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Mi a pótmagánvád?
A pótmagánvád intézménye lehetőséget teremt arra, hogyha az ügyész nem érvényesíti az állam
büntető igényét az elkövetővel szemben a sértett a bírósághoz forduljon.
Ki lehet pótmagánvádló?
Pótmagánvádlóként az a sértett léphet fel, akinek az ügyében a feljelentést elutasították, vagy a
nyomozást megszüntették, vagy az ügyész a vádemelést részben mellőzte, a vádat elejtette.
Pótmagánvádas eljárásnak van helye akkor is ha az ügyész a nyomozás eredményeként közvádra
üldözendő bűncselekményt nem állapított meg, ezért nem emelt vádat, illetőleg a vád képviseletét magánvádas eljárásban elrendelt nyomozás eredményeként - nem vette át, vagy a tárgyaláson a
vádat azért ejtette el, mert megítélése szerint a bűncselekmény nem közvádra üldözendő.
A pótmagánvádló halála esetén helyébe - harminc napon belül - egyenesági rokona, házastársa,
élettársa, testvére, törvényes képviselője vagy jogszabály, illetve szerződés alapján a
pótmagánvádló által eltartott személy léphet. Nem természetes személy pótmagánvádló megszűnése
esetén helyébe - a jogutódlás bekövetkeztétől számított harminc napon belül - a jogutódja léphet.
A pótmagánvádas eljárás
A sértett a feljelentését elutasító vagy a nyomozást megszüntető határozat elleni panaszának
elutasítását követően, a panaszt elutasító határozat közlésétől számított hatvan napon belül
pótmagánvádlóként léphet fel. Nincs helye a pótmagánvádlóként történő fellépésnek, ha az eljárást
azért szüntették meg meg az elkövető büntethetőségét a gyermekkor vagy a kóros elmeállapot zárja
ki, továbbá ha az elkövető halála miatt szüntetik meg az eljárást.
A pótmagánvádas ügyben az ügyvédi képviselet a vádindítvány benyújtásától kötelező. Ha a sértett
jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán nem tud jogi képviseletéről gondoskodni, személyes
költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt a jogi segítségnyújtó
szolgálathoz (Igazságügyi Hivatal http://igazsagugyihivatal.gov.hu) fordulhat.
Ha a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni, jogi képviselője útján az ügyben addig eljárt
elsőfokú ügyészségnél vádindítványt nyújt be. A pótmagánvádló a vádindítványt személyesen akkor
nyújthatja be, ha a vádindítványban nyilatkozik arról, hogy a személyes költségmentesség és a
pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt a külön jogszabályban foglaltak szerint kérelmet
terjesztett elő a jogi segítségnyújtó hivatalhoz. A vádindítványt az ügyészség az iratokkal együtt
továbbítja az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
A vádindítványnak tartalmaznia kell:
- a terhelt nevét, születési nevét, korábbi nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, lakóhelyének
és tartózkodási helyének címét, az értesítési címét, a személyazonosító okmánya számát és az
állampolgárságát.
- a vád tárgyává tett cselekmény leírását,
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- 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.
A pótmagánvádló a vádindítványban illetékes bíróságként a terhelt lakóhelye szerint illetékes
bíróságot is megjelölheti. Ebben az esetben az ügyészség az iratokat és a vádindítványt a
pótmagánvádló indítványa alapján illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítja. Ha erre nem
kerül sor az ügyész a vádindítványban írtak alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróságnak küldi meg az indítvánnyal együtt az iratokat.
A perbeszédet a pótmagánvádló képviselője tartja.
A bíróság döntése ellen a pótmagánvádló fellebbezhet. A pótmagánvádló jogi képviselőjének önálló
fellebbezési joga nincs, csak a pótmagánvádló nevében jelenthet be jogorvoslati kérelmet.
Fontos!
A pótmagánvádas ügyekben a költséget az állam előlegezi, de a pótmagánvádló viseli a bűnügyi
költségből azt a költséget, amely a pótmagánvádló fellépése után keletkezett, ha a vádlottat
felmentették, vagy vele szemben az eljárást megszüntették. Ezt a költséget akkor is a
pótmagánvádló viseli, ha mint sértett személyes költségmentesség iránti kérelmet terjesztett elő és
részére pártfogó ügyvédet rendeltek ki. A költségmentesség kizárólag a jogi képviseletet ellátó
pártfogó ügyvéd díjára terjed ki.

