
ŰRLAP TANÚ/EGYÉB BIZONYÍTÁSI INDÍTVÁNY
 BEJELENTÉSÉHEZ

B10-18-01 nyomtatvány 

A nyomtatvány az ítélőtáblák, törvényszékek, valamint a járásbíróságok előtti büntető peres 
eljárásokban történő tanú bejelentése, egyéb bizonyítási indítványok előterjesztése, módosítása, 
visszavonása céljából nyújtható be.

1. OLDAL – ÁLTALÁNOS ADATOK 

1.1. Bekuldő azonosítási adatai: 

Annak  a  természetes  személynek  az  azonosítására  szolgáló  adatai  adhatók  meg,  aki  az
Ügyfélkapun, a Hivatali Kapun, vagy a Cégkapun keresztul bekuldi a nyomtatványt a bíróságnak. A
megadott  adatok  csak  az  azonosítást  szolgálják,  az  1.1.  pontban  megadott  „Viselt  név”  mezők
adatain kívul más adat nem kerul megjelenítésre a feldolgozás során. 

Név

- Titulus: A bekuldő nevéhez tartozó titulus. A legördulő lista alapján kiválasztandó
titulus elnevezése adható meg.
-  Természetes  személy viselt  neve  /  Szervezet  neve:  A bekuldő jelenleg  használt
teljes neve. (kötelezően kitöltendő) 

Eljárásbeli szerepe: 
A legördulő lista alapján a benyújtó perbeli állása választható ki. (kötelezően kitöltendő) Az
„Egyéb” lehetőség kiválasztása esetén az egyéb perbeli szerep a mellette rendelkezésre álló
ures mezőben részletezhető. 

Hanyadrendű: 
A mezőben az  „Eljárásbeli  szerepe” mezőben kiválasztott  perbeli  szereplő rendűségének
feltuntetésére van lehetőség. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben az „Eljárásbeli szerepe” mezőben a „Vádlott” lehetőség kerult kiválasztásra a
nyomtatvány ezen pontja kitölthetővé válik, melynek kitöltése ez esetben kötelező. 

Bekuldő hivatkozási száma:
A peres eljárást megelőző vagy az azt megalapozó eljárás hivatkozási száma, vagy a bekuldő
belső azonosító száma adható meg, amely alapján a beadvány azonosítása a belső ugyvitel
szempontjából megkönnyíthető. 

1.2. Bíróság kiválasztása: 

A legördulő lista alapján a címzett bíróság kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) 
A megjelölt bírósághoz történik a nyomtatvány és mellékleteinek a bekuldése. 



1.3. Ügyszám: 

A bírósági eljárás ugyszámának három részből (ugyszak betűrövidítése, érkezési szám, érkezés éve)
álló adatai adhatóak meg. 

Az első mezőben a legördulő lista alapján az ugyszám ugyszakát jelölő betűrövidítés kiválasztható.
(kötelezően kitöltendő) 

A második  mezőben az  ugyszám legalább egy,  legfeljebb hat  számjegyből  álló  érkezési  száma
adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

A harmadik mezőben az ugyszám érkezési éve adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

1.4. Az ugy elsőrendű vádlottjának neve:

Az eljárás során az ugyben I. rendű vádlottként szereplő terhelt teljes neve adható meg. (kötelezően 
kitöltendő) 

1.5. Bejelentés típusa 

A legördulő  lista  alapján,  a  nyomtatványon  bejelenteni  kívánt  bizonyítási  indítvány  formája
választható ki. (kötelezően kitöltendő)

Amennyiben 
a „Tanú bejelentése” vagy 
a „Tanú és bizonyítási indítvány bejelentése” lehetőség kerul kiválasztásra,

a  nyomtatvány „2.  oldal  –  Tanúk”  lap  kitölthetővé  válik,  melynek  kitöltése  ez  esetben
kötelező. 

Amennyiben 
a) a „Bizonyítási indítvány bejelentése” lehetőség kerul kiválasztásra, vagy 
b) a „Tanú és bizonyítási indítvány bejelentése” lehetőség kerul kiválasztásra
ÉS 
c) a nyomtatvány 1.7. pontjánál a „Nyomtatványon megadva” lehetőség kerul kiválasztásra,

a  nyomtatvány „3.  oldal  –  Egyéb bizonyítási  indítvány” lap kitölthetővé válik,  melynek
kitöltése ez esetben kötelező.

