Űrlap vádindítvány benyújtásához pótmagánvádas ügyben
B02-18-01
Kitöltési útmutató
1. OLDAL – ÁLTALÁNOS ADATOK
1.1. Beküldő azonosítási adatai
Annak a természetes személynek az azonosítására szolgáló személyi adatai adhatók meg, aki az
Ügyfélkapun, a Hivatali Kapun, vagy a Perkapun keresztül beküldi a nyomtatványt a bíróságnak. A
megadott adatok csak az azonosítást szolgálják.
Titulus: A beküldő nevéhez tartozó rang, cím, megkülönböztető jelölés. A legördülő lista alapján
kiválasztható titulus adható meg.
Természetes személy viselt neve/Szervezet neve: A beküldő jelenleg használt teljes neve.
(kötelezően kitöltendő)
Eljárásbeli szerepe: a legördülő lista alapján választható ki a beküldő eljárásbeli szerepe. Az
„Egyéb” lehetőség kiválasztása esetén az eljárásbeli szerep a mellette rendelkezésre álló üres
mezőben részletezhető.
Beküldő hivatkozási száma: Az eljárást megelőző, vagy az azt megalapozó eljárás hivatkozási
száma, vagy a beküldő belső azonosítási száma, amely a beadvány azonosítását könnyítheti.
1.2. Bíróság megnevezése:
A legördülő lista alapján választható ki a címzett bíróság. (kötelezően kitöltendő)
A megjelölt bíróságra érkezik meg a nyomtatvány mellékleteivel együtt.
1.3. Milyen ügyben kíván indítványt benyújtani:
A legördülő lista alapján választható ki a bűncselekmény megnevezése, amely miatt a
pótmagánvádat benyújtják.
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. Csatolmány(ok):
„A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzetet kattintással jelölheti be. Ebben az
esetben az adathordozót (CD lemez, pendrive) kell benyújtania a bíróságra.
„db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz” szöveg előtt található négyzetekbe a csatolni kívánt
mellékletek számát kell megadni. Ennek a számnak egyeznie kell a benyújtás során csatolt
mellékletek számával. A csatolható fájlok egyenkénti mérete a 150 MB-ot, az űrlaphoz csatolt
valamennyi melléklet együttes mérete pedig a 300 MB-ot nem haladhatja meg. Amennyiben a
nyomtatványhoz csatolni kívánt fájlok együttes mérete a 300 Mb-ot meghaladja, az csak
adathordozón nyújtható be. Az űrlaphoz .dosszie, .dossier, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack, .pdf, illetve
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.asic formátumban csatolható melléklet.
1.7. A cselekmény leírása:
A legördülő lista alapján kiválasztható a benyújtás módja. (kötelezően kitöltendő) Amennyiben a
"Nyomtatványon megadva" lehetőséget választja, a "6. oldal – A vád tárgyává tett cselekmény
leírása” lap kitölthetővé válik. Ennek kitöltése ez esetben kötelező.
Amennyiben a "Mellékletként csatolva" lehetőséget választja, az 1.6. pont alatt a „db mellékletet
csatolok a nyomtatványhoz” mezőbe legalább ezt az egy mellékletet fel kell tüntetni.
Mindkét esetben azt a cselekményt kell pontosan leírni, amely miatt a pótmagánvádló a
vádindítványban a felelősségre vonást kezdeményezi.
Tartalmaznia kell:
- a vád tárgyává tett cselekmény leírását,
- a vád tárgyává tett cselekménynek a Btk. szerinti minősítését,
- a bejelentett polgári jogi igényt, továbbá az egyéb indítványokat,
- a tárgyalásra idézendők és az arról értesítendők indítványozását, illetve azon tanúk vallomása
felolvasásának az indítványozását, akiknek a vallomása szükséges a bizonyításhoz, de a személyes
megjelenésük a tárgyaláson nem indokolt, illetve a tárgyaláson való megjelenésük aránytalan
nehézséggel járna vagy nem lehetséges,
- továbbá azokat az indokokat tartalmazza, amelyek alapján a pótmagánvádló a feljelentés
elutasítása, a nyomozás megszüntetése vagy a vádemelés részbeni mellőzése ellenére a bírósági
eljárás lefolytatását indítványozza.
