
 
 
 
 

Készítette: dr. Hajdúné dr. Ruzsics Gabriella Erzsébet 
                             az Egri Törvényszék elnökhelyettese 



„Hiába nyitják ki az ajtót, ha nem mersz bemenni.”                                                                                                                              
(Almási Miklós esztéta, filozófus, esszéíró és egyetemi tanár) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy 
valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és 
pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül 
bírálja el. ” 
(Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (1) bekezdés) 
 
 

 Az Alaptörvényben megfogalmazott jog megfelelő érvényesítésében – a 
bizonyítási eszközök között - jelentős szerepe van a tanúk vallomásának. 
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 Általános szabály, hogy akit a bíróság tanúként 

megidéz, az – bizonyos kivételekkel – mind a 
büntető eljárásban és a szabálysértési eljárásban, 
mind a polgári eljárásban köteles a bíróság előtt 
megjelenni és tanúvallomást tenni. 
 



  
 A tanúzási kötelezettség tartalmilag a következőket 

foglalja magában: 
  
megjelenési kötelezettség  
vallomástételi kötelezettség  
okirat-felmutatási kötelezettség 
igazmondási kötelezettség 
 
 

„A megértés hozzásegít az elfogadáshoz, az elfogadás pedig a gyógyulás feltétele.”                                           
(Joanne Kathleen Rowling) 



Köteles megjelenni         felmerül 
benne a kérdés:  
mi történik ott velem?                                                             
mit tegyek, ha nem tudok elmenni?                                                           
mi történik, ha nem tudok válaszolni?  
nem esik-e bántódásom? 
kapok-e védelmet? 
félek, hogy kirúgnak a munkahelyemről!                                          
milyen jogaim vannak? 
stb. 
 



 
 
 
 
 Aggodalmak, félelmek   ezt  fel kell oldanunk! 
          bizonytalanság      
  
                                                                                            
             
       - tájékoztatás 
 Bizalom, megnyugvás,    - jogai érvényre juttatása  
         magabiztosság    - empatikus szemlélet 
  

 



  
 
 „Az emberek különbözően reagálnak a félelemre. Elítélni ezt 

túlságosan is egyszerű volna - inkább meg kellene értenünk, 
honnan jönnek ezek a félelmek.”                                                                                                                                                 

 (Giulia Enders német orvos és író)                                                    

 



 
Általános 

 
Tárgyalás előtt 

 
Tárgyalás ideje alatt 

 
Tárgyalás után 

Bírák, igazságügyi 
alkalmazottak 

felkészítése 

 
tanúgondozói hálózat – 

14 fő 

 
 

•alapos 
előkészítés,felkészülés 

•idézés ütemezése 
 

 
pontos tárgyalás kezdés 

 
tanúk elkülönített 
várakoztatásának 

biztosítása 

távozás során 
„előny”biztosítása, 

szükség esetén rendőri 
biztosítás 

 
MIA központi képzésein 

részvétel 

részletes, általános 
tájékoztató tanúk 

részére a honlapon 

 
tanú megkeresésére 
felvilágosítás adás 

 
regionális oktatások 

tanúgondozói hálózat 
elérhetősége a honlapon 

 

szükséges-e idézni az 
adott tanút? 

tanúk lépcsőzetes 
idézése 

gyermekmeghallgató 
szobák, gyermekkel érkező 
tanúnak „gyermekszoba” 

biztosítása 

 

 

szükség esetén jelzés a 
társhatóságok felé 

(Védelmi Program 
lehetősége- büntető 

eljárás tartama alatt is) 

helyi képzések: 
•tanúgondozók tanácskozása 

•BÜSZ oktatás keretében 
képzés,                       

• szakmai tárgyú képzések 
• érzékenyítő képzések,  
•önképzés lehetősége,  
•szakjogász képzések,  

• programok, 
•társszervek rendezvényein 

részvétel  

az Egri Törvényszék, 
valamint az illetékességi 

területéhez tartozó 
járásbíróságok 
ügyfélkartája 

 
szükség esetén rendőri 

biztosítás 

áldozatvédelmi témájú 
tájékoztató és szakmai 
anyagok a honlapon és 

saját portálon 

 
tanú idézési 

nyomtatványokon a 
tanúgondozó 

elérhetőségének 
feltüntetése 

 

 
rendészet fokozott 

figyelme 

bíróságok folyosóján 
tájékoztató, 

figyelemfelhívó plakátok, 
szórólapok 

 
tanúk védelmét, kíméletét 
szolgáló eljárási szabályok 
alkalmazása – különleges 

bánásmódot igénylő sértett 

 
 
