
 
 
 

   
   

 

1. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 
 

„1. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

............................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

........................../20......./........szám 

ÉRTESÍTÉS  
előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről 

A(z) ........................................................................... [Btk............. § (......) bekezdés] miatt - 
.................................................................... ellen indított ügyben értesítem, hogy a ..................................... 
Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ........................................................... terhelt ...................................................... 
állampolgár (aki ..........................................................-n, 19...... napján született 
......................................................................... anyja neve: ............................................., 
................................................................... lakos) 

előzetes letartóztatását 

a 20..... év ....................... hó ........ napján kelt ..................................... /20......../........ számú, illetőleg a(z) 
................................................................. Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria a 20........ év ...................... hó ....... napján kelt 
......................................./20........./......... számú végzésével 

- elrendelte 
- fenntartotta 
- megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el 
- óvadék megfizetése mellett megszüntette. 

a 20........................................................................ napján kelt .................................... számú határozatával felülvizsgálta (Be. 
132. §). A vádlott előzetes letartóztatását - meghosszabbította - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését 
rendelte el. Az előzetes letartóztatás 

- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott 
szabadságvesztés tartamáig, 

- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig, 
- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat. 

A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső - fiatalkorú. 
A bűncselekmény büntetési tétele: .................................................. 
A bíróság a terheltet a 20..... év .... hó ........ napján kelt .../20..../.... számú ítéletével, illetve a .... Törvényszék/Ítélőtábla, 
mint másodfokú bíróság a 20.......... év ................... hó ...... napján kelt ....../20...../...... számú ítéletével 
.............................................. miatt nem jogerősen ................................... büntetésre ítélte, amelybe a terhelt által 
........... év .................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig 
és az ........... év ............................ hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig 
előzetes fogvatartásban, illetőleg a 
........... év .................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig 
........... év .................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig 
házi őrizetben töltött időt oly módon, hogy egy napi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, 
beszámította. 

A szabadságvesztés végrehajtási fokozata: ......................... [Btk. ........ § (........) bekezdés] 
A terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható [Btk. ....... § (........) bekezdés]. 
A terhelt a szabadságvesztés büntetés..........................................részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra 

[Btk. ........... § (.....) bekezdés pont]. 
Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani [Be. 141. § (2) 

bekezdés]. 
A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását 
- javítóintézetben; 
- büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. 
Az óvadék megállapításáról .................................................................... (bíróság megnevezése) határozott jogerősen. 
Rendelkezés az előzetesen letartóztatott fokozott őrzéséről, levelezése és látogatása ellenőrzéséről; és attól való 

eltiltásáról, hogy csomagot kapjon; távbeszélő használatának engedélyezéséről, elkülönítéséről. [9/2002. (IV. 9.) IM 
rendelet 136. §] 



 
 
 

   
   

 

Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében - 
korlátozni szükséges, annak módja: 

- szóban érintkezhet / nem érintkezhet, 
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet, 
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet, 
- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. § (3) bekezdés b) pont]. 

Az előzetesen letartóztatott más személlyel 
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet, 
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet, 
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet, 
- kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. § (3) bekezdés b) pont]. 

Megjegyzés: 

Ügyészi szám: ................................................. 
Az előzetesen letartóztatottat befogadás végett a(z) ................................................................ 

............................................................................. Büntetés-végrehajtási Intézetnek adtam át. 
A terhelt a ...................................................................................... (bíróság megnevezése) előtt folyamatban volt - levő 

.................................... számú büntetőügyben előzetes letartóztatásban, illetőleg házi őrizetben van - szabadságvesztést tölt. 
A házi őrizetet a ................................................... rendőrkapitányság foganatosítja. 

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 
a rendőrkapitányság vezetője! 

a javítóintézet igazgatója! 

az előzetes letartóztatás foganatosítása! 
a terhelt szabadlábra helyezése végett! 

........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján 

................................................. 
a tanács elnöke - bíró 

 203.  Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.” 
 
  



 
 
 

   
   

 

2. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 
 

„2. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  
lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről 

 A terhelt családi és 
utóneve (születési 

családi és utónév is) 
 Születési helye és 

ideje 
 Anyja neve  Foglalkozás  Munkahelye 

          
 A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:  
..............................................................................................................................................................................................
............. 
város .......................................................... irányítószám ,.................................................................... utca (tér) ............ 
házszám. 
 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte: 

 ................................................................................ Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria  
......................./20......../...........számú végzése 

 20... évi .................................................... hó ......... nap 
 ................................ Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ...................../20......../........... számú végzése  

 mint másodfokú bíróság   20......... évi .......................................................... hó ........ nap 
 A lakhelyelhagyási tilalom  
  
- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,  
- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig,  
- a másodfokú eljárás befejezéséig,  
- az eljárás jogerős befejezéséig  
tarthat. 
 Ha a bíróság a Be. 137. §-ának (9) bekezdése alapján a lakhelyelhagyási tilalom fenntartásáról határoz, az 20...... év 
............... hónap ................. napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott 
határozatig tarthat. 
 A terhelt hetenként/havonta a ................................................................................ rendőrségen köteles jelentkezni. 
 A lakhelyelhagyási tilalom megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az 
ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság telefonszáma: 
.......................................... 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.  
  

 ............................................................................ 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 ........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének 
  

 206.  Értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről. 
 
  



 
 
 

   
   

 

 
3. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

..................................................................... 
Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

 

ÉRTESÍTÉS  
házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről 

 A terhelt családi és 
utóneve (születési 

családi és utónév is) 
 Születési helye és 

ideje 
 Anyja neve  Foglalkozás  Munkahelye 

          
 A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:  
..............................................................................................................................................................................................
....... 
város .................................................... irányítószám, .................................................................... utca (tér) ............ 
házszám. 
 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte: 

 ................................................................................ Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria  
......................./20......../...........számú végzése 

 20... évi .................................................... hó ......... nap 
 ................................ Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ...................../20......../........... számú végzése  

 mint másodfokú bíróság   20......... évi .......................................................... hó ........ nap 
 - A bíróság a terhelt házi őrizetét elrendeli. A terhelt nem hagyhatja el a  
..............................................................................................................................................................................................
....... 
alatt lévő lakást, kizárólag  
.......................................................................................................................................................................................célj
ából  
................................................................................. időben 
......................................................................................................  
távolságra, úticélra. 
- A bíróság a terhelt házi őrizetét fenntartja  
- A bíróság a terhelt házi őrizetét megszünteti 
 A házi őrizet  
- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,  
- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb - a Btk.92. §-a szerinti beszámítás alapján - 
a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,  
- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 92. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel 
kiszabott szabadságvesztés tartamáig,  
- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 92. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel 
kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat. 
 Ha a bíróság házi őrizet fenntartásáról határoz [Be. 138. § (3) bekezdés], az 20...... év ............... hónap ................. 
napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat. 
 A házi őrizet előírásának a megtartását a rendőrség a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is 
ellenőrizze. 
 A házi őrizet megszegéséről a ........................................ /20.........................../..................... számra hivatkozással az 
ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság megnevezése és 
telefonszáma:  
..................................................................................................................................................................................... 

  



 
 
 

   
   

 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.  
  

 ............................................................................ 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 ........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének 
  

 206/a.  Értesítés házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről. 
 
  



 
 
 

   
   

 

4. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

ÉRTESÍTÉS  
ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről 

................................................. miatt ...................................................... ellen  
indított büntetőügyben a ......................................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria értesíti az 
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy 

a 20 ........ évi ...................... hó ...... napján kelt 
............................/................./sz. végzésével 

......................................................./...............................-n, 19................................ 
évi .................................... hó ..... napján született, anyja neve: ................................... 
......................................................... lakóhelye: ....................................................../ 

ideiglenes kényszergyógykezelését elrendelte - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el. 

Az ideiglenes kényszergyógykezelés az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig/az 
elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig/a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozataláig/az 
eljárás jogerős befejezéséig tart, és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. 

Ha a bíróság a Be. 145. §-ának (2) bekezdése alapján az ideiglenes kényszergyógykezelés idejét meghosszabbítja, az 
20...... év ....................... hónap .......... napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott 
határozatig tarthat. 

Lássa .............................................. főigazgató főorvosa 
Az ideiglenes kényszergyógykezelést hajtsa végre - szüntesse meg. 

