
 

Tájékoztató tanúk részére 
 

Önt a Fővárosi Ítélőtábla büntető ügyben idézte tanúként. 

 

Tanú az, akinek a bíróság előtti ügyről bármilyen lényeges információja lehet. 

 

Ha ön még nem járt bíróságon, az alábbiakban megtudhatja, mit jelent a mellékelt idézés, az 

mivel jár, mit kell tennie, és milyen jogai vannak. Kérjük, olvassa el figyelmesen! 

 

 

Az idézés 

 

Az idézés azt jelenti, hogy Önnek kötelező megjelennie az abban megjelölt időpontban és 

helyen a bíróság tárgyalásán. Ez alól Önt csak a bíróság, és csak kivételes, indokolt esetben 

mentesítheti. 

A munkáltatója ezért köteles biztosítani azt, hogy a megjelenési kötelezettségének eleget 

tegyen, a kiesett időre Önt távolléti díj illeti meg. Ha viszont a munkából kiesett időre távolléti 

díjra nem jogosult, a bíróságtól igényelhet megfelelő költségtérítést az irányadó szabályok 

szerint. Ez esetben azonban Önnek be kell mutatnia a munkavégzésre irányuló jogviszonyról 

szóló okiratot (munkaszerződését, megbízási szerződését), és nyilatkoznia kell arról, hogy a 

munkából kiesett időre távolléti díjat nem kap. 

A megjelenését – kérésére – a bíróság igazolja. 

 

 

Mit kell magával vinnie? 

 

 személyazonosításra alkalmas, érvényes okmányait (ilyen: 

a személyi igazolvány, a vezetői engedély, az útlevél, továbbá 

lakcímkártya). 

 amennyiben az idézés alapján be tudja azonosítani, miről 

lehet szó, és vannak a birtokában olyan iratok, tárgyak, 

melyek kapcsolatban állhatnak az üggyel, azokat is hozza 

magával. 

 

 

Mi történik a bíróságon? 

 

Amikor a bíróság épületébe belép, biztonsági ellenőrzésen esik át. Ne hozzon magával olyan 

tárgyat, amely 

nyilvánvalóan nem vihető be az épületbe (pl. kés, fegyver). 

 

Ezután keresse fel az idézésben megjelölt tárgyalótermet, és várakozzon a folyosón, míg be 

nem szólítják. Ha késett, kopogjon be, és jelezze megérkezését. 

 

Beszólítását követően kérjük kövesse a bíró utasításait! 



Hogyan kell megtennie vallomását? 

 

Csak az igazat mondhatja el, azaz: mindent el kell mondania, amit tud az ügyről, a valóságot 

nem hallgathatja el, és valótlant nem állíthat. Ha valamire nem emlékszik, nyugodtan 

mondhatja ezt, ebből nem lehet baja. Ellenben ha kiderül, hogy hamis vallomást tett, vagy a 

tanúvallomás tételét a bíróság előtt jogosulatlanul megtagadta, az bűncselekménynek is 

minősülhet (hamis tanúzás bűntette, tanúvallomás jogosulatlan megtagadása vétsége), és 

ezért akár szabadságvesztéssel is büntethető. 

 

Először a bíróság fogja kérdezni (kivéve, ha a bíró másként rendelkezik), azután az ügyész, 

majd a vádlott és végül a védőügyvéd. 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen jogai vannak?  

 

 

A tanú védelme 

 

 Kérheti nevének és/vagy személyes adatainak titkos (szakszóval „zárt”, azaz az iratoknál 

elkülönített) kezelését, amelynek következtében adatait csak a rendőrség, a bíróság és az 

ügyészség ismerheti meg. 

 

 Amennyiben Ön tart a vádlottól, kérheti, hogy a bíróság mellőzze vele a szembesítést. 

 

 Vallomása nyugodt körülmények közötti megtétele érdekében kérheti azt is, hogy Önt a 

bíróság a vádlott távollétében hallgassa ki. 

 

Segítő igénybevétele 

 

A tanú érdekében ügyvéd járhat el, ezért Ön – amennyiben úgy ítéli meg – segítőként ügyvédet 

hatalmazhat meg, aki felvilágosítja Önt a jogairól és kötelességeiről. A segítőnek csupán 

jelenléti joga van, azaz azon a tárgyaláson vehet részt, amelyen Önt kihallgatják. 