Keltezés helye: A beküldés helyének megnevezése. (kötelezően kitöltendő)
Keltezés dátuma: A beküldés dátuma éééé/hh/nn formátumban megadva. (kötelezően kitöltendő)
2. OLDAL A PÓTMAGÁNVÁDLÓ ADATAI
2. Pótmagánvádló adatai
2.1. Hanyadrandű: A mező nem tölthető ki, az adatlap számával megegyezően automatikusan
változik. Amennyiben a perben több pótmagánvádló van a további pótmagánvádlók adatai pótlapok
hozzáadásával adhatóak meg (jobb felső sarok).
2.12. A pótmagánvádló adatainak zártan kezelését: legördülő listából kell kiválasztani, hogy a
pótmagánvádló kéri-e adatainak zárt kezelését.
2.2. Pótmagánvádló típusa: legördülő listából kell kiválasztani a pótmagánvádló típusát, lehet
természetes személy, cég, vagy egyéb szervezet.
2.3. Hivatkozási száma: A pótmagánvádló belső azonosítási száma, amely a beadvány azonosítását
könnyítheti.
2.4. Természetes személy esetén:
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2.4.1. Név: Természetes személy pótmagánvádló jelenleg használt teljes neve. (kötelezően
kitöltendő)
2.4.2. Születési név: a pótmagánvádló teljes születési neve.
2.4.3. Születési hely: annak a településnek a neve, ahol a pótmagánvádló született.
2.4.4. Születési dátum: a pótmagánvádló születési éééé/hh/nn formátumban megadva.
2.4.5. Anyja neve: a pótmagánvádló édesanyjának teljes lánykori neve.
2.4.6. Az elektronikus kapcsolattartást vállalom: legördülő listából kell kiválasztani, hogy a
természetes személy pótmagánvádló vállalja-e az elektronikus kapcsolattartást.
2.5. Cég esetén
2.5.1. Cég neve: a pótmagánvádló cég elnevezése.
2.5.2.Cégforma: A legördülő lista alapján a pótmagánvádló cég cégformájának kiválasztása
lehetséges. (kötelezően kitöltendő) Az „Egyéb” lehetőség kiválasztása esetén az egyéb cégforma a
mellette rendelkezésre álló üres mezőben részletezhető.
2.5.3. Cégjegyzékszám: a pótmagánvádló cég cégjegyzékszámának megadására szolgáló mező.
2.5.4. Adószám: a pótmagánvádló cég adószámának megadására szolgáló mező.
2.5.5. E-kapcsolattartási cím: a pótmagánvádló cég Cégkapu kódja.
2.5.6. Pénzforgalmi Intézet: a pótmagánvádló cég pénzforgalmi számláját vezető pénzintézetének
elnevezése.
2.5.7. Fizetési számlaszám: A pótmagánvádló cég 2.5.6. pont alatt megadott pénzforgalmi
intézetnél vezetett fizetési számlaszáma.
2.7. Természetes személy állandó lakcíme/Cég székhelye/Egyéb szervezet székhelye:
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a
pótmagánvádló állandó lakcíme adható meg. Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes személy”
lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 2.7. - 2.10. pontja közül az egyik kötelezően
kitöltendő.
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a pótmagánvádló cég
székhelyének címe adható meg.
Amennyiben a 2.2. pontnál az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a
pótmagánvádló egyéb szervezet székhelyének címe adható meg.
