
Tájékoztató 

 

a Veszprémi Járásbíróságra idézett tanúk részére 

 

 

1. A Veszprémi Járásbíróság címe: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 11. 

 

Megközelíthetősége: 

Vonattal:  vasútállomás gyalog kb. 3,5 km, kb. 45 perc séta, 

  vagy a vasútállomástól az 1,2,4 számú helyijárattal. 

Autóbusszal: buszpályaudvartól kb. 600 m, kb. 8 perc séta. 

Gépkocsival való érkezés esetén a bíróság közvetlen közelében díjfizetés ellenében lehet 

parkolni, díjfizetés automatánál, vagy mobilparkolás szolgáltatással lehetséges. Díjmentes 

parkolás csak a bíróságtól távolabb lehetséges. 

 

A bíróság utcájában fizető 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 portaszolgálat munkatársainak, ezek a bíróság épületébe nem 

vihetőek be. 

 

3. A tanú a következőket feltétlenül hozza magával: 

-idéző végzés 

-érvényes személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, lakcímigazolvány, 

-amennyiben gépjárművel érkezett, forgalmi engedély, vagy 

-busz/vonatjegy. 

 

4. Várakozni a tárgyalóterem előtti 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: 

A tanú jogai: 

- anyanyelv használatának joga, 

- a vallomás összefüggő előadásának joga, 

- bizonyos esetekben a tanúvallomás megtagadásának joga, 

- személyes adatai zártan kezeléséhez való joga, 

- a rendbírság, pénzbírság ellen jogorvoslati jog, 

- a megjelenésével kapcsolatos költségei megtérítéséhez való jog. 
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 Büntetőeljárásban fentiek mellett: 

 - írásbeli vallomástételhez való jog (bíróság engedélye alapján), 

 - jogi képviselethez való jog. 

 

 A tanú kötelezettségei: 

 - megjelenési kötelezettség 

 - közreműködési kötelezettség 

 - vallomástételi kötelezettség 

 - igazmondási kötelezettsége.  

 

A munkáltató a bíróság által idézett tanú eltávozását köteles engedélyezni és a távollét idejére 

részére távolléti díjat fizetni. A megjelenésről a bíróság – a tanú kérésére – igazolást állít ki. 

 

Amennyiben a tanúnak kérdése merült fel a járásbíróság vagy a törvényszék tanúgondozó 

kapcsolattartójához fordulhat (telefonon, elektronikus vagy postai levélben, illetve személyesen 

előre egyeztetett időpontban), annak figyelembevételével, hogy a tanúgondozó konkrét ügyben 

érdemben nem nyilatkozhat, a tanú jogait és kötelezettségeit érintően felvilágosítást nyújthat, 

segítséget adhat. 

 

A tanúgondozó elérhetősége: 

 

Dr. Cséri Gabriella 

telefonszám:  +36-88/590-220 / 9231. mellék 

mobil:  +36-20-314-2897 

e-mail:  cserig@veszpremvb.birosag.hu 

 

A tanúgondozó megkeresésénél az eljárás ügyszámát, a tárgyalás helyét és idejét minden 

esetben kérjük megjelölni. 

 

A tanúgondozó tájékoztatást ad: 

- a tanú jogairól, kötelezettségeiről, 

- költségtérítési lehetőségekről, 

- a távolmaradás előzetes kimentésének lehetőségéről, 

- az igazolatlan távolmaradás következményeiről, 

-kiskorúak bíróság előtti megjelenési kötelezettségéről, 

- a bíróság elérhetőségéről, megközelíthetőségéről, 

- a tanú bíróság előtti megjelenésének idejére a tanú felügyelet nélkül maradó gyermekének 

megőrzéséről. 

 

Az alábbiakat kérjük előzetesen bejelenteni: 

-amennyiben a tanú az idézésre nem tud megjelenni, 

-elkülönített várakozás lehetőségének igénye (erről a tanács elnöke dönt). 

-amennyiben kiskorú gyermeke felügyeletét megoldani nem tudja addig, amíg tanúvallomást 

tesz. 

 

A tanúk jogairól és kötelezettségeiről további információkat a Veszprémi Törvényszék 

honlapján talál: www.veszpremitorvenyszek.hu 
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