréséhez való jog
a rendbírság, pénzbírság elleni jogorvoslati jog
a megjelenéssel felmerült költségtérítés joga

Büntetőeljárás során fentieken túlmenően:
− a vallomás leírásának joga (bíróság engedélye alapján)
− jogi képviselethez való jog

A tanú kötelezettségei:
− megjelenési kötelezettség

− közreműködési kötelezettség
− vallomástételi kötelezettség
− igazmondási kötelezettség.
−
A munkáltató a bíróság által idézett tanú eltávozását köteles engedélyezni és a
távolét idejére részére távolléti díjat fizetni. A megjelenésről a bíróság – kérésre –
igazolást állít ki.
Amennyiben a tanúnak kérdése merül fel a járásbíróság vagy a törvényszék
tanúgondozó kapcsolattartójához fordulhat (telefonon, elektronikus vagy postai
levélben, személyesen), annak figyelembe vételével, hogy a tanúgondozó konkrét
ügyben érdemben nem nyilatkozhat, egyéb (tanú jogaival, kötelezettségeivel
kapcsolatos) kérdésekben felvilágosítást adhat, segítséget nyújthat.
A kapcsolattartó elérhetősége:
Kapcsolattartás: hétfő ügyfélfogadási időben
Fehér Márta elnöki irodavezető
irodája: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 22., Esztergomi Járásbíróság elnöki iroda
telefonszáma: 06-33/312-097
e-mail: FMarta@esztergom.birosag.hu
központi e-mail: tanugondozas@tatabanyait.birosag.hu
A kapcsolattartó megkeresésénél az eljárás ügyszámát, a tárgyalás napját, helyét
és idejét minden esetben kérjük megjelölni (előre egyeztetett személyes megkeresés
esetén az ezeket tartalmazó idézést bemutatni).
A kapcsolattartó különösen az alábbiak tekintetében ad tájékoztatást:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

általánosságban a tanú jogai és kötelezettségei,
az igazolatlan távolmaradás következményei,
a távolmaradás kimentési módja,
a költségtérítési lehetőségek,
kiskorú bíróság előtti megjelentési kötelezettsége,
a tanú bíróság előtti megjelentési ideje,
kiskorú – nem tanú – gyermekkel érkezés a bíróságra,
elkülönített várakozás igénybevételének lehetősége,
a tanú bíróság előtti megjelenése, viselkedése.

Az alábbiakat kérjük előzetesen jelezni, bejelenteni:
− Az idézett időpontra nem tud megjelenni.
− Elkülönített várakozás lehetőségének igénye. (Abban az esetben biztosítható, ha az a
tanú személyes biztonsága okából indokolt. Ennek kérdését a tanács elnöke, vagy a
kapcsolattartó személy dönti el. A tanú meghallgatása nem az elkülönített
várakozóhelyen történik.)
− Amennyiben gyermekkel kíván megjelenni, illetve a gyermek felügyeletét igényli.
Tatabányai Törvényszék honlapja: http://tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu/