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Cég” vagy az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a
nyomtatvány 2.7. pontja vagy a 2.10. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
- Irányítószám: A pótmagánvádló állandó lakcíméhez/a pótmagánvádló egyéni vállalkozó címéhez/a
pótmagánvádló cég székhelyéhez/a pótmagánvádló egyéb szervezet székhelyéhez tartozó
irányítószám a legördülő lista alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
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- Település: A pótmagánvádló állandó lakcímének/ a pótmagánvádló egyéni vállalkozó címének/a
pótmagánvádló cég székhelyének/a pótmagánvádló egyéb szervezet székhelyének (település)
elnevezése a legördülő lista alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Közterület neve, jellege: A pótmagánvádló állandó lakcíméhez/a pótmagánvádló egyéni vállalkozó
címéhez/a pótmagánvádló cég székhelyéhez/a pótmagánvádló egyéb szervezet székhelyéhez tartozó
közterület elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
A pótmagánvádló állandó lakcíméhez/a pótmagánvádló egyéni vállalkozó címéhez/a
pótmagánvádló cég székhelyéhez/a pótmagánvádló egyéb szervezet székhelyéhez tartozó közterület
jellege a legördülő lista alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az „egyéb”
értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A pótmagánvádló állandó lakcímének/a pótmagánvádló egyéni
vállalkozó címének/a pótmagánvádló cég székhelyének/a pótmagánvádló egyéb szervezet
székhelyének részletezése. (kötelezően kitöltendő)
2.9. Természetes személy levelezési címe: Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes személy”
lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a pótmagánvádló levelezési címe adható meg.
Amennyiben a 2.2. pontnál nem a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a mező
nem tölthető ki. Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra,
a nyomtatvány 2.8. pontja, a 2.9. pontja vagy a 2.10. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
- Megegyezik az állandó lakcímmel: Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes személy” lehetőség
kerül kiválasztásra, a jelölőnégyzet a levelezési cím és az állandó lakcím azonosságának
feltüntetésére szolgál.
- Irányítószám: A pótmagánvádló levelezési címéhez tartozó irányítószám a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Település: A pótmagánvádló levelezési címének (település) elnevezése a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Közterület neve, jellege: A pótmagánvádló levelezési címéhez tartozó közterület elnevezése.
(kötelezően kitöltendő) A pótmagánvádló levelezési címéhez tartozó közterület jellege a legördülő
lista alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az „egyéb”
értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A pótmagánvádló levelezési címének részletezése.
2.10. Természetes személy külföldi címe/Cég külföldi székhelye/Egyéb szervezet külföldi
székhelye: Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
mezőben a pótmagánvádló külföldi címe adható meg. Amennyiben a 2.2. pontnál a „Cég” lehetőség
kerül kiválasztásra, a mezőben a pótmagánvádló cég külföldi székhelyének címe adható meg.
Amennyiben a 2.2. pontnál az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a
pótmagánvádló egyéb szervezet külföldi székhelyének címe adható meg. Amennyiben a 2.2.
pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 2.7. pontja, a 2.8.
pontja, 2.9. vagy a 2.10. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő. Amennyiben a 2.2. pontnál a
„Cég” vagy az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 2.8. pontja vagy a
2.10. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő. A „További címadatok” és a „Postafiók” jelölő
négyzetek közül csak az egyik jelölhető meg.
- Ország: A legördülő lista alapján a pótmagánvádló külföldi címéhez/a pótmagánvádló cég
székhelyéhez/a pótmagánvádló egyéb szervezet székhelyéhez tartozó ország kettő betűből álló
kódszáma adható meg. (kötelezően kitöltendő) - Irányítószám: A pótmagánvádló külföldi címéhez/a
pótmagánvádló cég székhelyéhez/a pótmagánvádló egyéb szervezet székhelyéhez tartozó
irányítószám adható meg. (kötelezően kitöltendő)
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- Település neve: A pótmagánvádló külföldi címének/a pótmagánvádló cég székhelyének/a
pótmagánvádló egyéb szervezet székhelyének (település) elnevezése adható meg. (kötelezően
kitöltendő)
- További cím adatok: A pótmagánvádló külföldi címéhez/a pótmagánvádló cég székhelyéhez/a
pótmagánvádló egyéb szervezet székhelyéhez tartozó cím részletezése adható meg. (kötelezően
kitöltendő)
- Postafiók: a pótmagánvádló külföldi címéhez/a pótmagánvádló cég székhelyéhez/a
pótmagánvádló egyéb szervezet székhelyéhez tartozó postafiók száma adható meg. (kötelezően
kitöltendő)
2.11. Elérhetőségek: A pótmagánvádló további elérhetőségeinek részletezése. Megadása nem
kötelező, de ajánlott. 2.11.1. Telefonszám: A pótmagánvádló telefonszáma. 2.11.2. Faxszám: A
pótmagánvádló faxszáma 2.11.3. E-mail cím: A pótmagánvádló e-mail címe
3. OLDAL – PÓTMAGÁNVÁDLÓ KÉPVISELŐI
Az oldalon a pótmagánvádas eljárásban a pótmagánvádló képviselőjének (nem jogi
képviselőjének) adatai adhatóak meg.