.................................., 20............. évi ...................... hó ..... napján. 

P. H. 

............................................. 
a tanács elnöke - bíró 

Megjegyzés: 

A terhelt 20.....évi....................hó.....napja óta ideiglenes kényszergyógykezelésben van. 
A bíróság a vádlottat a 20....... évi .................... hó ..... napján kelt ................./.........../.....számú nem jogerős ítéletével 
felmentette, végzésével az előzetes letartóztatását/házi őrizetét megszüntette. 

.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján. 

............................................. 
a tanács elnöke - bíró 

 289.  Értesítés az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról és megszüntetéséről. 
 
  



 
 
 

   
   

 

 
5. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

ÉRTESÍTÉS  
kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről 

 Az elítélt családi és 
utóneve (születési családi és 

utónév is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve  Lakóhelye (tartózkodási 
helye postai 

irányítószámmal) 
        
 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése   Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte  

 ...................................... 
Járásbíróság 

 ...................................... 
Törvényszék 

 ....................................../20......./.........sz. ítélete - végzése
   
20................... évi ..................................... hó ............. nap 

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  20................... évi ..................................... hó ............. nap
 ...................................... 

Törvényszék 
 ...................................... 

Ítélőtábla 
 ....................................../20......./.........sz. ítélete - végzése
   
20................... évi ..................................... hó ............. nap 

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20................... évi ..................................... hó ............. nap
 Kúria    ....................................../20......./.........sz. ítélete - végzése

   
20................... évi ..................................... hó ............. nap 

 .............................................................................................................................. 
Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria  
20.......... évi ................................. hó ............. napján jogerőre emelkedett ..................../20........./............... számú 
határozatával rendelte el a kényszergyógykezelést. 

 A cselekmény Btk. szerinti megnevezése   A cselekmény elkövetésének helye és ideje 
    
 Lássa ............................................................................  
főigazgató főorvosa 

 A beteg 20............ évi ............................... hó ....... 
napjától ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll. 

 Az ítélet - végzés - jogerős és végrehajtható.  
A kényszergyógykezelést hajtsa végre - a 
kényszergyógykezelést szüntesse meg! 
..........................., 20........évi........................hó........nap 

 A bíróság a kényszergyógykezelés megkezdését  
20..... évi .......................... hó ..... napjáig elhalasztotta.  
..........................., 20........ évi .......................... hó ........ 
nap 

 P. H.  P. H. 

 ......................................................... 
a tanács elnöke - bíró 

 ......................................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

  
 290.  Értesítés kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről. 

 
  



 
 
 

   
   

 

6. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

.................................................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla 

 

ÉRTESÍTÉS  
előzetes fogvatartás, házi őrizet utólagos beszámításáról 

 Az elítélt családi és 
utóneve (születési családi és 

utónév is) 
 Születési helye és ideje  Anyja neve  Lakóhelye letartóztatása 

előtt 
        
 Az ügyben eljárt, de az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet beszámításáról nem vagy nem a törvénynek 
megfelelően rendelkező bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma: 

 ...................................... 
Járásbíróság 

 ...................................... 
Törvényszék 

 20.............. évi ................................. hó .......... napján kelt 
......................................................./20......./.........sz. ítélete.

 ...................................... 
Törvényszék 

 ...................................... 
Ítélőtábla 

 20.............. évi ................................. hó .......... napján kelt 
......................................................./20......./.........sz. ítélete.

 Kúria    20.............. évi ................................. hó .......... napján kelt 
......................................................./20......./.........sz. ítélete.

 Az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet  
utólagos beszámításánál érintett büntetés: 

 ..................................... szabadságvesztés  
..................................... elzárás 
..................................... közérdekű munka  
..................................... pénzbüntetés 

 Az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet utólagos beszámításáról rendelkező bíróság megnevezése, határozatának 
kelte, száma és a beszámítás mérve: 

 ...................................... 
Járásbíróság 

 ...................................... 
Törvényszék 

 20.............. évi ................................. hó .......... napján kelt 
......................................................./20......./.........sz. 
végzése. 

 ...................................... 
Törvényszék 

 ...................................... 
Ítélőtábla 

 20.............. évi ................................. hó .......... napján kelt 
......................................................./20......./.........sz. 
végzése. 

     20.............. évi .............................................. hó .......... 
nap 

 */A bíróság az ......... évi ................................... hó ............ napjától .............. évi .......................................... hó .......... 
napjáig  
és az ............ évi ................................................ hó ............ napjától ............. évi ......................................... hó ........... 
napjáig  
és az ............ évi ................................................ hó ............ napjától ............. évi ......................................... hó ........... 
napjáig 
és az ............ évi ................................................ hó ............ napjától ............. évi ......................................... hó ........... 
napjáig 
előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött időt - eltöltött időre figyelemmel: 
1. A kiszabott szabadságvesztésbe beszámította, illetve a kiszabott szabadságvesztést teljes egészében kitöltöttnek 
vette. 
2. A kiszabott elzárásba beszámította, illetve a kiszabott elzárást teljes egészében kitöltöttnek vette. 
3. A kiszabott közérdekű munkából - munkát.......................órát kitöltöttnek vett - teljes egészében kitöltöttnek vette. 
A bíróság a házi őrizetet akként számította be, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napig terjedő házi 
őrizetben töltött idő felel meg. 
 
 
 
 



 
 
 

   
   

 

4. A kiszabott pénzbüntetést ..........................................., azaz .................................................... Ft erejéig - teljes 
egészében lerovottnak nyilvánította. 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján 
  

 ............................................................................ 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 A */jel után a nem kívánt szövegrész törlendő! 

 Az előzetes fogvatartás, illetőleg a házi őrizet utólagos beszámítása jogerős és végrehajtható.  

 ......................................, 20 ........ évi .......................... hó ......... napján 
  

 ........................................................ 
a tanács elnöke - bíró 

 Megjegyzés 

  
 309.  Értesítés előzetes fogvatartás, házi őrizet utólagos beszámításáról. 

 
  



 
 
 

   
   

 

7.  melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 
 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

ÉRTESÍTÉS  
közérdekű munka jogerős kiszabásáról 

 Az elítélt családi és utóneve  
(születési családi és utónév is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      
 Lakóhelye  
(postai irányítószámmal) 

 Iskolai végzettsége  Szakképzettsége 

      
 A közérdekű munka jellege: 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 
 ..................................... 

Járásbíróság 
 ....................................... 

Törvényszék 
 ....................................................................... sz. ítélete  
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett  20..... évi ...................................................... hó ........... 
nap 

 ..................................... 
Törvényszék 

 ..................................... 
Ítélőtábla 

 ............................................................................ 
határozata 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 
nap 

 Kúria  ............................................................................ 
határozata 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 
 Megnevezése  
és minősítése 

   
Elkövetésén
ek helye és 
ideje 

  

 A közérdekű munka időtartama (számmal és betűvel): 
 Büntetések:  
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

 Intézkedések:  
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

 Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső 
 A bíróság a kiszabott közérdekű munkába a  
20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
előzetes fogvatartásban, illetőleg 
 a  
20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
20............ évi ........................................... hó ........... napjától 
   



 
 
 

   
   

 

    20............ évi ............................................ hó ........... napjáig  
házi őrizetben eltöltött időt beszámította. 
 Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:  
..............................................................................................................................................................................................
............  
..............................................................................................................................................................................................
............ 
 Az elítélt a büntetés tartózkodási helyén való végrehajtását kéri!  
Tartózkodási helye: 

 ............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap. 
  

 ................................................................... 
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző 

 Az elítélt a közérdekű munka megkezdésére 
 20..... évi ....................................... hó ......... napjáig halasztást kapott. 

 ............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap. 
  

 ................................................................... 
bíró - bírósági ügyintéző 

 Megjegyzés 

  
 313/c.  Értesítés közérdekű munka jogerős kiszabásáról. 

