Szervezeti kisokos
Tárgyalásra megyek
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Hogyan értesülök
a bírósági tárgyalásról?
99 IDÉZÉS
Akit a bíróság idéz, köteles a tárgyaláson
megjelenni.
99 ÉRTESÍTÉS
Aki értesítést kap, jelenléte nem kötelező,
de lehetősége van arra, hogy részt vegyen a
tárgyaláson.
99 Hallgatóságként idézés nélkül is jelen lehet
a nyilvános tárgyaláson.

Mit vigyek magammal
a bírósági tárgyalásra?
Az alábbiakat szükséges magával hoznia:
{{az idézést vagy az értesítést,
{{a személyi igazolványát (útlevél, vagy
járművezetői engedély),
{{lakcímkártyáját,
{{polgári ügyekben az adókártyáját.

Mit nem vihetek
magammal a bíróságra?
88 A közbiztonságra különösen veszélyes vagy
rendbontásra alkalmas eszközt (például
fegyvert, kést, szúró-vágóeszközt),
88 élő állatot.

Milyen öltözetben
jelenhetek meg
a bíróság előtt?
Tiszteljük meg az eljárás résztvevőit és a
bíróságot azzal, hogy a tárgyalás méltóságához
illő, tiszta, rendezett öltözetben jelenünk meg!

Mi történik a bírósági
épületbe való
belépéskor?
zz A beléptetés biztonsági átvizsgálással,
csomagátvizsgálással, illetve fémdetektoros
vizsgálattal jár(hat).
zz Az ellenőrzést jelentős mértékben
meggyorsítja, ha bemutatja az idézést vagy
az értesítést.
zz Amennyiben tárgyalásra érkezett,
az idézésben foglaltak alapján útba igazítják,
míg egyéb esetekben a kezelőirodába
irányítják.

Ki és mikor léphet be
a tárgyalóterembe?
99 A tárgyalásra pontosan kell érkeznie.
99 Várakozás közben ne zavarja a
tárgyalóteremben folyó munkát!
99 Készítse elő személyi igazolványát!
99 A tárgyalóterembe akkor léphet be, ha
szólítják.

Mit tegyek, ha elkésem
vagy elmulasztom
a tárgyalást?
zz Ha van rá mód, előzetesen jelezze a késést!
(Pl.: telefonon).
zz Ha önhibáján kívül késett el, indokait
igazolási kérelemben adhatja elő.
zz Érkezését haladéktalanul jelezze a
tárgyalóteremben!

Hová ülhetek a
tárgyalóteremben?
zz A tárgyalóteremben minden jelenlévőnek
meghatározott helye van.
zz A bíró útmutatásának megfelelően foglaljon
helyet, az alábbi képeken látható ülésrend
szerint:

felperes

Polgári peres
eljárás

alperes

bíró

hallgatóság

bíró

ügyész

Büntetõ peres
eljárás
vádlott

hallgatóság

ügyvéd

jegyzõkönyv
vezetõ

Hogyan kell viselkednem
a tárgyalóteremben?
zz A tárgyalás méltóságához illően, a bíró
útmutatásának megfelelően kell viselkedni.
zz Nyilatkozata megtételénél, kérjük, várja meg,
míg szót kap!
zz Közbeszólni, engedély nélkül felszólalni nem
lehet!
zz A per résztvevői állva teszik meg
nyilatkozatukat. Kérjük, jelezze, ha egészségi
állapota ebben akadályozza, vagy azt
jelentősen megnehezíti!
zz Mobiltelefonját és egyéb kommunikációs
eszközeit kapcsolja ki, vagy némítsa le,
mielőtt a tárgyalóterembe lép!
zz Ételt vagy italt fogyasztani a
tárgyalóteremben kizárólag egészségi okból,
bírói engedéllyel lehet.
zz A tárgyalás rendjét és méltóságát zavaró
magatartás, közbeszólás esetén a bíróság a
rendzavaró személyt pénzbírsággal sújthatja,
vagy a tárgyalóteremből kiutasíthatja.
zz Az ítélethirdetést állva kell meghallgatni!
zz A tárgyalóteremből távozni a bíró
engedélyével lehet.
zz Kép- és hangfelvétel a nyilvános tárgyaláson
kizárólag az arra jogosultak, a bíró
engedélyével készíthetnek.

További információk

Ez a kiadvány nem nyújt teljes körű tájékoztatást.
Kizárólag figyelemfelhívás, ismeretterjesztés célját
szolgálja, annak tartalmára bírósági eljárásban közvetlen jogi alapként hivatkozni nem lehet. Kérjük,
minden esetben alaposan tájékozódjon az irányadó jogszabályi előírásokról. Forduljon bizalommal
az érintett bíróság kezelőirodájához, vagy keresse
fel a bíróság honlapját.
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