1.6. Csatolmány(ok) száma: 

- „A mellékleteket adathordozón nyújtom be”

Amennyiben a jelölőnégyzet kijelölésre kerul,
a nyomtatvány 1.6. „db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz” mező, valamint 
az 1.7. pontja nem tölthetők ki, a beadványhoz melléklet nem csatolható.
Ebben az esetben a beadványhoz mellékelni kívánt dokumentumokat a B28 nyomtatvány
kitöltésével kuldheti meg.

- db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz: 



A  beadványhoz  mellékelt  dokumentumok  számának  feltuntetésére  szolgáló  mező.
Amennyiben  a  nyomtatvány  1.7.  pontjában  a  "Mellékletként  csatolva"  lehetőség  kerult
kiválasztásra, a mező kötelezően kitöltendő. 

1.7. Bizonyítási indítvány szövege:

A legördulő lista alapján kiválasztandó a benyújtás módja. (kötelezően kitöltendő) Amennyiben a
"Nyomtatványon megadva" lehetőség kerul kiválasztásra ÉS
a) a nyomtatvány 1.6. pontjánál a „Bizonyítási indítvány bejelentése” lehetőség kerul kiválasztásra,
vagy
b)  a  nyomtatvány 1.6.  pontjánál  a  „Tanú  és  bizonyítási  indítvány bejelentése”  lehetőség  kerul
kiválasztásra
a "3.  oldal  -  Egyéb bizonyítási  indítvány " lap kitölthetővé válik,  melynek kitöltése ez esetben
kötelező.
Amennyiben  a  "Mellékletként  csatolva"  lehetőség  kerult  kiválasztásra,  a  bizonyítási  indítványt
tartalmazó dokumentum a nyomtatványhoz csatolandó.
Amennyiben a "Mellékletként csatolva" lehetőség kerult  kiválasztásra,  az 1.6.  pont alatt  az „db
mellékletet csatolok a nyomtatványhoz” mező kötelezően kitöltendő.
Amennyiben  az  1.6.  pontban  az  „A  mellékleteket  adathordozón  nyújtom  be”  jelölőnégyzet
kijelölésre kerul, a nyomtatvány 3. pontja nem tölthető ki.

Keltezés

Az első mezőben a bekuldés helyének megnevezése. (kötelezően kitöltendő)
A második mezőben a bekuldés dátuma éééé/hh/nn formátumban megadva. (kötelezően kitöltendő)

2. OLDAL – TANÚK

Az oldalon a kihallgatni indítványozott tanú adatainak megadására van lehetőség. Amennyiben a
perben több tanút kíván bejelenteni, a további tanúk adatai pótlapok hozzáadásával adhatóak meg.

5.1. Név:  A bejelenteni kívánt tanú teljes neve.

5.1.1. Név:
-  Titulus:  A tanú  nevéhez  tartozó  titulus.  A legördulő  lista  alapján  kiválasztandó titulus
elnevezése adható meg.
- Teljes név: A tanú jelenleg használt teljes neve. (kötelezően kitöltendő)

5.1.2. Születéskori név: 
A beküldő teljes születési neve. (kötelezően kitöltendő) 

5.1.3. Születési dátum:
A beküldő születési ideje éééé/hh/nn formátumban megadva. (kötelezően kitöltendő) 

5.1.4. Anyja neve: 
A beküldő édesanyjának teljes lánykori neve. (kötelezően kitöltendő) 



5.2. állandó/bejelentett lakcím:   A nyomtatvány 5.2. pontja, az 5.3. pontja, 5.4. pontja vagy az
5.5. pontja közul az egyik kötelezően kitöltendő.

-  Irányítószám: A tanú állandó lakcíméhez tartozó irányítószám a legördulő lista  alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) 

- Telepulés neve: A tanú állandó lakcímének (telepulés) elnevezése a legördulő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) 

-  Közterulet  neve,  jellege:  A  tanú  állandó  lakcíméhez  tartozó  közterulet  elnevezése.
(kötelezően kitöltendő) A tanú állandó lakcíméhez tartozó közterulet jellege a legördulő lista
alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben  a  felsorolásban  nem  található  meg  a  választani  kívánt  érték,  válassza  az
„egyéb” értéket és a közterulet jellegét részletezze a „Közterulet neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A tanú állandó lakcímének részletezése.