 
  



 
 
 

   
   

 

 
8. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

ÉRTESÍTÉS  
a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatásáról 

..................................................................................... elítéltet, aki ..............................-n, 
19..... évi ..................... hó ..... napján született, 
anyja neve: ..................................................... 
lakóhelye: ....................................................... 

a ............................................................. Járásbíróság/Törvényszék a 20..... évi .................... hó ..... napján kelt 
.................../20...../..... számú, illetve a ........................... Törvényszék/Ítélőtábla/, mint másodfokú bíróság a 20....... évi 
................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével, illetve az Ítélőtábla/Kúria, mint harmadfokú 
bíróság 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével ...................... miatt 
jogerősen ............/....../ napi tétel, összesen ......................... Ft pénzbüntetésre ítélte. 

A pénzbüntetést a ................................. BGH Pb.........../20......... tételszám alatt előírta. 
Az elítélt a pénzbüntetést - nem - csak részben - fizette meg. 
A jogerős határozat a pénzbüntetés egynapi tételének összegét ............/............... forintban állapította meg. 
Egynapi tétel összegének a helyébe egynapi szabadságvesztés lép. 

Ezért a bíróság a 20..... évi ................................ hó ..... napján kelt ...................../20...../..... számú végzésével a meg nem 
fizetett pénzbüntetést ................................/................................. nap fogházban/börtönben/fegyházban végrehajtandó 
szabadságvesztésre változtatta át. 

A bíróság az előzetes fogvatartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idővel ..................... napi tételt figyelembe vett. 
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján. 

............................................................. 
büntetés-végrehajtási bíró 

Lássa: 

A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 
Az átváltoztató végzés végrehajtandó. 
A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést hajtsa végre! 
A szabadságvesztésből az időközben történt ................................ forint befizetésre figyelemmel ............................................ 
napot hajtson végre. 

.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján. 

............................................ 
–büntetés-végrehajtási bíró 

  
 320.  Értesítés a pénzbüntetés átváltoztatásáról. 

 
  



 
 
 

   
   

 

 
9. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

............................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla 

........................../20......./........szám 

ÉRTESÍTÉS 

A(z) ................................................................................................... bűntette (vétsége) miatt 
...................................................................................................................................... ellen a .......................................... 
Rendőr(fő)kapitányságon ............. szám alatt indított bűnügyben értesítem, hogy a 
........................................................................................... terhelt, ......................................................... állampolgár (aki 
.............................................................-n, 19.......... évi ........................................... hó ............ napján született, anyja neve: 
........................................................................ ..........................................................sz. alatti lakos) 

előzetes letartóztatását 

............................................... Járásbíróság/Törvényszék a 20........ évi ........................... hó ......... napján kelt 

............................./20......../........... számú, illetőleg a .................................................... Törvényszék/Ítélőtábla a 20..... évi 

........................ hó ..... napján kelt ...................../20......../..... számú végzésével - az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás 
előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb ......... év ............. hó ..... napjáig 

- elrendelte, 
- meghosszabbította. 
A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső 
A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását javítóintézetben - büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. 
Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. [Be. 141. § (2) 

bekezdés] 

Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében - 
korlátozni szükséges, annak módja: 

- szóban érintkezhet / nem érintkezhet 
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet 
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet 
- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. § (3) bekezdés b) pont]. 

Az előzetesen letartóztatott más személlyel 
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet 
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet 
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet 
- kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. § (3) bekezdés b) pont]. 

Megjegyzés: 

Ügyészi szám: ........................................................................... 

................................., 20.... évi .......................... hó ..... napján. 

....................................... 
bíró 

Rendőrkapitányság vezetőjének! 
Büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának! 
Javítóintézet igazgatójának! 
Az előzetes letartóztatás végrehajtása végett. 

  
 905.  Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról a vádirat benyújtása előtt. 

  



 
 
 

   
   

 

10. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 
 

.................................................... Törvényszék/Ítélőtábla 

.............../20...../.....szám 

ÉRTESÍTÉS  
az előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt 

A ............................................................................................................. miatt 
..................................................................................................................ellen 
a ................................................ Rendőr(fő)kapitányságon ............................................... szám alatt indított büntetőügyben 
értesítem, hogy a .................................................... Törvényszék a ..................................................... gyanúsítottal szemben, 
aki ............................................................. született, anyja neve: ....................................... lakóhelye: 
.............................................................. 
Őrizetbe vétel napja: .............................................................a 20........ év ............................... hó ..... napján kelt 
........./20......./...... számú, illetve a ............................................................... Törvényszék/Ítélőtábla a 20..... év .................. hó 
..... napján kelt ...................../20........./..... számú végzésével az ............... év ........................... hó ........ napján elrendelt 

előzetes letartóztatását  
megszüntette/óvadék letétele mellett megszüntette 

és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését. 

Ügyészi szám: ................................................................................................................... 

Lássa rendőrkapitányság vezetője/a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka/a javítóintézet igazgatója! 
A szabadlábra helyezést foganatosítsa. 

.................................., 20................. évi ............................ hó ..... napján. 

............................................... 
a tanács elnöke - bíró 

Az óvadék megállapításáról a ............................................................ (bíróság megnevezése) határozott jogerősen. 
  

 905/a.  Értesítés előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt. 
 
  



 
 
 

   
   

 

 
11. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

............................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla 

........................../20......./........szám 

ÉRTESÍTÉS  
elmeállapot megfigyeléséről a vádirat benyújtása előtt 

.................................................................................................................................... miatt 

....................................................................................................... ellen indított büntetőügyben a bíróság értesíti az 
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy a 

20............. év ................................ hó ..... napján kelt 
........../20....../.....számú végzésével 

................................................................ - aki ........................................................... 
............................................... született, 
anyja neve: ........................................... 
............................................................ szám alatti 
lakos 

................................................ bv. intézetben/rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő, gyanúsított 
elmeállapotának a megfigyelését egyhónapi időtartamra elrendelte/további egy hónappal meghosszabbította. 

Ügyészi szám:............................................... 

Lássa Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Főigazgató Főorvosa! 

Az elmeállapot megfigyelését hajtsa végre. 

........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján. 

.................................................... 
bíró - bírósági ügyintéző 

  
 905/b.  Értesítés elmeállapot megfigyeléséről. 

 
  



 
 
 

   
   

 

12. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 
 

ÉRTESÍTÉS  
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról 

 Az elítélt családi és utóneve  
(születési családi és utónév is)  Születési helye és ideje  Anyja neve 

      
 Foglalkozása  

letartóztatása előtt 
 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal) 
    

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 
 ..................................... 

Járásbíróság 
 ....................................... 

Törvényszék 
 ....................................../20...../....................... számú 
ítélete 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett  20..... évi ...................................................... hó ........... 
nap 

 ..................................... 
Törvényszék 

 ..................................... 
Ítélőtábla 

 ................................/20..../....................... számú 
határozata 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 
nap 

 Kúria  ................................/20..../....................... számú 
határozata 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 
 Megnevezése  
és minősítése 

   
Elkövetésén
ek helye és 
ideje 

  

 A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):  A szabadságvesztés végrehajtási fokozata  
(A törvényhely pontos megjelölésével): 

    

   Az elítélt csak a büntetés kétharmad 
részének kiállása után bocsátható feltételes 
szabadságra. 

  

   Az elítélt csak a büntetés háromnegyed 
részének kiállása után bocsátható feltételes 
szabadságra. 
  

 Büntetések:  
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

 A feltételes 
szabadságra 
vonatkozó 
rendelkezése
k 

 Közügyektől eltiltás: 
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

   Az elítélt a büntetés fele részének kiállása 
után bocsátható feltételes szabadságra. 

  

     Intézkedések: 
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

 Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső 
 A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az 
............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 



 
 
 

   
   

 

napjáig  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig 
előzetes fogvatartásban, illetőleg 
 a  
20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/ötnapi házi őrizet felel meg 
beszámította. 
  
 Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:  
..............................................................................................................................................................................................
............  
..............................................................................................................................................................................................
............  
..............................................................................................................................................................................................
............ 

 ............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján. 
  

 ................................................................... 
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző 

 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!   Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 
 Az ítélet jogerős és - a fel nem függesztett részében 
- végrehajtható.  
A szabadságvesztést hajtsa végre. 

 20........... év ................................ hó ....... napjáig  
halasztást kapott.  
A bíróság 20...........év...............................hó.......  
napjáig a halasztást meghosszabbította. 

