
A tanúgondozás gyakorlata 

 

A tanúgondozás intézményének teljes körűvé tétele vonatkozásában a Debreceni 

Törvényszék illetékességi területén működő bíróságokon a szükséges előkészületek 
folyamatban vannak. 

A Törvényszék honlapján egy mindenre kiterjedő, közérthető módon megfogalmazott 

tájékoztatót helyezünk el, mely a tanú jogairól, kötelezettségeiről, a tanúvédelemről 
adnak felvilágosítást. 

Egyenlőre a Debreceni Járásbíróságon mutatkozik a közeljövőben arra lehetőség, 
hogy egy dolgozó részfeladataként – a szabálysértési irodai munkák mellett – 
telefonos felvilágosítással is az ügyfelek rendelkezésére álljon. Az ő közvetlen 

elérhetősége a honlapon feltüntetésre kerül. A többi szervezeti egységben önálló 
feladatként nem nevesíthető a tanúgondozás, de részfeladatként most is megjelenik, 

elsősorban az irodai dolgozók tevékenysége során. 

Bíróságaink eddigi gyakorlatában mind az irodák ügyfélfogadása, mind a 

panasznapok és vezetői fogadónapok alkalmával, továbbá az irodák telefonos 
érdeklődésre is, a kért és szükséges felvilágosítással az ügyfelek rendelkezésére 
álltak. 

 

Bírósági épületeinek mindegyikére a zsúfoltság jellemző, a tanúgondozásnak az 
infrastrukturális háttere jelenleg nincsen meg, így önálló helyiségben a tanúgondozás 

csak úgy oldható meg, hogy az épp használton kívül lévő tárgyalóteremben tudjuk 
szükség esetén az elkülönített várakozást biztosítani a tanú részére. Gyermekek 

felügyeletére azonban nincs lehetőségünk. 

A vidéki bíróságok épülete nem bővíthető, a helyiségek funkciója nem váltható ki. 

A székhelyi bíróság régi épületével kapcsolatban a tárgyi feltételekkel összefüggésbe 

hozható infrastrukturális terv sem készült. Ennek oka, hogy várhatóan 2015. évben 
felépül a Debreceni Járásbíróság új épülete, melyben több helyiség is alkalmas a 

tanúgondozással kapcsolatos program végrehajtására.  

A jelenlegi épületben sem tanúváró, sem elkülönített folyosórész, vagy külön 
kihallgató helyiség nincsen helyszűke miatt. A szükséges többlet tárgyalási napok is 

azért kerültek megszüntetésre, mert nem áll rendelkezésre elegendő tárgyalóterem. 
Egyedüli megoldás az épület bővítése lenne, figyelemmel azonban a közelgő 

építkezésre, ezt a megoldás nem gazdaságos. 

Kizárólag tanúkihallgatására szánt helyiség terv sincs és a kiskorúak részére (szülői 

felügyelettel) a várakozást biztosító külön helyiség jelenleg az ülnökök számára 
rendelkezésére álló 17. számú tárgyaló. Nehézséget jelent ugyanakkor erre az időre 
az ülnökök elhelyezését biztosítani. Külön gyermekfelügyelő biztosítására nincs mód 

annak speciális jogszabályi feltételei miatt, melynek egyetlen dolgozó sem felel meg. 

 

A tanúgondozók helyi képzés keretében kapnak tanúgondozással kapcsolatos 

feladatkörükben oktatást. Az oktatási anyag része a tanúkkal kapcsolatos jogszabályi 
háttér és gyakorlati információ.  



 

A helyiség kialakításával, berendezésével kapcsolatosan egyéb előírás híján a 

rendőrség nyomozóhatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák 
kialakításáról szóló 32/2011. (XI.18.) KIM rendelet alapján kerül kialakításra.  

 

A berendezés kialakításakor a 6-14. éves korosztályt kell figyelembe venni, otthonos, 
barátságos környezetben, színes, gyermek bútorokkal és tárgyakkal (például asztal, 
kék babzsák fotel, firka tábla, mobil térelhatároló paraván és puha vastag szőnyeg 

stb.) könnyebben oldható a főleg kisebb gyermekek számára feszélyező szituáció.  

 

A rendelkezésre álló helyiség az alapfunkción túlmenően a tanúgondozás keretében 

kiskorúak felügyeletére és mediációra is alkalmassá tehető, ennek megfelelően egy 6 
férőhelyes kerek asztal és az ehhez tartozó karos székek elhelyezéséről is szükséges 
gondoskodni.  

 

Összefoglalva tehát a Debreceni Törvényszék illetékességi területén a Debreceni 
Járásbíróság új épülete infrastruktúrálisan eleget tud majd tenni a tanúgondozás 

és a gyermekközpontú igazságszolgáltatás követelményeinek, míg a Debreceni 
Törvényszék, a Hajdúböszörményi-, Hajdúszoboszlói-, Berettyóújfalui-, Püspökladányi 

Járásbíróság épületei nem bővíthetőek és helyszűke miatt az egyes helyiségek 
funkciói nem válthatóak ki. 

 

Személyi körben a bíróságok irodái a szükséges felvilágosítást megadják az 

érdeklődőknek, de az információhoz jutás a Törvényszék honlapjára készülő komplex 
tájékoztatással is bővül, valamint a Debreceni Járásbíróságra felvenni tervezett, 

részmunkaidőben ezen feladattal is megbízott dolgozó munkába állásával. 

 

Az irodai dolgozók képzése Törvényszéki szinten folyamatos, de célszerű lenne egy 
központi, a MIA-n megtartott oktatás és gyakorlati tapasztalatcserére megfelelő 

alkalom szervezése is. 
 


