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A nyomtatvány a törvényszékek, valamint a járásbíróságok előtti szabálysértési
eljárásokban történő érdemi nyilatkozat, indítvány és egyéb bejelentés, illetve
kérelem és egyéb nyilatkozat előterjesztése céljából nyújtható be.
1. OLDAL – ÁLTALÁNOS ADATOK
1.1. Beküldő azonosítási adatai:
Annak a természetes személynek az azonosítására szolgáló adatai adhatók meg,
aki az Ügyfélkapun, vagy a Hivatali Kapun, 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:
A beküldő jelenleg használt teljes neve (kötelezően kitöltendő)
- Titulus: A beküldő nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján
kiválasztandó titulus
elnevezése adható meg.
Eljárásbeli szerepe:
A legördülő lista alapján a benyújtó perbeli állása választható ki. (kötelezően
kitöltendő)
.
Hanyadrendű:
A mezőben az eljárásbeli elkövető rendűségének feltüntetésére van lehetőség.
Beküldő hivatkozási száma:
A szabálysértési 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 kiválasztása:
A legördülő lista alapján a címzett bíróság kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
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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 ügyszakát jelölő
betűrövidítés kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
A második mezőben az ügyszám legalább egy, legfeljebb hat számjegyből álló
érkezési száma adható meg. (kötelezően kitöltendő)
A harmadik mezőben az ügyszám érkezési éve adható meg. (kötelezően
kitöltendő)

1.4. Csatolmány(ok) száma:
-„A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzet kijelölésre kerül, a
nyomtatványban a „db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz” mező, valamint
az 1.5. pontja nem tölthetők ki, a beadványhoz melléklet nem csatolható.
Amennyiben az „A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzet
kijelölésre kerül, a beadványhoz mellékelni kívánt dokumentumokat a P28 (lásd
megjegyzés rovat a végén) nyomtatvány kitöltésével küldheti meg.
-„… db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz”: A beadványhoz mellékelt
dokumentumok számának feltüntetésére szolgál a mező.
Amennyiben a nyomtatvány 1.4. pontjában a "Mellékletet csatolok a
nyomtatványhoz" lehetőség került kiválasztásra, a mező kötelezően kitöltendő.
1.5. A beadvány tartalma:
A legördülő lista alapján kiválasztandó a benyújtás módja. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a "Nyomtatványon megadva" lehetőség kerül kiválasztásra, a "2.
oldal – Beadvány tartalma" lap kitölthetővé válik, melynek kitöltése ez esetben
kötelező.
Amennyiben a "Mellékletként csatolva" lehetőség került kiválasztásra, az 1.4.
pont alatt az „db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz” mező kötelezően
kitöltendő, az egyéb beadványt tartalmazó dokumentum a nyomtatványhoz
csatolandó.
Amennyiben az 1.4. pontban az „A mellékleteket adathordozón nyújtom be”
jelölőnégyzet kijelölésre kerül, a nyomtatvány 1.5. pontja nem tölthető ki.
Keltezés helye:
A beküldés helyének megnevezése. (kötelezően kitöltendő)
Keltezés dátuma:
A beküldés dátuma éééé/hh/nn formátumban megadva. (kötelezően kitöltendő)
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2. OLDAL – A BEADVÁNY TARTALMA
Amennyiben az 1.5. pontban a "Nyomtatványon megadva" lehetőség kerül
kiválasztásra, a "2. oldal – Beadvány tartalma" lap kitölthetővé válik.
Az oldalon a szabálysértési eljárásban a benyújtani kívánt érdemi nyilatkozat,
indítvány és egyéb bejelentés, illetve kérelem vagy egyéb nyilatkozat
részletezésére van lehetőség.

Megjegyzés:
Büntető, illetve szabálysértési ügyszakban a P28 jelölésű űrlapnak vélhetően lesz
megfeleltethető űrlapja, ám ez jelen dokumentumot létrehozó előtt nem volt ismert.
Ennyiben a tervezet mindenképp pontosításra szorul.