 20........... év ................................ hó ....... nap  20........... év ................................ hó ....... nap 

 P. H.  P. H. 

 ......................................................... 
a tanács elnöke - bíró 

 ......................................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

  
 A büntetőeljárás során óvadék letétbe helyezésére sor 
került: 
   
Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése: 

  

 Megjegyzés 

  
 332.  Értesítés jogerősen kiszabott szabadságvesztésről 

 
  



 
 
 

   
   

 

 
13. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ! 

ÉRTESÍTÉS  
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról 

 Az elítélt családi és utóneve  
(születési családi és utónév is)  Születési helye és ideje  Anyja neve 

      
 Foglalkozása  

letartóztatása előtt 
 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal) 
    

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 
 ..................................... 

Járásbíróság 
 ....................................... 

Törvényszék 
 ...................../20................../............................ számú 
ítélete 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 
nap 

 ..................................... 
Törvényszék 

 ..................................... 
Ítélőtábla 

 ..................../20................/....................... számú 
határozata 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 
nap 

 Kúria  ..................../20.............../....................... számú határozata
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 
 Megnevezése  
és minősítése 

   
Elkövetésén
ek helye és 
ideje 

  

 A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):  A szabadságvesztés végrehajtási fokozata  
(A törvényhely pontos megjelölésével): 

 A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés:  
Az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.  
A törvényhely pontos megjelölése: 

 Büntetések:  
.............................................................................................
............................................................................................. 

   Közügyektől eltiltás: 
.............................................................................................
............................................................................................. 

   Intézkedések: 
.............................................................................................
............................................................................................. 

 Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső 
 A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az 
............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig 
előzetes fogvatartásban, illetőleg 
 a  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 



 
 
 

   
   

 

napjáig  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, 
beszámította. 
 Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:  
..............................................................................................................................................................................................
............  
..............................................................................................................................................................................................
............  
..............................................................................................................................................................................................
............ 

 ............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján. 
  

 ................................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!   Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 
 Az ítélet jogerős és végrehajtható.  
A szabadságvesztést hajtsa végre. 

 20........... év ................................ hó ....... napjáig  
halasztást kapott.  
A bíróság 20...........év...............................hó....... napjáig  
a halasztást meghosszabbította. 

 .................., 20........... év ................................ hó ....... nap  ..................., 20........... év ................................ hó ....... 
nap 

 P. H.  P. H. 

 ......................................................... 
a tanács elnöke - bíró 

 ......................................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

  
 A büntetőeljárás során óvadék letételére sor került: 
   
Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése: 

  

 Megjegyzés: 

  
 333.  Értesítés olyan jogerős szabadságvesztésről, melynél a feltételes szabadság kizárt. 

 
  



 
 
 

   
   

 

 
14. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  
javítóintézeti nevelés jogerős kiszabásáról 

 Az elítélt családi és utóneve  
(születési családi és utónév is)  Születési helye és ideje  Anyja neve 

      
 Foglalkozása  

letartóztatása előtt 
 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal) 
    

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 
 ..................................... 

Járásbíróság 
 ....................................... 

Törvényszék 
 ...................../20................../............................ számú 
ítélete 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  
............................................................... 

 20..... évi ...................................................... hó ........... 
nap 

 ..................................... 
Törvényszék 

 ..................................... 
Ítélőtábla 

 ...................../20................../.................... számú 
határozata 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 
nap 

 Kúria  ...................../20................../.................... számú 
határozata 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 
 Megnevezése  
és minősítése 

   
Elkövetésén
ek helye és 
ideje 

  

 A javítóintézeti nevelés időtartama (számmal és betűvel):  Intézkedések: 
.............................................................................................
............................................................................................. 

 A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe az 
............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig  
............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 
napjáig 
előzetes fogvatartásban eltöltött időt beszámította. 
 Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:  
..............................................................................................................................................................................................
............  
..............................................................................................................................................................................................
............  
..............................................................................................................................................................................................
............ 

 ............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján. 
  

 ................................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 Lássa a javítónevelő intézet igazgatója!   Az elítélt a javítóintézeti  nevelés megkezdésére 
 Az ítélet jogerős és végrehajtható.   20........... év ................................ hó ....... napjáig  



 
 
 

   
   

 

A javítóintézeti nevelést hajtsa végre. halasztást kapott.  
 ........................., 20...........év...............................hó....... 
nap 

 ........................., 20...........év...............................hó....... 
nap 

 P. H.  P. H. 

 ......................................................... 
bíró 

 ......................................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

  
 Megjegyzés: 

  
 333/a.  Értesítés jogerősen kiszabott javítóintézeti nevelésről. 

 
  



 
 
 

   
   

 

 
15. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  
összbüntetés jogerős megállapításáról 

 Az elítélt családi és utóneve  
(születési családi és utónév is)  Születési helye és ideje  Anyja neve 

      
 Foglalkozása  

letartóztatása előtt 
 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal) 
    

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 
 ..................................... 

Járásbíróság 
 ....................................... 

Törvényszék 
 ...................../20................../............................ számú 
ítélete 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 
nap 

 ..................................... 
Törvényszék 

 ..................................... 
Ítélőtábla 

 ...................../20................../.................... számú 
határozata 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 
nap 

 Kúria  ...................../20................../.................... számú 
határozata 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés  
(számmal és betűvel) 
 A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés  
(a törvényhely pontos megjelölésével) 

   Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása után bocsátható 
feltételes szabadságra. 

 Az elítélt  
visszaeső 

 A feltételes 
szabadságra 

 Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása után bocsátható 
feltételes szabadságra. 
  

 különös visszaeső 
többszörös 
visszaeső 

 vonatkozó 
rendelkezés 

 erőszakos  
többszörös 

   Az elítélt a büntetés fele részének kiállása után bocsátható feltételes 
szabadságra. 

 visszaeső 

 Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a közügyektől eltiltásra, 
valamint az előzetes fogvatartásban, illetve házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó rendelkezéseket - nem 
érinti. 
 Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, közügyektől eltiltások és intézkedések közül - a vagyonelkobzás mellett - 
csak  
a 
............................................................................................................................................................................................
kell végrehajtani. 

 Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító ítélet összbüntetésbe 
foglalta 

 Az alapügyben eljárt bíróság  
megnevezése, határozatának  

száma és kelte 

 A bűncselekmény (bűntett, vétség) 
megnevezése  A kiszabott büntetés 

 ......................................................... 
Járásbíróság/Törvényszék  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
........................./........./.......számú 
ítélete  

   Szabadságvesztés:  
......... év ...................... hó ......... nap  
Büntetések: 
.............................................................
.............................................................
Közügyektől eltiltás:  



 
 
 

   
   

 

Az első fokú ítélet jogerőre 
emelkedett:  
........... évi ..................... hó ......... 
napján  
........................... a másodfokú bíróság  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
.................../......../.......számú 
határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
jogerőre emelkedett........... évi 
..................... hó ......... napján  
........................ a harmadfokú bíróság 
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt .................../......../.......számú 
határozata 

............................................................

.............................................................
Intézkedések: 
............................................................
............................................................. 

 ......................................................... 
Járásbíróság/Törvényszék  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
........................./........./.......számú 
ítélete  
Az első fokú ítélet jogerőre 
emelkedett:  
........... évi ..................... hó ......... 
napján  
........................... a másodfokú bíróság  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
.................../......../.......számú 
határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
jogerőre emelkedett........... évi 
..................... hó ......... napján  
........................ a harmadfokú bíróság 
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt .................../......../.......számú 
határozata 

   Szabadságvesztés:  
......... év ...................... hó ......... nap  
Büntetések: 
.............................................................
.............................................................
Közügyektől eltiltás:  
............................................................
.............................................................
Intézkedések: 
............................................................
............................................................. 

 .........................................................  
Járásbíróság/Törvényszék ........... évi 
................ hó ....... napján kelt 
........................./........./.......számú 
ítélete Az első fokú ítélet jogerőre 
emelkedett: ........... évi ..................... 
hó ......... napján ........................a 
másodfokú bíróság ........... évi 
................ hó ....... napján kelt 
.................../......../.......számú 
határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
jogerőre emelkedett........... évi 
..................... hó ......... napján  
........................a harmadfokú bíróság 
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt .................../......../.......számú 
határozata 

   Szabadságvesztés:  
......... év ...................... hó ......... nap  
Büntetések: 
.............................................................
.............................................................
Közügyektől eltiltás:  
............................................................
.............................................................
Intézkedések: 
............................................................
............................................................. 

