
T Á J É K O Z T A T Ó 
 

a Szegedi Ítélőtáblára érkezőknek 
 

 
 

Szegedi Ítélőtábla címe: 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. 
(a Dugonics utca és a Sóhordó utca sarkán) 

 
1.) Az épület megközelítése:  
 
Amennyiben vonattal érkezik Szegedre: a vasútállomás a Szeged Indóház tér 2. szám alatt 
található. 
Gyalogosan: a vasútállomásról 30-40 perc alatt érhető el a bíróság épülete, a belvárosba 
vezető Boldogasszony sgt., Aradi Vértanúk tere, Kelemen utca, Széchenyi tér, Dózsa utca, 
Dugonics utca útvonalon keresztül.  
Tömegközlekedési eszközzel: A vasútállomástól 10 perc alatt az 1. vagy 2. számú 
villamossal átszállás nélkül érhető el az Anna kúti megálló, ahonnan kb. 4 perc alatt a Tisza 
Lajos körúton a Dugonics utcáig menve gyalogosan elérthető az épület (menetjegy a 
villamoson is megvásárolható). 
 
Amennyiben busszal érkezik Szegedre:  
A buszállomás a Mars téren található. 
Gyalogosan: a busz állomástól 20-25 perc alatt érhető el a bíróság épülete a belvárosba 
vezető Mérey utca, Tisza Lajos krt., Dugonics utca útvonalon keresztül. 
Tömegközlekedési eszközzel: a busz állomástól 5 perc alatt a Kossuth Lajos sgt. 40. szám 
alatt található anatómiai intézettől elindulva az 1. vagy 2. számú villamossal az első megálló 
az Anna kút, ahol a Tisza Lajos krt.-on továbbhaladva a Dugonics utcáig gyalogosan érhető el 
a bíróság épülete. 
 
A városon belüli menetrendekről a Szegedi Közlekedési Társaság honlapján (szkt.hu) 
tájékozódhat. 
 
Amennyiben személygépjárművel érkezik Szegedre: 
A személyautóval érkezők parkolóhelyet találnak a bíróság épülete előtt a Sóhordó utcában, 
illetve a Dugonics utcában is azzal, hogy a bíróság előtti járdaszakaszon is csak fizető 
parkolóhelyek találhatóak, amelyeket előre váltott jogosultsággal lehet igénybe venni. A 
fizető parkolás időtartama munkanapokon 08:00 órától 18:00 óráig terjed.  
 
 



2.) Belépés az épületbe: 
 
A bíróság épületébe – kivéve az eljárási cselekmény lefolytatásához szükséges – lőfegyverrel, 
lőszerrel, robbanóanyaggal, robbantó szerrel értve a közbiztonságra különösen veszélyes, 
vagy rendbontásra alkalmas eszközzel – a rendőrség, büntetés-végrehajtási testület vagy más 
fegyveres szervek hivatásos állományú, szolgálati feladatot ellátó tagjain kívül – senki nem 
léphet be. Ennek ellenőrzésére a biztonsági szolgálat jogosult, feladatát a bíróságon 
rendszeresített biztonságtechnikai eszközök, (személyátvizsgáló kapuk, kézi fémkereső 
detektor és csomagvizsgáló gép) segítségével látja el.  
 
3.) A tanúzás állampolgári kötelezettség, mely maga után vonja a bíróság idézésre történő 
megjelenési kötelezettséget.  
A tanú, amennyiben a tárgyalásra 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 végzését, személyazonosításra alkalmas okmányát, lakcímkártyáját hozza 
magával a tárgyalásra.  
Várakozni a tárgyalóterem előtt a folyosón lehet, ahol ülőhelyek is rendelkezésre állnak. 
A tanú kérelmére személyes adatainak zártan történő kezelésére lehetőség van. 
 
4.) A tárgyalóteremben a tárgyalás méltóságához illő megfelelő öltözékben kell megjelenni 
és a tárgyalótermi viselkedésnek is ehhez kell igazodnia. A tárgyalóteremben tartózkodás 
ideje 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 megjelenésről bővebben 
 

hétfő: 9:00-15:00 óra között 
kedd-péntek: 10:00-12:00 óra között 

 
polgári ügyekben dr. Kálmán Györgyi és dr. Gruber Katalin bírósági titkárnál, 

 
büntető ügyekben dr. Lukács Lilla bírósági titkárnál 

 
érdeklődhet, akik 

 
- a +36-62/568-568 telefonszámon,  
- az elnok_szit@birosag.hu e-mail címen, 
- a szegediitelotabla.birosag.hu honlapon, illetve  
- személyesen a 6721 Szeged, Sóhordó utca 5. szám alatt érhetők el. 
 
 


