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Intézkedés a tanúgondozásról
A bíróság által kihallgatandó tanúk jogainak és kötelezettségeinek érvényesülése és
a tanúk részére szükséges tájékoztatás, információadás érdekében a Szombathelyi
Törvényszék, a Szombathelyi Járásbíróság, valamint a Szombathelyi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság ügyeiben tanúgondozóként kijelölöm
dr. Horváth Szilvia bírósági fogalmazót
Dr. Kustos Anna Zsófia bírósági ügyintézőt,
a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyeiben a fenti igazságügyi
alkalmazottakon kívül a közigazgatási és munkaügyi bíróság lajstromirodájának
alkalmazottját.
A Körmendi Járásbíróságra tanúgondozóként dr. Zsámboki Györgyi bírósági titkár,
a Kőszegi Járásbíróságra Kenézné Laki Barbara bírósági ügyintéző, a Sárvári
Járásbíróságra dr. Holló Veronika bírósági titkár és dr. Zsigmond Diána bírósági
fogalmazó került kijelölésre.
A kijelölt tanúgondozók feladata, hogy telefonon, illetve elektronikus úton érkezett
megkeresés esetében tájékoztatást adjanak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

általánosságban a tanúk jogairól, kötelezettségeiről
a bíróság elérhetőségéről
az igazolatlan távolmaradás következményeiről
a távolmaradás kimentésének módjáról
költségtérítési lehetőségekről
kiskorúak bíróság előtti megjelenésének kötelezettségeiről
a tanú bíróság előtti megjelenése idejére a felügyelet nélkül maradó
gyermeknek a bíróság épületében történő felügyeletének biztosításáról
a bíróságon irányadó magatartási szabályokról
tanúk személyes adatainak védelméről

A tanú személyesen is felkeresheti a tanúgondozót. Személyes kapcsolat során a
tanú a jogairól, kötelezettségeiről kérhet a tanúgondozótól felvilágosítást.
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A tanúgondozó a tanú részére az adott ügy érdemére vonatkozóan felvilágosítást
nem adhat, az ügyről a tanút nem tájékoztathatja.
A tanúgondozók minden év július 15. és december 15. napjáig írásban beszámolni
kötelesek a telefonon, személyesen, elektronikus úton érkezett megkeresésekről és a
tanúk által általában felvetett kérdésekről, problémákról.
Ha a tanú az eljárásban részt vevő más személyekkel vagy hallgatósággal való
együtt várakozás miatt konfliktus helyzettől tart, és ezt a tanúgondozó felé jelzi, a
tanúgondozó erről haladéktalanul értesíti az ügyben eljáró bírót, aki a bíróság
elnökének értesítése mellett megteszi a szükséges intézkedést a tanú elkülönített és
biztonságos várakozási feltételeinek biztosítása érdekében a teremőr szolgálat
bevonásával, ha okkal feltételezhető a konfliktushelyzet kialakulása.
Amennyiben a tanú meghallgatása idejére kiskorú gyermeke felügyeletét csak úgy
tudja biztosítani, hogy gyermekét is magával hozza a tárgyalásra, úgy ezt előzetesen
jeleznie kell a tanúgondozó részére.
Fel kell hívni a tanút, hogy lehetőség szerint más felnőtt kísérőt is hozzon magával,
aki a meghallgatása ideje alatt a gyermek felügyeletét ellátja. A kiskorú gyermek és
kísérője várakozási ideje alatt  további elnöki intézkedésig  a tanúgondozó által
kijelölt helyiségben tartózkodhat.
Elrendelem, hogy a tanúk idézési formanyomtatványán a Szombathelyi Törvényszék
területén működő bíróságokon feltüntetésre kerüljön a tanúgondozással megbízott
igazságügyi alkalmazottak neve, beosztása, a telefonos elérhetősége, email címe és
a bíróság címe.
A formanyomtatványon tájékoztatni kell a tanúkat arról is, hogy további
információkat a Szombathelyi Törvényszék honlapjáról is megtudhatnak.
Jelen intézkedés nem terjed ki az eljárási törvényekben szabályozott védett,
különösen védett tanúk gondozására.
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