 ..........................................................  
Járásbíróság/Törvényszék ........... évi 
................ hó ....... napján kelt 
........................./........./.......számú 

   Szabadságvesztés:  
......... év ...................... hó ......... nap  
Büntetések: 
.............................................................



 
 
 

   
   

 

ítélete Az első fokú ítélet jogerőre 
emelkedett: ........... évi ..................... 
hó ......... napján ........................a 
másodfokú bíróság ........... évi 
................ hó ....... napján kelt 
.................../......../.......számú 
határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
jogerőre emelkedett........... évi 
..................... hó ......... napján  
........................ a harmadfokú bíróság 
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt .................../......../.......számú 
határozata 

.............................................................
Közügyektől eltiltás:  
............................................................
.............................................................
Intézkedések: 
............................................................
............................................................. 

 ........................................................, 20........... évi ............................................................. hó ............. napján. 
  

 ............................................................................. 
tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 
Az összbüntetésként kiszabott jogerős  
szabadságvesztést hajtsa végre! 

 Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére  
20........ év ............................................. hó ................ 
napjáig halasztást kapott: 

   A bíróság 20........... év ............................... hó ....... 
napjáig a halasztást meghosszabbította. 

 ............................., 20..... év ..................... hó ....... napján  ........................, 20..... év .......................... hó ........ napján

 .......................................................... 
bíró 

 .......................................................... 
bíró - bírósági ügyintéző 

 Megjegyzés: 

  
 334.  Értesítés összbüntetés jogerős megállapításáról. 

 
  



 
 
 

   
   

 

16. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ! 

ÉRTESÍTÉS  
összbüntetés jogerős megállapításáról 

 Az elítélt családi és utóneve  
(születési családi és utónév is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      
 Foglalkozása  

letartóztatása előtt 
 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal) 
    
 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése   Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

 ..................................... 
Járásbíróság 

 ....................................... 
Törvényszék 

 ...................../20................../............................ számú 
ítélete 
   
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 
nap 

 ..................................... 
Törvényszék 

 ..................................... 
Ítélőtábla 

 ...................../20................../.................... számú 
határozata 
   
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 
nap 

 Kúria  ...................../20................../.................... számú 
határozata 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés  
(számmal és betűvel) 
 A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés  
(a törvényhely pontos megjelölésével) 
 A feltételes szabadságra vonatkozó 
rendelkezés:  
Az elítélt nem bocsátható feltételes 
szabadságra. 

 A törvényhely pontos megjelölése:  Az elítélt visszaeső - különös 
visszaeső - többszörös visszaeső - 
erőszakos többszörös visszaeső 

 Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a közügyektől eltiltásra, 
intézkedésekre, valamint az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó 
rendelkezéseket - nem érinti. 
 Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, közügyektől eltiltások és intézkedések közül - a vagyonelkobzás - mellett - 
csak a  
..............................................................................................................................................................................................
.......... 
..............................................................................................................................................................................................
.......... 
..............................................................................................................................................................................................
.......... 
kell végrehajtani. 

 Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító  
ítélet összbüntetésbe foglalta 

 Az alapügyben eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának száma és 

kelte 

 A bűncselekmény (bűntett, vétség) 
megnevezése 

 A kiszabott büntetés 



 
 
 

   
   

 

 .................................................. 
Járásbíróság/Törvényszék  
.......... évi .............. hó ....... napján 
kelt  
........................./........./....... számú 
ítélete  
Az első fokú ítélet jogerőre 
emelkedett:  
........... évi ................... hó ......... 
napján  
........................ a másodfokú bíróság  
........... évi ............... hó ...... napján 
kelt  
.................../......../....... számú 
határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
jogerőre emelkedett .... évi ............. 
hó ..... napján  
........................... a harmadfokú 
bíróság ........... évi ................ hó ....... 
napján kelt ............../......../....... számú 
határozata 

   Szabadságvesztés:  
............ év ....................... hó ......... 
nap  
Büntetések: 
.............................................................
............................................................. 
Közügyektől eltiltás:  
.............................................................
............................................................. 
Intézkedések: 
.............................................................
.............................................................

 .................................................. 
Járásbíróság/Törvényszék  
.......... évi .............. hó ....... napján 
kelt  
........................./........./....... számú 
ítélete  
Az első fokú ítélet jogerőre 
emelkedett:  
........... évi ................... hó ......... 
napján  
........................ a másodfokú bíróság  
........... évi ............... hó ...... napján 
kelt  
.................../......../....... számú 
határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
jogerőre emelkedett .... évi ............. 
hó ..... napján  
........................... a harmadfokú 
bíróság ........... évi ................ hó ....... 
napján kelt ............../......../....... számú 
határozata 

   Szabadságvesztés:  
............ év ....................... hó ......... 
nap  
Büntetések: 
.............................................................
............................................................. 
Közügyektől eltiltás:  
.............................................................
............................................................. 
Intézkedések: 
.............................................................
.............................................................

 .................................................. 
Járásbíróság/Törvényszék  
.......... évi .............. hó ....... napján 
kelt  
........................./........./....... számú 
ítélete  
Az első fokú ítélet jogerőre 
emelkedett:  
........... évi ................... hó ......... 
napján  
........................ a másodfokú bíróság  
........... évi ............... hó ...... napján 
kelt  
.................../......../....... számú 
határozata  
A másodfokú bíróság határozata 

   Szabadságvesztés:  
............ év ....................... hó ......... 
nap  
Büntetések: 
.............................................................
............................................................. 
Közügyektől eltiltás:  
.............................................................
............................................................. 
Intézkedések: 
.............................................................
.............................................................



 
 
 

   
   

 

jogerőre emelkedett .... évi ............. 
hó ..... napján  
........................... a harmadfokú 
bíróság ........... évi ................ hó ....... 
napján kelt ............../......../....... számú 
határozata 
 .................................................. 
Járásbíróság/Törvényszék  
.......... évi .............. hó ....... napján 
kelt  
........................./........./....... számú 
ítélete  
Az első fokú ítélet jogerőre 
emelkedett:  
........... évi ................... hó ......... 
napján  
........................ a másodfokú bíróság  
........... évi ............... hó ...... napján 
kelt  
.................../......../....... számú 
határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
jogerőre emelkedett .... évi ............. 
hó ..... napján  
........................... a harmadfokú 
bíróság ........... évi ................ hó ....... 
napján kelt ............../......../....... számú 
határozata 

   Szabadságvesztés:  
............ év ....................... hó ......... 
nap  
Büntetések: 
.............................................................
............................................................. 
Közügyektől eltiltás:  
.............................................................
............................................................. 
Intézkedések: 
.............................................................
.............................................................

 ........................................................, 20........... évi ............................................................. hó ............. napján. 
  

 ............................................................................. 
tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 
Az összbüntetésként kiszabott jogerős  
szabadságvesztést hajtsa végre! 

 Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére  
20........ év ............................................. hó ................ 
napjáig halasztást kapott: 

   A bíróság 20........... év ............................... hó ....... 
napjáig a halasztást meghosszabbította. 

 ............................., 20..... év ..................... hó ....... napján  ........................, 20..... év .......................... hó ........ napján

 .......................................................... 
bíró 

 .......................................................... 
bíró - bírósági ügyintéző 

 Megjegyzés: 

  
 335.  Értesítés összbüntetés kiszabásáról olyan esetben, amikor a feltételes szabadság kizárt. 

 
  



 
 
 

   
   

 

17. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 
 

......................................... jelzésű 

ÉRTESÍTÉS  
foglalkozástól eltiltásról 

 Az elítélt családi és utóneve   
 Születési helye  város 

község
 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 
 Anyjának születési, családi 
és utóneve 

  

 Lakóhelye  
(postai irányítószámmal)  

...........................................................................................................................................

..... 
város 
...........................................................................................................................................
..... 
község  
...................... kerület ................................................................. utca .......................... 
szám 

 Foglalkozása   
 Az ügyben eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának 
kelte és száma 

 Első fokú ...................................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
................................................../20.................../.............. szám 

   Másodfokú............................................................................................................... 
............................évi......................................hó..............nap 
.................................................../20.................../...............szám 

 jogerő napja 

 Harmadfokú............................................................................................................... 
............................évi......................................hó..............nap 
.................................................../20.................../...............szám 

    
 336/a.  Értesítés foglalkozástól eltiltásról. 

