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ŰRLAP KIZÁRÁSI INDÍTVÁNY BEJELENTÉSÉHEZ
B36 nyomtatvány

A nyomtatvány a Kúria, az ítélőtáblák, törvényszékek, járásbíróságok peres és nem peres
eljárásaiban előterjesztett kizárási indítvány előterjesztés szolgál.
1. OLDAL – ÁLTALÁNOS ADATOK
1.1. Beküldő azonosítási adatai:
Annak a természetes személynek az azonosítására szolgáló adatai adandók meg, aki az
Ügyfélkapun, a Hivatali Kapun vagy a Cégkapun keresztül beküldi a nyomtatványt a
bíróságnak.
Az űrlap ügyviteli rendszerben való feldolgozásának megkönnyítése érdekében célszerű
azon eljárási szereplőt beküldőként feltüntetni, aki a kizárási indítványt előterjeszti.

Viselt név:
A beküldő jelenleg használt teljes neve. (kötelezően kitöltendő)
- Titulus: A beküldő nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján kiválasztandó
titulus elnevezése adható meg. Szabad kézzel nem tölthető, listában nem szereplő más
titulus nem adható meg.
- Családi név: A beküldő jelenleg használt vezetékneve. (kötelezően kitöltendő)
- Első utónév: A beküldő jelenleg használt első utóneve. (kötelezően kitöltendő)
- További utónevek: A beküldő jelenleg használt további utónevei.

Perbeli szerepe
A legördülő lista alapján a benyújtó perbeli állása választható ki. (kötelezően kitöltendő)
Ha a listában szerepel a beküldő/indítványozó eljárási szerepe, azt itt kell kiválasztani.
Ha a legördülő listában nem szerepel a beküldő/indítványozó eljárási szerep, az „Egyéb”
lehetőséget kell kiválasztani. Ekkor az „eljárási szerep” mező mellett rendelkezésre
álló üres mezőben szabadkézi beírással fel kell tüntetni az eljárási minőséget.
Amennyiben a „vádlott” eljárási szerep kerül kiválasztásra, a „Hanyadrendű” mező
kitölthetővé válik, melynek kitöltése ez esetben kötelező.

Beküldő hivatkozási száma:
Az indítványozó belső azonosító száma adható meg, amely alapján a beadvány
azonosítása a belső a saját belső ügyvitelében könnyebbé válhat.

1.2. Bíróság kiválasztása:
A legördülő lista alapján a címzett bíróság kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) A
megjelölt bírósághoz történik a nyomtatvány és mellékleteinek a beküldése.
1.3. Ügyszám:
A bírósági eljárás ügyszámának három részből (ügyszak betűrövidítése, érkezési szám,
érkezés éve) álló adatai adhatóak meg.
- Az első mezőben a legördülő lista alapján az ügyszám ügycsoportját megjelölő
betűrövidítés kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- A második mezőben az ügyszám legalább egy, legfeljebb hat számjegyből álló érkezési
száma (lajstromszáma) adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- A harmadik mezőben az ügyszám érkezési éve adható meg. (kötelezően kitöltendő)

1.4. Az ügy elsőrendű vádlottjának neve.
Az eljárás során az ügyben I. rendű vádlottnak a teljes neve adható meg. (kötelezően
kitöltendő).

Azonban a vádemelés előtti bírósági eljárásokban, a nyomozási bíró által elbírált
ügyekben függetlenül attól, hogy a nyomozás során hány személyt gyanúsítottak, a
bírósági eljárás általában csak egy gyanúsított, azon terhelt vonatkozásban folyik, akit a
nyomozási bíró által elbírálandó indítvány közvetlenül érint.

A rendkívüli jogorvoslatok, vagy különleges eljárások miatt folyó ügyekben a terhelt
megjelölése eltérhet a vádlottól. Ezekben az eljárásokban e rovatba, az eljárásban
terheltként, ha több ilyen személy van, az I. r. terheltként megnevezett személy nevét
kell feltüntetni.

1.5. Kizárás oka
- Amennyiben az ügyben eljáró bíró ellen kívánja a kizárási indítványát előterjeszteni, a
legördülő listából kötelező kiválasztania, a kizárási okot. Az 1.5. rovat kötelezően
kitöltendő.

Ha több kizárási okot kíván
legjellemzőbbet kiválasztani.
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Amennyiben további kizárási okokat kíván megjelölni azt vagy a 2. oldalon, vagy az
űrlaphoz csatolt külön elektronikus dokumentumban teheti meg.

- Ha nem az ügyben eljáró bíró ellen kívánja a kizárási indítványt előterjeszteni, válassza
ki az 1.5. rovatban az „egyéb” bejegyzést. (kötelezően töltendő)
Az 1.5.1. rovatba pedig szabadkézi beírással jelölje meg, hogy ki ellen (ügyész, védő,
szakértő) és milyen okból terjeszti elő a kizárási indítványát.

Ha az 1.5. rovatban a legördülő listából az „egyéb” lehetőséget választja ki, az 1.5.1. rovat
kitöltése kötelező.

1.6. Csatolmány(ok) száma
- Amennyiben az „A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzet kijelölésre
kerül, a nyomtatvány „db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz” mező nem tölthetők
ki, a beadványhoz melléklet nem csatolható.
Amennyiben az „A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzet kijelölésre
kerül, a beadványhoz mellékelni kívánt dokumentumokat a B28 nyomtatvány
kitöltésével, és ehhez az űrlaphoz csatolt dokumentumokkal, az ÁNYK program erre
vonatkozó funkciójával meghatározott fájlformátumban létrehozott, és adathordozón
elhelyezett elektronikus dokumentumként nyújthatja be a bíróságnak.

- Amennyiben a „db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz” lehetőség került
kiválasztásra, az indítványt, illetve a indítványhoz csatolni kívánt dokumentum(ok) a
nyomtatványhoz csatolandók. A rovatban a csatolandó mellékletek darabszámának
megfelelő arabszámot kell feltüntetnie (mező kitöltése kötelező)

- Felhívjom a figyelmét arra, hogy a csatolni kívánt dokumentumok együttes mérete nem
haladhatja meg a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) közzétett maximális

nagyságot.
- Amennyiben az ön által megküldeni szándékozott beadvány és/vagy mellékletei
összesítve a közzétett mérethatárt nem haladják meg, a beadványt (és annak esetleges
mellékleteit) az űrlaphoz mellékelve, csatolva kell benyújtania.
- A megadott mérethatárnál nagyobb beadványt azonban adathordozón kell beküldenie.
Az adathordozón való benyújtást az űrlapon az erre vonatkozó rovatban jeleznie kell.
Az adathordozón történő beküldés további szabályait a B28 jelölésű űrlaphoz tartozó
tájékoztató tartalmazza.
1.7.

Jogkövetkezményekre való figyelmeztetés:

Kérem figyelmesen olvassa el az űrlap tájékoztatóját, amelyben az ismételten,
nyilvánvalóan alaptalanul bejelentett kizárási indítványok elbírálásának mellőzésére,
valamint a lehetséges jogkövetkezményekre vonatkozó tájékoztatásokat megtalálja. A
tájékoztató megismerését követően a lehetséges követkemények tudomásulvételéről
nyilatkoznia kell. (a mező kitöltése kötelező)

Keltezés helye:
A beküldés helyének megnevezése. (kötelezően kitöltendő)
Keltezés dátuma:
A beküldés dátuma éééé/hh/nn formátumban megadva. (kötelezően kitöltendő)

2. OLDAL – EGYÉB NYILATKOZAT
Az oldalon a kizárási indítványának indokolását adhatja meg szabadkézi szövegbevitellel.