    
      Tanúgondozás        Áldozatvédelem 
 
 
                      
                      Gyermekközpontú  
                     igazságszolgáltatás                               

Nyitott bíróság program 
keretében is tájékoztatás  

 
tanúgondozók 

felvilágosítás adása, 
egyénre szabottan 

 

együttműködés a 
társhatóságokkal 

(összefogás) és a médiával 
(ismeretek közvetítése) 

 

empatikus bánásmód 
feszültség oldása, pl. 
leültetés, víz, szünet  szükség esetén rendőri 

védelem, biztosítás 
kérése   



 
 

„Az ember mindentől fél, amit nem ért. Amitől pedig fél, azt gyűlöli.”                                                       
(Jo Nesbo norvég író és zenész) 
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„Az embereket puszta eszközöknek soha ne tekintsd…. Tiszteld mindenkiben az emberi méltóságot.” 
  (Deák Ferenc) 

„Ha a társadalom nem tudja megvédeni egyes állampolgárait attól, hogy 
bűncselekmények áldozataivá váljanak, akkor legalább, ha bajba kerültek, próbáljunk 
meg rajtuk segíteni.”  
(az Európai Áldozatvédő Fórum alapgondolata) 
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Mit nyerhetünk? 
 

hatékonyabb bizonyítási eljárást  
az eljárás időszerűségének javulását  
az igazságszolgáltatásba vetett bizalom erősödését 
jó érzést, elégedettséget 



 
Még egy gondolat: az ügydöntő határozat rendelkező részének a kihirdetésekor azt 
a tanács elnöke állva olvassa fel, és a jelenlevők állva hallgatják meg, a tanács elnöke 
valamely jelen lévő személy egészségi állapotára tekintettel e szabály alól kivételt 
tehet.  
 
Be.244. § (3) bekezdése: akit a bíróság előtt kihallgatnak, vagy aki a bírósághoz 
szól, annak állva kell beszélnie.  A tanács elnöke e szabály alól kivételt tehet. 
 
A Pp-ben ilyen szabályozást nem találtam. 
 
Tájékozódásom szerint a polgári eljárásban sem egységes a gyakorlat az állva vagy 
ülve történő ki/meghallgatás terén, illetve nyilatkozattétel esetében. Talán ezen 
eljárásokban a gyakorlatban kevésbé általános az állva történő beszéd. 
 
A gondoskodásról, kíméletről, védelemről beszélünk. Véleményem szerint 
megfontolandó lehet a Be. szabályozás átgondolása, különös tekintettel a tanúkra 
(sértettekre).  
 
Jelenleg a tárgyalóteremben a tanú kihallgatásakor mindenki ül, csak a tanú áll. 
Többnyire már ettől feszeng, zavarban van… 
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET! 


	��MAGYAR IGAZSÁGÜGYI AKADÉMIA�2017.ÁPRILIS 18.�TANÚGONDOZÁS, ÁLDOZATVÉDELEM� �Tanúgondozás és áldozatvédelem a gyakorlatban – törvényszéki kihívások és jó gyakorlatok�
	„Hiába nyitják ki az ajtót, ha nem mersz bemenni.”                                                                                                                                                                   (Almási Miklós esztéta, filozófus, esszéíró és egyetemi tanár)�
	3. dia
	4. dia
	Köteles megjelenni         felmerül benne a kérdés: 
	6. dia
	7. dia
	8. dia
	��„Az ember mindentől fél, amit nem ért. Amitől pedig fél, azt gyűlöli.”                                                                                                                               (Jo Nesbo norvég író és zenész)�
	„Az embereket puszta eszközöknek soha ne tekintsd…. Tiszteld mindenkiben az emberi méltóságot.”�  (Deák Ferenc)
	����Mit nyerhetünk?�
	12. dia
	13. dia
	14. dia

