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Ki lehet tanú?

Hogyan értesülök arról, 
ha a bíróságon tanúként 
meg kell jelennem?

 9 Bárki, akinek olyan tényről lehet 
tudomása, ami az adott eljárásban 
bizonyítandó.

 9 Büntető ügyben a bűncselekmény 
áldozata, a sértett is lehet tanú.

 9 A bíróság idézést küld, amely 
tartalmazza, hogy milyen ügyben, hol  
és mikor kötelező megjelennie.

14 év alatti személy csak akkor lehet 
tanú, ha a vallomásától várható 

információ máshonnan nem 
szerezhető meg!

TÁRGYALÁSRA MEGYEK

További információkat 
a Tárgyalásra megyek 
című kiadványunkban 

talál.



Mit tehetek, ha nem 
tudok megjelenni  
a tárgyaláson?

Amennyiben rendkívüli ok miatt nem tud 
megjelenni, azt: 

 z előzetesen, 
 z írásban,
 z az ok megjelölésével (igazolásával),
 z az idézésben található ügyszám 
feltüntetésével

kell bejelentenie a bírósághoz.

Például 

betegség esetén – orvosi igazolással

Van-e következménye 
annak, ha nem megyek 
el a tárgyalásra?

Ha távolmaradását nem igazolja:

 z a bíróság pénzbírságot (büntető 
ügyekben rendbírságot) szabhat ki,

 z elrendelheti a rendőrség által történő 
elővezetését.

+ Az ezzel okozott költségek megtérítésére 
kötelezheti.

Ha nem jelenik meg, az nem 
mentesíti a vallomástételi 

kötelezettsége alól.



Lehet-e akadálya  
a vallomástételnek?

 9 A törvény meghatározza azokat a 
feltételeket, amelyek fennállása esetén 
a tanú nem hallgatható ki (vagy csak 
bizonyos kérdésekről), illetőleg a 
vallomástételt megtagadhatja. 

Főbb körülmények:
személyes érdek

hozzátartozói viszony

Például 

Például 

• nem hallgatható ki tanúként, akitől 
testi vagy szellemi állapota miatt 
nyilvánvalóan nem várható helyes 
vallomás

• megtagadhatja a vallomástételt, aki 
magát bűncselekmény elkövetésével 
vádolná – az ezzel kapcsolatos 
kérdésben

• megtagadhatja a vallomástételt a 
felek/terhelt hozzátartozója (testvér, 
házastárs, stb...)

• megtagadhatja a vallomástételt, aki 
hozzátartozóját bűncselekmény 
elkövetésével vádolná – az ezzel 
kapcsolatos kérdésben



Milyen kötelezettségeim 
vannak tanúként?

A hamis tanúzást, illetőleg  
a tanúvallomás  

jogosulatlan megtagadását  
a törvény bünteti.

foglalkozáshoz kapcsolódó titoktartási 
kötelezettség

Például 

• megtagadhatja a vallomástételt, aki 
hivatásánál fogva titoktartásra köteles, 
ha a titoktartási kötelezettségét 
megsértené 

Megjelenési kötelezettség
Az idézésben megjelölt időpontban és 
helyen. 

Vallomástételi kötelezettség

Az alábbi kérdésekre terjed ki:

• személyi adatok (igazolványok alapján)
• felekhez fűződő viszonya (érdekeltség, 

elfogultság, hozzátartozói viszony)
• az előadottakról miként szerzett 

tudomást.

Okirat-bemutatási (együttműködési) 
kötelezettség

A rendelkezésére álló okiratokat, 
dokumentumokat hozza magával. 



Tanúként milyen jogaim 
vannak?

 z Igényt tarthat a megjelenésével 
szükségképpen felmerült költségeinek 
megtérítésére. 

Bizonyos jogszabályban rögzített feltételek 
fennállása esetén jelentheti például az 
útiköltség-igényt:

• ha busszal, vonattal érkezett 
 a jegy bemutatásával,

• ha gépjárművel érkezett 
 forgalmi engedélyének 

bemutatásával igazolhatja 
költségeit.

Csak a ténylegesen felmerült 
és igazolt költségek 
téríthetőek meg!

 z Törvényben meghatározott feltételek 
fennállása esetén vallomás-megtagadási 
joga van.

Ezen túl a büntetőeljárásban:
 z Törvényben rögzítettek szerint írásban 
tehet vallomást.

 z Meghatalmazott ügyvéd képviselheti.
 z Tanúvédelmi eszközöket vehet igénybe. 

További felvilágosításért 
a bírósági tanúgondozókhoz 

fordulhat.
www.birosag.hu
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 z A bíró egyesével hallgatja ki a tanúkat;
 z az Ön által elmondottakat jegyzőkönyvben 
rögzíti;

 z személyi adatait rögzíti (igazolványok 
alapján);

Hogyan történik  
a kihallgatás?

Zárt adatkezelés: 
kérésére a személyes adatait (lakó-
helye, anyja neve, születési helye és 
ideje) az eljáró bíró zárt borítékba 
helyezi, az nem válik ismertté.

 z tisztázza a felekhez való viszonyát (elfogult-e);
 z tájékoztatja a tanúvallomás 
megtagadásának lehetőségéről, illetőleg 
a törvényben előírt figyelmeztetéseket 
is ismerteti (pl.: a hamis tanúzás 
jogkövetkezményeit);

 z a bíró és az eljárás többi résztvevője 
kérdéseket tehetnek fel;

 z Önnek pedig lehetősége lesz összefüggően 
elmondani, amit az üggyel kapcsolatban 
szeretne.

Ez a kiadvány nem nyújt teljes körű tájékoz-
tatást. Kizárólag figyelemfelhívás, ismeret-
terjesztés célját szolgálja, annak tartalmára 
bírósági eljárásban közvetlen jogi alapként 

hivatkozni nem lehet. Kérjük, minden esetben alapo-
san tájékozódjon az irányadó jogszabályi előírásokról. 
Forduljon bizalommal az érintett bíróság kezelőirodá-
jához, vagy keresse fel a bíróság honlapját. 

Lezárva: 2017. október