Amennyiben a pótmagánvádlónak több képviselője van, a további képviselők adatai pótlapok
hozzáadásával adhatóak meg.
3. feljelentők (jogi) képviselői
3.1. Bejelentett képviselet típusa: legördülő listából kell kiválasztani a jogi képviselő státuszát.
3.2. Jogi képviselet formája: legördülő listából kell kiválasztani a jogi képviselet formáját.
3.3. Ügyvédi iroda neve: amennyiben a 3.2. pont alatt a jogi képviselet formájaként ügyvédi irodát
jelölt ki, a pótmagánvádlót képviselő ügyvédi iroda nevét kell beírni.
3.4. Ügyvédi iroda címe:
Amennyiben a 3.2. pont alatt a jogi képviselet formájaként külföldi ügyvédi irodát jelölt ki, a
pótmagánvádlót képviselő ügyvédi iroda címét kell megjelölni.
- Ország: A legördülő lista alapján a külföldi címhez tartozó ország kettő betűből álló kódszáma
adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Irányítószám: A külföldi címhez tartozó irányítószám adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Település neve: A külföldi ügyvédi iroda címének/székhelyének (település) elnevezése adható
meg. (kötelezően kitöltendő)
- További cím adatok: A pótmagánvádló külföldi címéhez/a pótmagánvádló cég székhelyéhez/a
pótmagánvádló egyéb szervezet székhelyéhez tartozó cím részletezése adható meg. (kötelezően
kitöltendő)
3.5.
Amennyiben a 3.2. pont alatt a jogi képviselet formájaként ügyvédi irodát jelölt ki, a
pótmagánvádlót képviselő ügyintéző ügyvéd nevét kell megjelölni.
Amennyiben a 3.2. pont alatt egyéni ügyvédet, jogtanácsost, egyéb jogi képviselőt adott meg jogi
képviselőként, az egyéni ügyvéd, jogtanácsos, egyéb jogi képviselő neve: lásd 2.4.1.
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3.6.
Amennyiben a 3.2. pont alatt a jogi képviselet formájaként ügyvédi irodát jelölt ki, a
pótmagánvádlót képviselő ügyintéző ügyvéd címét kell megjelölni.
- Irányítószám: a jogi képviselő címéhez tartozó irányítószám a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Település: a jogi képviselő címének (település) elnevezése a legördülő lista alapján kiválasztható.
(kötelezően kitöltendő)
- Közterület neve, jellege: a jogi képviselő címéhez tartozó közterület elnevezése. (kötelezően
kitöltendő)
- A jogi képviselő címéhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján kiválasztható.
(kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az „egyéb”
értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. - Ajtó: a jogi képviselő címének részletezése.
Amennyiben a 3.2. pont alatt egyéni ügyvédet, jogtanácsost, egyéb jogi képviselőt adott meg jogi
képviselőként, az egyéni ügyvéd, jogtanácsos, egyéb jogi képviselő címe: lásd 2.4.1.
- Irányítószám: a jogi képviselő címéhez tartozó irányítószám a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Település: a jogi képviselő címének (település) elnevezése a legördülő lista alapján kiválasztható.
(kötelezően kitöltendő)
- Közterület neve, jellege: a jogi képviselő címéhez tartozó közterület elnevezése. (kötelezően
kitöltendő)
- A jogi képviselő címéhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján kiválasztható.
(kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az „egyéb”
értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. - Ajtó: a jogi képviselő címének részletezése.
3.7. Elérhetőségek: a jogi képviselő további elérhetőségeinek részletezése. Megadása nem
kötelező, de ajánlott.
3.7.1. Telefonszám: a jogi képviselő telefonszáma.
3.7.2. Faxszám: a jogi képviselő faxszáma.
3.7.3. E-mail cím: a jogi képviselő e-mail címe.
3.8. További adatok
3.8.1. Igazolványszám: a jogi képvelő igazolványának száma, (megadása nem kötelező)
3.8.2. Lajstromszám: a jogi képvelő lajstromszáma (megadása nem kötelező)
3.9. Általános meghatalmazott esetén: Amennyiben rendelkezik valamely bíróság előtt
nyilvántartásba vett általános meghatalmazással, annak azonosítására szolgáló adatok adhatók meg.
Amennyiben a jelölőnégyzet kijelölésre kerül, az 3.9.1. pont és az 3.9.2. pont kitölthetővé válnak.
3.9.1. Nyilvántartásba vételi bíróság: Amennyiben az „Általános meghatalmazás esetén”
jelölőnégyzet kijelölésre kerül, az általános meghatalmazást nyilvántartásba vevő bíróság
elnevezése adható meg. (kötelezően kitöltendő, ha a 3.9. szám alatti jelölőnégyzetet kijelölték)
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3.10. Képviselt pótmagánvádlók: A jogi képviselő által képviselt pótmagánvádló megjelölésére
szolgáló adatok. A jelölőnégyzetek közül a pótmagánvádló rendűségével megegyező szám
megjelölése szükséges. Amennyiben egy jogi képviselő több pótmagánvádló képviseletét látja el,
egyszerre több jelölőnégyzet is kijelölhető. A „Mind” jelölőnégyzetet csak akkor válassza ki, ha a
perben szereplő valamennyi pótmagánvádló jogi képviseletét ellátja. Amennyiben szükséges a
jelölőnégyzetekkel meg nem jelölhető pótmagánvádló sorszámának felsorolását az erre szolgáló
mezőben, arab számokkal, vesszővel elválasztva kell feltüntetni.
4. OLDAL – A VÁDLOTT ADATAI
Amennyiben több vádlott van, a további vádlottak adatai pótlapok hozzáadásával adhatóak
meg.
4.1. Hanyadrendű: A mező nem tölthető ki, az adatlap számával megegyezően automatikusan
változik. Amennyiben a perben több vádlott van, a további vádlottak adatai pótlapok hozzáadásával
adhatóak meg
4.2. Név:
4.2.1.
Titulus: a vádlott nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján kiválasztandó titulus elnevezése
adható meg.
Teljes név: a vádlott jelenleg használt teljes neve.
4.4.2. Születési név: a vádlott teljes születési neve.
4.4.3. Születési hely: annak a településnek a neve, ahol a vádlott született.
4.4.4. Születési dátum: a vádlott születési éééé/hh/nn formátumban megadva.
4.4.5. Anyja neve: a vádlott édesanyjának teljes lánykori neve.
4.3. Állandó / Bejelentett lakcím:
- Irányítószám: a vádlott állandó lakcíméhez tartozó irányítószám a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Település: a vádlott állandó lakcímének (település) elnevezése a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Közterület neve, jellege: a vádlott állandó lakcíméhez tartozó közterület elnevezése. (kötelezően
kitöltendő)
A vádlott állandó lakcíméhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján kiválasztható.
(kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az „egyéb”
értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: a vádlott állandó lakcímének részletezése.
4.4. Levelezési cím: a vádlott levelezési címe adható meg. Amennyiben megegyezik az állandó
lakcímmel jelölő négyzettel lehet kiválasztani.
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Irányítószám, település stb. egyező a 4.3. pontnál írtakkal.