5.3. Tartózkodási hely:   A nyomtatvány 5.2. pontja, az 5.3., pontja az 5.4. pontja vagy az 5.5.
pontja közul az egyik kötelezően kitöltendő.

-  Megegyezik  az  állandó/bejelentett  lakcímmel:  A jelölőnégyzet  a  levelezési  cím és  az  állandó
lakcím azonosságának feltuntetésére szolgál. 

-  Irányítószám: A tanú állandó lakcíméhez tartozó irányítószám a legördulő lista  alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) 

- Telepulés neve: A tanú állandó lakcímének (telepulés) elnevezése a legördulő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) 

-  Közterulet  neve,  jellege:  A  tanú  állandó  lakcíméhez  tartozó  közterulet  elnevezése.
(kötelezően kitöltendő) A tanú állandó lakcíméhez tartozó közterulet jellege a legördulő lista
alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben  a  felsorolásban  nem  található  meg  a  választani  kívánt  érték,  válassza  az
„egyéb” értéket és a közterulet jellegét részletezze a „Közterulet neve” mezőben.

5.4. levelezési cím:   A nyomtatvány 5.2. pontja, az 5.3., pontja az 5.4. pontja vagy az 5.5. pontja
közul az egyik kötelezően kitöltendő.

-  Megegyezik  az  állandó  lakcímmel:  A jelölőnégyzet  a  levelezési  cím  és  az  állandó  lakcím
azonosságának feltuntetésére szolgál. 

-  Megegyezik  a  tartózkodási  címmel:  A jelölőnégyzet  a  levelezési  cím  és  a  tartózkodási  cím
azonosságának feltuntetésére szolgál. 

-  Irányítószám: A tanú állandó lakcíméhez tartozó irányítószám a legördulő lista  alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) 

- Telepulés neve: A tanú állandó lakcímének (telepulés) elnevezése a legördulő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) 

-  Közterulet  neve,  jellege:  A  tanú  állandó  lakcíméhez  tartozó  közterulet  elnevezése.
(kötelezően kitöltendő) A tanú állandó lakcíméhez tartozó közterulet jellege a legördulő lista
alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)



Amennyiben  a  felsorolásban  nem  található  meg  a  választani  kívánt  érték,  válassza  az
„egyéb” értéket és a közterulet jellegét részletezze a „Közterulet neve” mezőben.

5.5. Kulföldi cím: 

A nyomtatvány 5.2.  pontja,  az  5.3.,  pontja  az  5.4.  pontja  vagy az  5.5.  pontja  közul  az  egyik
kötelezően kitöltendő.  A „További  címadatok” és  a  „Postafiók” jelölő  négyzetek  közul  csak  az
egyik jelölhető meg. 

- Ország: A legördulő lista alapján a tanú kulföldi címéhez tartozó ország kettő betűből álló
kódszáma adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

-  Irányítószám:  A tanú  kulföldi  címéhez  tartozó  irányítószám  adható  meg.  (kötelezően
kitöltendő)

- Telepulés neve: A tanú kulföldi címének (telepulés) elnevezése adható meg. (kötelezően
kitöltendő)
-  További  cím  adatok:  A tanú  kulföldi  címéhez  tartozó  cím  részletezése  adható  meg.
(kötelezően kitöltendő)
-  Postafiók:  A tanú  kulföldi  címéhez  tartozó  postafiók  száma  adható  meg.  (kötelezően
kitöltendő)

5.6. Mely tények bizonyítására jelenti be a tanút?

Itt adhatóak meg azok a tények, körulmények, amelyekről a meghallgatni kért tanú tudomással bír
és amelyekre nézve indítványozni kívánja a tanú meghallgatását.

5.7. A tanú adatainak zártan kezelését

A legördülő lista alapján itt adható meg, ha a tanú adatainak zártan kezelését kéri az indítványozó. 

3. OLDAL – EGYÉB BIZONYÍTÁSI INDÍTVÁNY 

Az oldalon a tanúbizonyításon kívuli,  egyéb bizonyítási indítványok jelölhetőek meg, illetőleg a
korábban előterjesztett bizonyítási indítványok módosítására vagy visszavonására van lehetőség.


