
 

 FELJELENTÉS MAGÁNVÁDAS BÜNTETŐÜGYBEN 

(B01-18-01 nyomtatvány) 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

A nyomtatvány magánvádra büntetendő bűncselekmény miatti eljárás indítása végett 

nyújtható be a bíróságnál. 

 

1. Alapadatok 

 

1.1. Beküldő azonosítási adatai: 

 

Annak a természetes személynek az azonosítására szolgáló adatai adhatók meg, aki az 

Ügyfélkapun, a Hivatali Kapun, vagy a Cégkapun keresztül beküldi a nyomtatványt a 

bíróságnak. A megadott adatok csak az azonosítást szolgálják, az 1.1. pontban megadott 

„Viselt név” mezők adatain kívül más adat nem kerül megjelenítésre a feldolgozás során. 

 

Név 
- Titulus: A beküldő nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján kiválasztandó titulus 

elnevezése adható meg. 

- Természetes személy viselt neve/Szervezet neve: A beküldő jelenleg használt teljes neve. 

(kötelezően kitöltendő) 

 

Eljárásbeli szerepe: 
A legördülő lista alapján a benyújtó perbeli állása választható ki. (kötelezően kitöltendő)  

 

Hányadrendű: 

A mezőben az „Eljárásbeli szerepe” mezőben kiválasztott perbeli szereplő rendűségének 

feltüntetésére van lehetőség. (kötelezően kitöltendő) 

Amennyiben az „Eljárásbeli szerepe” mezőben a „Vádlott” lehetőség került kiválasztásra a 

nyomtatvány ezen pontja kitölthetővé válik, amelynek kitöltése ez esetben kötelező. 

 

Beküldő hivatkozási száma: 

A peres eljárást megelőző vagy az azt megalapozó eljárás hivatkozási száma, vagy a beküldő 

belső azonosító száma adható meg, amely alapján a beadvány azonosítása a belső ügyvitel 

szempontjából megkönnyíthető. 

 

 

1.2. Bíróság megnevezése: 

 

A legördülő lista alapján választható ki a címzett bíróság. (kötelezően kitöltendő) 

A megjelölt bírósághoz történik a nyomtatvány és mellékleteinek a beküldése. 

 

 

1.3. Milyen ügyben kíván indítványt benyújtani: 

 

A legördülő lista alapján választható ki a bűncselekmény megnevezése, amely miatt a 

feljelentés benyújtásra kerül. 

 



 

1.4. Cselekmény elkövetésének ideje: 

 

Év-hó-nap formátumban adandó meg (éééé/hh/nn) 

 

1.5. Cselekmény elkövetésének helye: 

 

A bűncselekmény elkövetésének helyét kell megjelölni. Mely településen, azon belül hol 

történt. 

 

 

1.6. A feljelentettek száma: 

 

Azon személyek számát kell megadni, akik ellen a feljelentő az eljárást meg kívánja indítani. 

Külön megjelölve az ismert és az ismeretlen elkövetőket. 

 

1.7. A feljelentő(k) jogi képviselőjé(i)nek száma: 

 

Itt adandó meg, hogy a feljelentőnek hány jogi képviselője van. 

 

1.8. A feljelentők száma: 

 

A feljelentést előterjesztők számát kell megadni. 

 

1.9.Illeték összege: 

 

A lerovandó eljárási illeték összege forintban. 

 

1.10. Költségkedvezményt igénylek, vagy költségkedvezmény illet meg: 

 

Akkor kell bejelölni, ha a feljelentő a bíróságtól költségkedvezményt kér, vagy valamely, 

jogszabályban meghatározott okból költségkedvezmény illeti meg. 

 

1.11. Csatolmány(ok): 

 

-   Amennyiben a melléklete(ke)t adathordozón nyújtja be, akkor ezt itt jelölheti meg. 

-  A csatolt mellékletek száma: A beadványhoz mellékelt dokumentumok számának 

feltüntetésére szolgáló mező. 

 

1.12. A cselekmény leírása: 

 

Annak a cselekménynek a pontos leírása, amely miatt a feljelentő(k) a feljelentett(ek) 

felelősségre vonását kezdeményezi(k). 

 

Keltezés 

 

Az első mezőben a beküldés helyének megnevezése. (kötelezően kitöltendő) 

A második mezőben a beküldés dátuma éééé/hh/nn formátumban megadva. (kötelezően 

kitöltendő) 

 



 

2-5. oldal: 

 

A feljelentők, a jogi képviselők, a feljelentettek és a tanúk adatait kell megadni. 

 

2.2 Feljelentő típusa: 

Itt kell kiválasztani a feljelentő típusát (természetes személy stb.) 

 

2.12. Zárt adatkezelés: 

Kiegészítendő, hogy adatai zárt kezelését a feljelentő kéri/nem kéri. 

 

3.1. Bejelentett képviselet típusa 

Itt kell kiválasztani a feljelentő képviselőjének típusát 

 

3.2. Jogi képviselet formája 

Itt kell kiválasztani a  jogi képviselet formáját 