    
 Szabadságvesztés   
 Foglalkozástól eltiltás  az eltiltott foglalkozás megnevezése: 

........................................................................................................................................... 
az eltiltott tevékenység megnevezése: 
...........................................................................................................................................
az eltiltás időtartama: 
..........................................................................................................................................
a foglalkozás újbóli gyakorlásához szükséges jártasság igazolására vonatkozó 
rendelkezés: 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
. 

 A foglalkozástól eltiltás lejártának napja: 
..............................................................................................................................................................................................
...... 

 Kelt: ............................................. 20 ...................... év ............................................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
  

 ........................................................ 
A tanács elnöke - bíró 



 
 
 

   
   

 

 A foglalkozástól eltiltás tartamába  Beszámítható idő  20........... év ....................... hó ....... 
nap  
20........... év ...................... hó .......  
nap 

 Megjegyzés: 

 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
  

 ....................................................... 
bv. irodavezető 

      
 336/a.  Értesítés foglalkozástól eltiltásról 

  
  

 A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.  
C) 

 Az elítélt szabadulásának 
módja és időpontja 

 Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap  
  
Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap 

 A büntetés megkezdése előtt 
és alatt a foglalkozástól 
eltiltásba beszámítható 
időtartam 

 20................ év .................................................................. hó.................. nap  
20................ év .................................................................. hó.................. nap  
20................ év .................................................................. hó.................. nap 

 Jegyzet:   

 Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
   ........................................................... 

bv. nyilvántartó vezetője 
 
  



 
 
 

   
   

 

 
18. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  
egészségügyi dolgozó foglalkozástól eltiltásáról 

........................................ Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

...................../20......./........ szám 
A(z) ............................................................................ [Btk. ............ § (......) bekezdés] miatt - 
............................................................................... ellen indított ügyben értesítem, hogy a 
Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ..................................................................................... terhelt 
...................................................... állampolgár (aki ..............................................................-n, 19...... napján született 
................................................................. anyja neve: ............................................., 
..................................................................................... lakos) egészségügyi dolgozóval szemben a(z) 
................................................................. Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria a 20....... év ...................... hó ....... 
napján jogerős ....................................... /20........./......... számú határozatával 
....................................................................................... tartamú, végrehajtandó szabadságvesztést, 
..................................................... tartamú / végleges hatályú egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 
eltiltást szabott ki. 

Lássa az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető szerv! 
a Magyar Orvosi Kamara elnöke! 
a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke! 
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke! 

a terhelt egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásából való törlése, 
a terhelt egészségügyi szakmai kamarai tagságának felfüggesztése vagy a kamarai névjegyzékből való törlése végett! 

........................, 20..... évi ................... hó ..... napján 

................................................. 
a tanács elnöke - bíró 

 336/b.  Értesítés egészségügyi dolgozó egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre, egészségügyi 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltásra ítéléséről. 

 
  



 
 
 

   
   

 

 
19. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

......................................... jelzésű 

ÉRTESÍTÉS  
járművezetéstől eltiltásról 

 Az elítélt családi és utóneve   
 Születési helye  város 

község
 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 
 Anyjának születési, családi 
és utóneve 

  

 Lakóhelye  
(postai irányítószámmal)  

...........................................................................................................................................

..... 
város 
...........................................................................................................................................
..... 
község  
...................... kerület ................................................................. utca .......................... 
szám 

 Foglalkozása   
 Az ügyben eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának 
kelte és száma 

 Első fokú ...................................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
................................................../20.................../.............. szám 

   Másodfokú...............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap 
.................................................../20.................../...............szám 

 jogerő napja 

 Harmadfokú...............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../...............szám 

    
 336/c.  Értesítés járművezetéstől eltiltásról. 

    
 Szabadságvesztés   
 Járművezetéstől eltiltás  Az eltiltás milyen fajta járműre vonatkozik: 

...........................................................................................................................................

.. 
az eltiltás időtartama: 
...........................................................................................................................................
. 
a járművezetéshez szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezés: 
...........................................................................................................................................
. 

 A járművezetéstől eltiltás 
tartamába beszámítható idő 

  
...........................................................................................................................................
. 

 A járművezetéstől eltiltás lejártának napja: 
..............................................................................................................................................................................................
...... 

  
 
 



 
 
 

   
   

 

Kelt: ............................................. 20 ...................... év ............................................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
  

 ........................................................ 
A tanács elnöke - bíró 

 A járművezetéstől eltiltás tartamába  Beszámítható idő  20........... év ....................... hó ....... 
nap  
20........... év ...................... hó .......  
nap 

 Megjegyzés: 

 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
  

 ....................................................... 
bv. irodavezető 

      
 336/c.  Értesítés járművezetéstől eltiltásról. 

  
  

 A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.  
C) 

 Az elítélt szabadulásának 
módja és időpontja 

 Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap  
  
Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap 

 A büntetés megkezdése előtt 
és alatt a járművezetésről 
eltiltásba beszámítható 
időtartam 

 20................ év .................................................................. hó.................. nap  
20................ év .................................................................. hó.................. nap  
20................ év .................................................................. hó.................. nap 

 Jegyzet:   

 Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
   ........................................................... 

bv. nyilvántartó vezetője 
 

 
  



 
 
 

   
   

 

 
20. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

......................................... jelzésű 

ÉRTESÍTÉS  
kiutasításról 

 Az elítélt családi és utóneve   
 Állampolgársága   
 Születési helye  város 

község
 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 
 Anyjának születési, családi 
és utóneve 

  

 Magyarországi lakó- vagy 
tartózkodási helye  
(postai irányítószámmal) 

 
...........................................................................................................................................
..... 
város 
...........................................................................................................................................
..... 
község  
...................... kerület ................................................................. utca .......................... 
szám 

 Foglalkozása   
 Az ügyben eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának 
kelte és száma 

 Első fokú ...................................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
................................................../20.................../.............. szám 

   Másodfokú...............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap 
.................................................../20.................../...............szám 

 jogerő napja 

 Harmadfokú...............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../...............szám 

    
 316.  Értesítés kiutasításról. 

    
 Szabadságvesztés   
 Kiutasították-e  igen/nem 

végleges / ................................ év 
 A kiutasítás lejártának napja: 
..............................................................................................................................................................................................
...... 

 Kelt: ............................................. 20 ...................... év ............................................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
  

 ........................................................ 
A tanács elnöke - bíró 

 Megjegyzés: 



 
 
 

   
   

 

 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
  

 ....................................................... 
bv. irodavezető 

      
 316.  Értesítés kiutasításról. 

 
  



 
 
 

   
   

 

21. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  
kitiltásról 

 Az elítélt családi és utóneve   
 Születési helye  város 

község
 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 
 Anyjának születési, családi 
és utóneve 

  

 Lakóhelye  
(postai irányítószámmal)  

...........................................................................................................................................

..... 
város 
...........................................................................................................................................
..... 
község  
...................... kerület ................................................................. utca .......................... 
szám 

 Foglalkozása   
 Az ügyben eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának 
kelte és száma 

 Első fokú ...................................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
................................................../20.................../.............. szám 

   Másodfokú...............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap 
.................................................../20.................../...............szám 

 jogerő napja 

 Harmadfokú...............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../...............szám 

    
318  Értesítés kitiltásról. 

    
 Szabadságvesztés   
 Kitiltás  A kitiltás melyik település(ek)re, illetve az ország melyik részére vonatkozik: 

...........................................................................................................................................

.. 
a kitiltás időtartama: 
...........................................................................................................................................
 

 A kitiltás tartamába 
beszámítható idő 

  
...........................................................................................................................................
. 

 A kitiltás lejártának napja: 
..............................................................................................................................................................................................
...... 

 Kelt: ............................................. 20 ...................... év ............................................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
  

 ........................................................ 
A tanács elnöke - bíró 

 A kitiltás tartamába  Beszámítható idő  20........... év ....................... hó ....... 
nap  
20........... év ...................... hó .......  
nap 



 
 
 

   
   

 

 Megjegyzés: 

 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
  

 ....................................................... 
bv. irodavezető 

 
  



 
 
 

   
   

 

22. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 
 

ÉRTESÍTÉS  
sportrendezvények látogatásától való eltiltásról 

 Az elítélt családi és utóneve   
 Születési helye  város 

község
 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 
 Anyja születési családi és 
utóneve 

  

 Lakóhelye  
(postai irányítószámmal)  

...........................................................................................................................................

