
 

 

 

 

Tájékoztató tanúk részére 
 

 

Önt a Fővárosi Ítélőtábla polgári, munkaügyi vagy közigazgatási ügyben idézte tanúként. 

 

Tanú: az a peres felektől különböző személy, aki az általa észlelt, a per eldöntéséhez szükséges 

múltbeli tényekről tesz vallomást a bíróság előtt. Elsősorban a közvetlen észleléséről ad 

számot, de másoktól hallott tényekre is kihallgatható. 

 

 

Az idézés 

 

- Az idézés azt jelenti, hogy önnek kötelező megjelennie a bírósági tárgyaláson az idézésben 

megjelölt helyen és időpontban. A munkáltatója köteles engedélyezni, hogy az idézésnek 

eleget tegyen. 

 

- Az idézést gondosan olvassa el, mert ebből fog értesülni arról, hogy milyen ügyben kell 

vallomást tennie, milyen jogkövetkezményekkel számolhat, ha nem jelenik meg. Előfordul, 

hogy az idézés tartalmazza azokat a körülményeket is, amelyekre a bíróság meg kívánja 

hallgatni, illetve felhívhatják, hogy bizonyos iratokat vagy a bizonyításhoz szükséges egyéb 

tárgyait hozza magával. 

 

 

Megjelenés a tárgyaláson 

 

- A tárgyaláson kihallgatásra alkalmas állapotban kell megjelennie. Nem lehet ittas, illetve 

bódult állapotban. 

 

- A tárgyalásra hozza magával a személyazonosítására alkalmas okmányait (személyi 

igazolvány, lakcím kártya). 

 

- Amennyiben az idézésből megállapítható, hogy a bíróság milyen körülményekre kívánja 

meghallgatni, hozza magával az arra vonatkozó feljegyzéseit, iratait, vagy a bizonyításnál 

felhasználható egyéb tárgyait, illetve ha az idézésben valamilyen felhívás szerepel, az abban 

foglaltak szerint járjon el. 

 

- A kihallgatása előtt nem lehet jelen a tárgyaláson. 

 

 

 

 

 



Vallomástétel a tárgyaláson 

 

- A Fővárosi Ítélőtáblán a vallomását három hivatásos bíróból álló tanács előtt teszi meg. A 

tanács elnöke hallgatja ki önt, de a bíróság többi tagja is jogosult önhöz kérdést intézni. 

Kérdéseket a peres felek képviselői is indítványozhatnak, vagy a tanács elnöke megengedheti, 

hogy közvetlenül is kérdezhessenek öntől. 

 

- Meghallgatásának megkezdése előtt a tanács elnöke figyelmeztetni fogja a hamis tanúzás 

törvényi következményeire. A kihallgatása során ugyanis csak az igazat mondhatja, azaz 

mindent el kell mondania, amit tud az ügyről, a valóságot nem hallgathatja el, és valótlant 

nem állíthat. Ha valamire nem emlékszik, ezt kell mondania. Ha azonban hamis vallomást 

tesz, bűncselekményt követ el, amiért szabadságvesztéssel is sújtható. 

- A kihallgatása kezdetén a tanács elnökének felhívására igazolnia kell a személyazonosságát. 

 

- Lehetősége van arra, hogy a személyi adatai zártan kezelését kérje. Ebben az esetben a 

személyi adatait csak a bíróság, a jegyzőkönyvvezető és az ügyész ismerheti meg. 

 

- A tanács elnökének kérdésére el kell mondania, hogy a felekkel milyen viszonyban van, és 

hogy ennek folytán, vagy egyéb okból nem elfogult-e. 

 

- A bíróság előtt köteles vallomást tenni, a tanács elnökének és tagjainak a kérdéseire 

válaszolni, valamint ha a tanács elnöke a peres felek képviselőinek a közvetlen kérdésfeltevést 

engedélyezte, az általuk feltett kérdésekre is választ kell adnia. A törvényben meghatározott 

esetekben azonban a vallomástételt megtagadhatja. Ha ilyen eset áll fenn erre a tanács elnöke 

figyelmezteti. A vallomástételt akkor is megtagadhatja, ha a vallomása folytán magát vagy a 

hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná az ezzel kapcsolatos kérdésben. A 

tanács elnökének figyelmeztetési kötelezettsége erre az esetkörre nem terjed ki. Abban a 

kérdésben, hogy helye van-e a vallomástétel megtagadásának, a bíróság fog határozni. 

 

- Ha a vallomása a személyesen meghallgatott fél előadásával, vagy más tanú vallomásával 

ellentétben áll, sor kerülhet az ellentét tisztázása végett a szembesítésükre. 

 

- Ha a peres ügyre vonatkozó okirat van a birtokában, a bíróság felhívására köteles azt a 

bíróságnak megtekintés végett bemutatni. 

 

- A tárgyalásról a bíróság engedélye nélkül nem távozhat el. 

 

- Ha vallomástételt az ok megjelölése nélkül, illetve a bíróság vallomástételre kötelező 

határozata ellenére megtagadja, vagy az egyéb kötelezettségeinek nem tesz eleget, a bíróság 

az okozott költség megtérítésére kötelezi és pénzbírsággal is sújthatja. 

