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Ki lehet tanú?

Hogyan értesülök 
róla, hogy tanúként 
kell a bíróságon 
megjelennem?

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

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

 z A bíróságtól kapott idézés tartalmazza, 
hogy milyen ügyben, hol és mikor kell 
megjelennie.

 z Az ügyre vonatkozó összes 
dokumentumát és személyes iratait 
(személyigazolvány, lakcímkártya) hozza 
magával!

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

információ máshonnan nem 
szerezhető meg!
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További információkat 
a Tárgyalásra megyek 
című kiadványunkban 

talál.



Milyen kötelezettségeim 
vannak tanúként?

Mit tehetek, ha nem 
tudok megjelenni  
a tárgyaláson?

Távolmaradását előzetesen, írásban kimentheti.

A hamis tanúzást a törvény 
szigorúan bünteti!

Például 

betegség esetén orvosi igazolással

Meg kell jelennie a bíróság előtt.

Vallomást  
kell tennie.

Igazmondási 
kötelezettsége 

van!



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

Mikor tagadhatom meg 
a vallomástételt? 

 z Ha távolmaradása nem igazolt, a 
bíróság pénzbírságot (büntető ügyekben 
rendbírságot) szabhat ki.

 z Elrendelheti a rendőrség által történő 
elővezetését.

Az elővezetés költségét Önnek kell 
megfizetnie!

Megtagadhatja  
a tanúvallomást

a felek 
hozzátartozója pl: 
testvér, házastárs

az ügyben  
eljárt szakértő és 

közvetítő

aki hivatásánál 
fogva titoktartásra 
köteles pl.: ügyvéd, 

orvos

Aki magát vagy 
hozzátartozóját 
bűncselekmény 

elkövetésével vádolná



Mikor nem hallgathat ki 
a bíróság tanúként?

Mit jelent a „zárt 
adatkezelés”?

Tanúként nem 
hallgatható ki

aki titoktartás 
alól nem kapott 

felmentést, olyan 
kérdésben, amely 
minősített adatot 

érint

védő arról, amiről 
mint védő szerzett 

tudomást 

akitől szellemi 
vagy testi 

fogyatékossága 
miatt nem várható 
el a vallomástétel

 z Az eljáró bíró kérésére személyes adatait 
(pl: lakhely, anyja neve, születési hely 
és idő) egy külön papírra írja fel és zárt 
borítékban csatolja a tárgyalásról készült 
jegyzőkönyvhöz.

A személyes adatait így büntető 
ügyekben csak a bíró, az ügyész és 
a nyomozó hatóság tagja tekintheti 

meg. Polgári ügyekben pedig csak az a 
fél, aki tanúkénti meghallgatását kérte.



Hogyan történik a tanú 
kihallgatása? 

 z A tanúkat egymás távollétében az eljáró 
bíró hallgatja ki.

A tárgyalótermet csak az eljáró bíró 
engedélyével hagyhatja el!

Ezekre a kérdésekre akkor is 
válaszolnia kell, ha egyébként 
megtagadhatja a vallomástételt.

Az eljáró bíró ellenőrzi  
a személyazonosságát.

A bíró tájékoztatja a tanúvallomás 
megtagadásának lehetőségéről.

Tanúvallomását a bíróság 
jegyzőkönyvbe foglalja.

Ezután az üggyel kapcsolatban  
összefüggően előadhatja mondanivalóját.

A bíró és az eljárás többi 
résztvevője kérdést tehet fel a 
tanúknak.

Tájékoztatja továbbá az igazmondási 
kötelezettségéről és megkérdi, hogy 
a jelenlévő ügyfelekkel perben, 
haragban, rokonságban áll-e, illetve 
elfogultnak érzi-e magát.
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Szóban, írásban a 
tanúgondozóktól kérhet 

segítséget. További információ: 
www.birosag.hu



Tanúként milyen 
jogokkal rendelkezem?

Milyen költségek 
megtérítésére tarthatok 
igényt?

 z Igényt tarthat a tanúvallomás 
megtételével kapcsolatos költségeire.

 z Tanúvédelmi eszközöket vehet igénybe.
 z Ha a törvényi feltételek fennállnak, 
megtagadhatja a vallomástételt.

 z Kérheti például útiköltségének 
megtérítését.

 z Költségének igazolása érdekében be kell 
mutatni busz vagy vonatjegyét.

 z Ha autóval érkezett, akkor forgalmi 
engedélyét.
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