..... 
város 
...........................................................................................................................................
..... 
község  
...................... kerület ................................................................. utca .......................... 
szám 

 Foglalkozása   
 Az ügyben eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának 
kelte és száma 

 Első fokú ...................................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
................................................../20.................../.............. szám 

   Másodfokú...............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap 
.................................................../20.................../...............szám 

 jogerő napja 

 Harmadfokú...............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../...............szám 

Elkövetett bűncselekmény megnevezése és minősítése 
 
 

Eltiltás időtartama 

    
319/a.  Értesítés sportrendezvények látogatásától való eltiltásról. 

    
 Szabadságvesztés   
 Sportrendezvények 
látogatásától való eltiltás 

 A sportrendezvények látogatásától való eltiltás mely sportrendezvények, 
sportlétesítmények látogatására vonatkozik: 
...........................................................................................................................................
.. 
a sportrendezvények látogatásától való eltiltás időtartama: 
...........................................................................................................................................
 

 A sportrendezvények 
látogatásától való eltiltás 
tartamába beszámítható idő 

  
...........................................................................................................................................
. 

 A sportrendezvények látogatásától való eltiltás lejártának napja: 
..............................................................................................................................................................................................
...... 

 Kelt: ............................................. 20 ...................... év ............................................................. hó ..................... nap 

 P. H. 



 
 
 

   
   

 

  
 ........................................................ 

A tanács elnöke - bíró 
 A sportrendezvények látogatásától 
való eltiltás tartamába 

 Beszámítható idő  20........... év ....................... hó ....... 
nap  
20........... év ...................... hó .......  
nap 

 Megjegyzés: 

 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
  

 ....................................................... 
bv. irodavezető 

 
319/b  Értesítés sportrendezvények látogatásától való eltiltásról. 
 
  



 
 
 

   
   

 

 
23. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

......................................... jelzésű 

ÉRTESÍTÉS  
közügyektől eltiltásról 

 Az elítélt családi és utóneve   
 Születési helye  város 

község
 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 
 Anyjának születési, családi 
és utóneve 

  

 Lakóhelye  
(postai irányítószámmal)  

...........................................................................................................................................

..... 
város 
...........................................................................................................................................
..... 
község  
...................... kerület ................................................................. utca .......................... 
szám 

 Foglalkozása   
 Az ügyben eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának 
kelte és száma 

 Első fokú ...................................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
................................................../20.................../.............. szám 

   Másodfokú...............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap 
.................................................../20.................../...............szám 

 jogerő napja 

 Harmadfokú...............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../...............szám 

    
 336.  Értesítés közügyektől eltiltásról  

    
 Szabadságvesztés   
 Közügyektől eltiltás 
időtartama 

  

 A közügyektől eltiltás lejártának napja: 
..............................................................................................................................................................................................
...... 

 Kelt: ............................................. 20 ...................... év ............................................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
  

 ........................................................ 
A tanács elnöke - bíró 

 A közügyektől eltiltás tartamába  Beszámítható idő  20........... év ....................... hó ....... 
nap  
20........... év ...................... hó .......  
nap 



 
 
 

   
   

 

 Megjegyzés: 

 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
  

 ....................................................... 
bv. irodavezető 

      
 336.  Értesítés közügyektől eltiltásról. 

  
  

 A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.  
C) 

 Az elítélt szabadulásának 
módja és időpontja 

 Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap  
  
Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap 

 A büntetés megkezdése előtt 
és alatt a közügyektől 
eltiltásba beszámítható 
időtartam 

 20................ év .................................................................. hó.................. nap  
20................ év .................................................................. hó.................. nap  
20................ év .................................................................. hó.................. nap 

 Jegyzet:   

 Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
   ........................................................... 

bv. nyilvántartó vezetője 
 
  



 
 
 

   
   

 

24. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

TANÚSÍTVÁNY 
jóvátételi munkavégzés előírásáról 

1. Az érintett személy 

családi és utóneve: .............................................................................................................................. 

születési családi és utóneve: ............................................................................................................... 

anyja születési családi és utóneve: ..................................................................................................... 

születési helye és ideje: ...................................................................................................................... 

2. Az első fokon eljáró bíróság megnevezése: ………………………………………………………….. 

A büntetőügy száma: …………………………………………………………………………………… 

3.Tájékoztatom, hogy az érintett személyt a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.évi C. törvény 67. §-
a alapján …………………………………………………………………………. (számmal és betűvel) óra 
jóvátételi munkavégzésre kötelezte. 

4. Felhívom a figyelmet arra, hogy a jóvátételi munka elvégzéséről kiállított igazolás a büntetések és az 
intézkedések végrehajtásról szóló 1979. évi 11. tvr. 82/A. § (4) bekezdése alapján közokiratnak minősül. Az 
igazolás érvényességéhez szükséges, hogy az azt kiállító szervezet, intézmény vezetője, vezető tisztségviselője 
vagy erre felhatalmazott tisztségviselője saját kezű aláírásával és a szervezet, intézmény bélyegzőjével, állami és 
önkormányzati szerv esetén körbélyegzővel lása el. 

Kelt: ............................................................................ 

................................................. 
tanácselnöke, bíró 

  



 
 
 

   
   

 

 
25. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

IGAZOLÁS 
a jóvátételi munka elvégzéséről 

Az érintett személy személyazonosító adatai 

családi név:       

utónév:       

leánykori név:        

anyja neve:        

születési év      

A büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség:       

Büntetőügy száma:       

Munkavégzés helye (intézmény elnevezése, címe):       
 
 

A jóvátételi munkában való részvétel kezdő és befejező időpontja, a jóvátételi munka formájának 
feltüntetésével (több munkavégzési helyet biztosító esetén mindegyikre vonatkozóan)1:  

 
Kezdete:      , vége:      , jóvátételi munka formája:       

Kezdete:      , vége:      , jóvátételi munka formája:       

Kezdete:      , vége:      , jóvátételi munka formája:       

Ledolgozott munkaórák száma:       

 
Összegzés:       

 

Kelt:      ,       
 
 
 
 
 

 ..........................................................................
a munkavégzési helyet biztosító aláírása 

 ..........................................................................
felelős szakmai vezető aláírása 

ph. 

 

                                                 
1 Több munkavégzési hely esetén valamennyi munkavégzési hely külön igazolás kiállítására köteles. 



 
 
 

   
   

 

26. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

.................................................................. Bíróság 

ÉRTESÍTÉS  
pártfogó felügyelet elrendeléséről 

 A pártfogó felügyelet alá helyezett 
családi és utóneve (születési családi és 

utónév is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      
 Foglalkozása  Lakóhelye  Munkahelye 

      
 Családi állapota  Gyermekeinek száma, kora  Keresete, jövedelme, vagyona 

      
 Az első fokon eljárt bíróság megnevezése: 
......................................................................................................................................  
Járásbíróság/Törvényszék  
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................  
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap  
A másodfokon eljárt bíróság megnevezése: ............................................................................................... 
Törvényszék/Ítélőtábla  

 Határozatának száma: ............................................/20....................../................................ 

 A harmadfokon eljárt bíróság megnevezése:....................................................................................................... 
Ítélőtábla/Kúria  
Határozatának száma: .........................................../20....................../..................................  
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap 

 A határozat jogerős és a pártfogó felügyelet tekintetében végrehajtható  
20................ évi ................................................ hó .................... napján 

 A bűncselekmény 
 Megnevezése 
és minősítése 

   
Elkövetésének 
helye, ideje és 
rövid leírása 

  

 Próbára bocsátás esetén a próbaidő tartama:  
..............................................................................................................................................................................................
........ 
A kiszabott szabadságvesztés tartama: 
..............................................................................................................................................................................................
........ 
A szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje: 
..............................................................................................................................................................................................
...... 
A kiszabott büntetések, közügyektől eltiltás és alkalmazott egyéb intézkedések: 
..............................................................................................................................................................................................
...... 
..............................................................................................................................................................................................
...... 
..............................................................................................................................................................................................
...... 
 A bíróság által megállapított külön magatartási szabályok: 
..............................................................................................................................................................................................
...... 
..............................................................................................................................................................................................