 

 

 

 

 

 



Költségtérítés 

 

 

- Kihallgatása végén a tanács elnöke megkérdezi önt arról, hogy van-e igénye a bíróság előtti 

megjelenésével szükségképpen felmerült költségei megtérítésére. 

 

- Önt a tanúvallomás megtétele miatti távollét idejére munkáltatójától távolléti díj illeti meg. 

Ha azonban a munkából kiesett időre távolléti díjra nem jogosult, költségtérítést igényelhet. 

Ez óránként a nyugdíjminimum 1,5%-ával megegyező összeg. 

 

- A munkából kiesett időre járó költségtérítéshez a munkavégzésre irányuló jogviszonyról 

szóló okirat bemutatása (pl. munkaszerződés, megbízási szerződés) szükséges, és nyilatkoznia 

kell arról, hogy a munkából kiesett időre távolléti díjat nem kap. 

 

- Útiköltségként a lakóhelyéről a kihallgatás helyére történő utazással és visszautazással 

ténylegesen felmerült és igazolt költségét téríti meg a bíróság. Amennyiben tömegközlekedési 

eszközzel érkezett, a vasút másodosztályú menettéri jegy árát, a helyközi buszjárat menettéri 

jegy árát és a helyi tömegközlekedési eszköz viteldíját téríti meg az ön részére. 

Ha a lakóhelye a kihallgatás helyétől eltérő településen van, a bíróság az útiköltséget 

előlegként is kiutalhatja Önnek. Ebben az esetben gépjármű igénybevételére is jogosult. Ha a 

kihallgatásra gépjárművel érkezett, be kell mutatnia a forgalmi engedélyét, és a bíróság ennek 

adatai, az irányadó jogszabályok, normák és a legrövidebb oda-vissza út kilométer távolsága 

alapján állapítja meg az ön útiköltségét, valamint ezen felül – amennyiben felmerült – 

parkolási díjra is jogosult. 

 

(A tanúk további költségtérítésének lehetőségéről a 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet rendelkezik). 

 

 

A tárgyalás elmulasztása és következményei 

 

- Ha a tárgyaláson alapos okból, azaz az önhibáján kívül nem tud megjelenni, (pl. 

megromlott egészségi állapot, megbetegedés, külföldi tartózkodás) erről még a tárgyalást 

megelőzően haladéktalanul tájékoztassa a bíróságot. 

 

- Abban az esetben, ha indokolt távolmaradását a tárgyalást megelőzően bejelenteni nem 

tudja, amint arra lehetősége nyílik, ezt haladéktalanul tegye meg. 

 

- Távolmaradását telefonon és írásban egyaránt bejelentheti. Az ügy azonosítása érdekében 

meg kell adnia a bíróság megjelölését és az ügyszámot, melyek az idézés bal felső sarkán 

találhatók. Távolmaradása okáról lehetőség szerint csatoljon igazolást. 

- Ha a tárgyaláson nem jelenik meg, és a távolmaradását alapos okkal előzetesen nem menti 

ki, a bíróság az okozott költségek megtérítésére kötelezi, és egyben 

1.000.000 forintig terjedő, de a pertárgy értékét meg nem haladó 

pénzbírsággal sújthatja, egyúttal elrendelheti az elővezetését is. 

Lehetősége van azonban arra, hogy a távolmaradását alapos okkal 

utólag kimentse, ebben az esetben a bíróság mentesíti a kiszabott 



jogkövetkezmények alól. A távolmaradás előzetes és utólagos kimentése esetén egyaránt 

valószínűsíteni kell, hogy a tárgyaláson alapos okból nem jelent meg. 

 

 

 

A tanú védelme 

 

- A büntetőeljáráshoz hasonlóan a polgári eljárásban, a munkaügyi és a közigazgatási perben 

is létezik a tanúvédelem. 

 

- A tanút megidézni kérő fél köteles a tanú idézését úgy indítványozni, hogy a tanú személyes 

adatait az indítványban nem tünteti fel, hanem azokat külön lapon nyújtja be a bíróságnak. A 

tanú személyes adatait így – a tanú hozzájárulása nélkül – az ellenfél nem ismerheti meg. 

 

- A tanú biztonságának egy magasabb szintjét jelenti, hogy a bíróság a tárgyalásnak a 

tanúmeghallgatással érintett részéről a nyilvánosságot különösen indokolt esetben kizárhatja, 

ha a tanú adatainak a zártan kezelését elrendelte, és a zárt tárgyaláson történő meghallgatása 

a tanú, illetve hozzátartozói életének, testi épségének a megóvása érdekében feltétlenül 

szükséges. 

 

A tárgyalótermi viselkedésről és a tanúgondozásról bővebb információt talál az interneten a 

következő linken: 

https://birosag.hu/tanugondozas-aldozatvedelem 

 

Köszönjük az együttműködést! 

 

 

A Fővárosi Ítélőtábla Polgári, Munkaügyi és Közigazgatási Kollégiumainak elérhetőségei: 

1027 Budapest, Fekete Sas utca 3. 

+36 1 336-5700 

elnokiiroda@fovitb.birosag.hu  

http://fovarosiitelotabla.birosag.hu/  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A Fővárosi Ítélőtábla bejárata 

(Margit Palace)     
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