4.5. Külföldi cím: Ország: A legördülő lista alapján a vádlott külföldi címéhez tartozó ország kettő
betűből álló kódszáma adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Irányítószám: a vádlott külföldi címéhez tartozó irányítószám adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Település neve: a vádlott külföldi címének (település) elnevezése adható meg. (kötelezően
kitöltendő)
- További cím adatok: a vádlott külföldi címéhez tartozó adatok részletezése. (kötelezően
kitöltendő)
- Postafiók: a vádlott külföldi címéhez tartozó postafiók száma adható meg.
5. OLDAL – A TANÚ ADATAI
Amennyiben több tanú kihallgatását indítványozza a további tanúk adatai pótlapok
hozzáadásával adhatóak meg.
5.1. Név:
5.1.1.
Titulus: a tanú nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján kiválasztandó titulus elnevezése
adható meg.
Teljes név: a tanú jelenleg használt teljes neve.
5.1.2. Születési név: a tanú teljes születési neve.
5.1.3. Születési hely: annak a településnek a neve, ahol a tanú született.
5.1.4. Születési dátum: a tanú születési éééé/hh/nn formátumban megadva.
5.1.5. Anyja neve: a tanú édesanyjának teljes lánykori neve.
5.2. Állandó / Bejelentett lakcím:
- Irányítószám: a tanú állandó lakcíméhez tartozó irányítószám a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Település: a tanú állandó lakcímének (település) elnevezése a legördülő lista alapján kiválasztható.
(kötelezően kitöltendő)
- Közterület neve, jellege: a tanú állandó lakcíméhez tartozó közterület elnevezése. (kötelezően
kitöltendő)
A tanú állandó lakcíméhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján kiválasztható.
(kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az „egyéb”
értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: a vádlott állandó lakcímének részletezése.
5.3. Levelezési cím: a tanú levelezési címe adható meg. Amennyiben megegyezik az állandó
lakcímmel jelölő négyzettel lehet kiválasztani.
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Irányítószám, település stb. egyező a 4.3. pontnál írtakkal.
5.4. Külföldi cím: Ország: A legördülő lista alapján a tanú külföldi címéhez tartozó ország kettő
betűből álló kódszáma adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Irányítószám: a vádlott külföldi címéhez tartozó irányítószám adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Település neve: a vádlott külföldi címének (település) elnevezése adható meg. (kötelezően
kitöltendő)
- További cím adatok: a vádlott külföldi címéhez tartozó adatok részletezése. (kötelezően
kitöltendő)
- Postafiók: a vádlott külföldi címéhez tartozó postafiók száma adható meg.
5.5. Mely tények bizonyítására jelenti be a tanút?
Szabadszöveges mező, ide kell beírni, hogy a tanú pontosan milyen tényekre vonatkozóan tud
vallomást tenni. Mit látott, hallott, tapasztalt.
6. OLDAL – A CSELEKMÉNY LEÍRÁSA
Amennyiben a nyomtatvány 1.7. pontjában „Nyomtatványon megadva” lehetőséget választotta a
mező kitöltése kötelező. Szabadszöveges mező.
Tartalmaznia kell:
- a vád tárgyává tett cselekmény leírását,
- a vád tárgyává tett cselekménynek a Btk. szerinti minősítését,
- a bejelentett polgári jogi igényt, továbbá az egyéb indítványokat,
- a tárgyalásra idézendők és az arról értesítendők indítványozását, illetve azon tanúk vallomása
felolvasásának az indítványozását, akiknek a vallomása szükséges a bizonyításhoz, de a személyes
megjelenésük a tárgyaláson nem indokolt, illetve a tárgyaláson való megjelenésük aránytalan
nehézséggel járna vagy nem lehetséges,
- továbbá azokat az indokokat tartalmazza, amelyek alapján a pótmagánvádló a feljelentés
elutasítása, a nyomozás megszüntetése vagy a vádemelés részbeni mellőzése ellenére a bírósági
eljárás lefolytatását indítványozza.
Általános informatikai segédlet:
http://birosag.hu/ekapcsolattartas/informatikai-segedlet