 

 

    A sértett többlet-jogai 

 

Amennyiben Ön a bűncselekmény sértettje is egyben, és a bíróság az ügyben tanúként idézte, 

képviselőt hatalmazhat meg (ügyvéd, nagykorú hozzátartozója, vagy külön törvényben erre 

feljogosított személyében), aki egyébként az Ön nevében járhat el, de Önnek ez esetben is 

személyesen kell az idézésben foglalt megjelenési és vallomás-tételi kötelezettségét teljesíteni. 

Képviselője a kihallgatás során jelen lehet. 



A meghatalmazás írásban érvényes, attól a naptól kezdve, amikor az a bírósághoz 

megérkezett. 

 

A büntetőeljárásban ezen kívül is számos jog illeti meg Önt és képviselőjét is (pl. az iratokat a 

bírósági eljárásban megtekintheti, indítványokat tehet, valamennyi tárgyaláson jelen lehet). 

 

Áldozati jogai gyakorlása és érvényesítése érdekében további információkat kaphat az 

illetékes áldozatsegítő szolgálatoktól. 

 

 

 

 

 

 

 

E tájékoztatóban jelzett jogairól – felmerülésükkor - a bíróság is felvilágosítást ad, azokról a bíróságot is 

kérdezheti kihallgatása során, de a körülmények függvényében a bíróság dönt arról, hogy a 

fentiek bármelyike alkalmazható-e vagy sem, illetve miként! 

 

 

Költségtérítés 

 

Amennyiben Önnek a bíróságra utazással költségei merültek fel, igényelheti azok 

megtérítését. Útiköltségként a lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) a Fővárosi Ítélőtáblára 

való utazással és a visszautazással ténylegesen felmerült és igazolt költségeket lehet 

megtéríteni. Ezért amennyiben ilyen igénye van, feltétlenül be kell mutatnia a menetjegyeket, 

számlát vagy minden olyan iratot, amely alkalmas lehet a költség megállapítására. 

 

Ha Budapestről érkezik: 

Amennyiben utazása díjköteles volt – a tömegközlekedési eszközök viteldíját kérheti; 

 

ha pedig vidékről: 

 a fentieken kívül vasút másodosztályú menettérti jegy árát, a helyközi buszjárat menettérti 

jegy árát, illetve komp 

visszaútra is számított viteldíját is kérheti; 

 

 ha pedig személygépkocsival érkezett: a bemutatott forgalmi engedély ellenében, az 

irányadó jogszabályok és 

normák szerint üzemanyag és parkolási költség megtérítésére jogosult. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Távolmaradás, és annak következménye 

 

Ha valamilyen elháríthatatlan akadály (pl. megbetegedése) miatt nem tud elmenni a 

tárgyalásra, a követendő eljárás a következő: 

 

 haladéktalanul, előzetesen tájékoztassa erről a bíróságot (elérhetőségek e tájékoztató 

legvégén); 

 

 

 az ügy azonosításához feltétlenül adja meg az idézés bal felső sarkában megtalálható 

adatokat (a bíróság neve 

és az ügy száma) 

 

Lehetőség szerint mellékeljen igazolást is arról, ami valószínűsíti az Ön vétlenségét. 

 

Ha előre nem látható okból, váratlanul áll elő az akadály, ami miatt nem tud megjelenni a 

bíróság előtt, a fenti bejelentésre és igazolásra a tárgyalás napjától számított 8 napon belül van 

lehetősége. 

 

 

Ha viszont nem jelenik meg, és nem a fentiek szerint jár el, a bíróság akár 1.000.000 

forintig terjedő rendbírsággal sújthatja, és a rendőrséggel elő is vezettetheti, továbbá az 

okozott költségeket is viselnie kell.  

 

Ugyanez a következménye annak is, ha Ön kihallgatásra nem alkalmas állapotban (pl. 

ittasan, bódultan) jelenik meg. 

 

 

Bővebb információt talál az interneten a tárgyalótermi viselkedésről és a tanúgondozásról a 

következő linken: 

https://birosag.hu/tanugondozas-aldozatvedelem 

 

 

A Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának elérhetőségei: 

1027 Budapest, Fekete Sas utca 3. 

+36 1 336 5700 

elnokiiroda@fovitb.birosag.hu 

http://fovarosiitelotabla.birosag.hu/ 

 

Köszönjük együttműködését! 

 

 

https://birosag.hu/tanugondozas-aldozatvedelem

