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A Tiszafüredi Járásbíróságra érkezőknek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiszafüredi Járásbíróság címe: 

5350 Tiszafüred, Béke tér 4. 

 

1.) Az épület megközelítése: 

 

Amennyiben vonattal érkezik Tiszafüredre: 

A vasútállomás a Tiszsafüred, Vasút utca 39. sz. alatt található. 

Gyalogosan: a vasútállomástól kb. 30 perc alatt érhető el a bíróság épülete (1,7 km) a Baross út -  

Kossuth L. tér - Fő út – Béke tér útvonalon keresztül. 

Autóbusszal: helyi közlekedési járat nincs, de az autóbuszállomás a vasútállomástól 30 méterre 

található. Az alábbi megállóhelyeket megjelölve végállomásként, - attól függően, hogy az adott 

távolsági buszjárat melyik megállóhelyet érinti – a bíróság könnyebben megközelíthető: 

 - Tiszafüred Posta előtti buszmegálló, távolság a bíróság épületétől:    400 m 

Gyalogos útvonal: Szőlősi út - Fő út – Béke tér 

 - Nemzeti Étterem előtti buszmegálló, távolság a bíróság épületétől: 200 m 

Gyalogos útvonal: Fő út – Béke tér 

 

Amennyiben busszal érkezik Tiszafüredre: 

A buszállomás Tiszafüred, Bartók B. u. 37. szám alatt található, 30 méterre a vasútállomástól. 

Gyalogosan: a buszállomástól kb. 35 perc alatt elérhető a bíróság épülete (1,7 km) a buszállomásról 

a Bartók B. út – Vasút út - Baross út - Kossuth L. tér - Fő út – Béke tér útvonalon keresztül. 

 

A településen belül helyi buszjárat nincs, de a távolsági buszjáratok érintik a város belterületén lévő 

buszmegállók közül azokat, amelyek a bíróság közelében vannak. Ilyen buszmegállók:  

Tiszafüred Posta előtti buszmegálló, távolság a bíróság épületétől:    400 m 

Gyalogos útvonal: Szőlősi út - Fő út – Béke tér 

Nemzeti Étterem előtti buszmegálló, távolság a bíróság épületétől:    200 m 

Gyalogos útvonal: Fő út – Béke tér 

 

A buszmenetjegyek vásárlásakor célszerű végállomásként a fenti a megállóhelyek közül azt 

megjelölni, amelyiket az adott távolsági buszjárat érint. 



 

 

Amennyiben személygépjárművel érkezik Tiszafüredre: 

Kialakított parkolóhely nincs, de a bíróság épülete mellett, két oldalon ingyenes parkolásra van 

lehetőség 

 

2.) A bíróság épületébe a közbiztonságra különösen veszélyes (pl.: lőfegyver, lőszerrel, 

robbanóanyaggal, robbantószerrel) vagy rendbontásra alkalmas eszközzel – a rendőrség, a büntetés-

végrehajtási testület, vagy más fegyveres szervek hivatásos állományú, szolgálati feladatot ellátó 

tagjain kívül – senki sem léphet be; ezen személyek sem, ha félként, vagy tanúként kaptak idézést. 

Ennek ellenőrzésére a biztonsági szolgálat jogosult, feladatát a bíróságon rendszeresített 

biztonságtechnikai eszközök (személyátvizsgáló kapu, kézi fémkereső detektor és röntgensugaras 

csomagvizsgáló gép) segítségével látja el. 

 

3.) A tanúzás állampolgári kötelezettség, mely maga után vonja a bírósági idézésre történő 

megjelenési kötelezettséget. A tanúnak mindenképpen megjelenési kötelezettsége van, az eljáró bíró 

a tárgyaláson fogja tájékoztatni arról, hogy a vallomástételt milyen esetekben tagadhatja meg. 

A tanú, amennyiben a tárgyaláson megjelenni nem tud, távolmaradását előzetesen, írásban – az 

ügyszámra történő hivatkozással – jelentse be az eljáró bíróságnál, egyben csatolja a 

távolmaradásának alapos okát alátámasztó igazolást is. 

A tanú az idéző végzést, személyazonosításra alkalmas okmányát, lakcímkártyáját hozza magával. 

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

kérelmére – személyes adatainak zártan történő kezelésére lehetőség van. 

 

4.) A tárgyalóteremben az eljárás méltóságához illő, megfelelő öltözékben kell megjelenni, és a 

tárgyalótermi viselkedésnek is ehhez kell igazodnia. A tárgyalóteremben tartózkodás idje alatt a 

fedetlen fő kötelező. A tárgyalást a bíró vezeti, az ő utasításait mindenki köteles betartani. A tanúhoz 

kérdéseket feltenni, róla kép- vagy hangfelvételt készíteni kizárólag a tanácsvezető bíró 

engedélyével lehet. 

 

5.) A tanú jogairól és kötelezettségeiről, a bíróság előtti megjelenés elvárhatóságáról 

 

minden munkanap 9-11 óra között az (59) 352-241 telefonszámon 

 

Szabó Lászlóné bírósági tisztviselőnél érdeklődhet, illetve 

 

személyesen az 5350 Tiszafüred, Béke tér 4. szám alatt, előre egyeztett időpontban. 

 