 
 
 

   
   

 

...... 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

 ............................................, 20........... évi ..................................................... hó .................... napján. 
  

 ................................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 Megjegyzés: 

 ........................................ előírási tételszám: ....................../................... 
  
  

 342.  Értesítés pártfogó felügyelet elrendeléséről. 
 
  



 
 
 

   
   

 

 
27. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

Egységes értesítés pénzbüntetésről, a vagyonelkobzásról, a büntetőeljárás során 
lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról, kötelezésről, az államot illető bűnügyi 

költségről, az elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott 
bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költségéről és nem 

szabálysértés miatt kiszabott rendbírságról 

 Az elítélt (a rendbírságra  
kötelezett) neve  

(a születési név is) 

 Születési helye, éve,  
hónapja és napja 

 Anyja neve  Lakóhelye, tartózkodási 
helye (postai 

irányítószámmal) 
        

 Munkahelye neve és címe 
(postai irányítószámmal) 

 Foglalkozása  Keresete  Vagyona 

        
 Az elítéltet fogvatartó bv. intézet 
 Az első fokon eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának 
kelte és száma: 

   
20............. évi ...................................................... hó .................. nap  
....................../20................./............... sz. 

 Ha első fokon jogerős,  
a jogerő napja: 

 20............. évi ...................................................... hó .................. nap 

 A másodfokú határozatot 
hozó bíróság megnevezése, 
határozatának kelte és 
száma  

 
..............................................................................................................................................
. 
20............. évi ...................................................... hó .................. nap  
....................../20................./............... sz. 

 Ha másodfokon jogerős,  
a jogerő napja 

 20............. évi ...................................................... hó .................. nap  

 A jogerős határozatot hozó 
bíróság megnevezése, 
határozatának kelte és 
száma 

 
..............................................................................................................................................
. 
20............. évi ...................................................... hó .................. nap  
....................../20................./............... sz. 

 A kiszabott  
szabadságvesztés 

 Felfüggesztve    Nincs felfüggesztve 

 A kiszabott pénzbüntetés  összege: .................................................................... forint 
a napi tétel száma:.............................................................. 
egy napi tétel összege ............................................... forint 

 Előz. fogvatartás, illetőleg 
házi őrizet beszámítása:  
............................. nap, azaz 
................................... forint

 Az eddig felmerült bűnügyi 
költségből az elítéltet terheli 

 ................................................................................................................................... forint

 Az eddig felmerült bűnügyi 
költségből a magánvádlót/ 
pótmagánvádlót terheli 

 ................................................................................................................................... forint

 A pénzbüntetés esetén 
engedélyezett 

 Részletfizetés: 20........-tól .............. havi ................................................ forint részlet/hó 
Halasztás: 20.........................................-ig 

 A bűnügyi költség egyetemlegesen terheli  
.............................................................................................................................. Ft erejéig  
 1. ...................................................................................................... (......................................... u. ........sz. a.) lakost,  
aki 19......................................................... napján .......................................................................................... született,  
anyja neve: ................................................................................................................................................................... 
 2. ...................................................................................................... (......................................... u. ........sz. a.) lakost,  
aki 19......................................................... napján .......................................................................................... született,  
anyja neve: ................................................................................................................................................................... 
 3. ...................................................................................................... (......................................... u. ........sz. a.) lakost,  
aki 19......................................................... napján .......................................................................................... született,  



 
 
 

   
   

 

anyja neve: ................................................................................................................................................................... 
 4. ...................................................................................................... (......................................... u. ........sz. a.) lakost,  
aki 19......................................................... napján .......................................................................................... született,  
anyja neve: ................................................................................................................................................................... 
 5. ...................................................................................................... (......................................... u. ........sz. a.) lakost,  
aki 19......................................................... napján .......................................................................................... született,  
anyja neve: ................................................................................................................................................................... 
 6. ...................................................................................................... (......................................... u. ........sz. a.) lakost,  
aki 19......................................................... napján .......................................................................................... született,  
anyja neve: ................................................................................................................................................................... 
 Vagyonelkobzás: 

 Zár alá vételt elrendelő bíróság megnevezése:  
..............................................................................................................................................................................................
..... 
határozatának kelte és száma: 20........ évi ...................... hó .......... nap .......... szám. 
 A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése:  
..............................................................................................................................................................................................
.... 
végrehajtói irodai ügyszám: 
..............................................................................................................................................................................................
.... 
 A kiszabott rendbírság ............................................................... Ft, azaz  
.............................................................................................................................................................................................. 
Ft 
 A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felől 
intézkedik. 
 A büntetőeljárás során felmerült elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, 
illetve nyomozó hatóság elé állítás költsége, illetve a polgári költsége, illetve a polgári eljárás során felmerült 
elővezetési költség: 
............................................................................................................................................................................................ 
Ft,  
azaz .................................................................................................................................................................................... 
Ft. 

  
 Elkobzott bűnjel(ek)  Nyilvántartási szám  Tárolási hely(ük) 

      
      
      

 Megsemmisíteni rendelt bűnjel(ek)  Nyilvántartási szám  Tárolási hely(ük) 
      
      
      

 Kiadni rendelt bűnjel(ek)  Nyilvántartási szám  Tárolási hely(ük)  Kinek (név, lakóhely)  
(postai irányítószámmal) 

        
        
        

 Kiadni rendelt, de 
visszatartandó bűnjel(ek) 

 Nyilvántartási szám  Tárolási hely(ük)  Kinek (név, lakóhely)  
(postai irányítószámmal) 

        
        
        

  
 
 
 



 
 
 

   
   

 

Az értesítés kiállításának helye és időpontja:  
   
................., 20...... évi ............... hó ..... napján.  

 P. H. 

 Melléklet: db bűnjel átvételi elismervény  
Megjegyzés: 

  
 .......................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 317.  Egységes értesítés. 
 
  



 
 
 

   
   

 

28. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 
 

VÉGREHAJTÁSI ÉRTESÍTŐLAP 
elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének az elektronikus adat eltávolításával 

történő végrehajtására 
 

…………….Bíróság/Törvényszék, Ítélőtábla,          
Kúria 
 
………..…………../20…../………..szám 

A törvényszéki végrehajtó irodájának érkeztető bélyegzője, az 
iroda címe, telefonszáma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Végrehajtási ügyszám: 

 
VÉGREHAJTÁSI ÉRTESÍTŐLAP – elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné 

tételének az elektronikus adat eltávolításával történő végrehajtására 
 
 
1. Határozat adatai 
a) A határozatot hozó bíróság megnevezése: …………………………………….. 
b) Határozatnak száma: ………………………….. 
c) Másodfokon eljárt bíróság megnevezése: …………………………………………. 
d) Határozatának száma: …………………………………….. 
e) Harmadfokon eljárt bíróság megnevezése: ………………………………………… 
f) Határozatának száma: …………………………………………. 
g) A határozat jogerőre emelkedésének napja: ……………………………………… 
 
2. Kötelezett adatai 
a) név/elnevezés: ……………………………… 
b) lakóhely/székhely/telephely vagy fióktelep címe: ……………………………………… 
c) cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám: …………………………………………… 
d) a tárhelyszolgáltató képviseletére jogosult neve és címe: ……………………………….. 
e) egyéb elérhetőségi adatok, így pl. elektronikus levélcím: …………………..…….…….. 
 
3. A meghatározott cselekmény 
a) Az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatok  

aa) egyedi hálózati azonosító (IP cím: ipv4 vagy ipv6): ……………………………………… 
ab) alhálózati maszk: …………………………………………. 
ac) tartománynév (domain név): ……………………………….. 
ad) egységes erőforrás azonosító (URL vagy webcím): ………………………………… 
ae) hálózati portszám (numerikusan):  
b) A kötelezettség az a) pontban megjelölt elektronikus adat eltávolítása a tárhelyről. 

c) A végrehajtás határideje a határozatnak a kötelezettel való közlésének napjától számított egy 
munkanap. 
 
 

 



 
 
 

   
   

 

4. Felhívás a kötelezett részére 
A bíróság felhívja a kötelezettet a végrehajtási értesítőlap 3. pontjában megjelölt kötelezettségének 
azonnali, de legkésőbb a határozat közlésétől számított egy munkanapon belüli önkéntes 
teljesítésére! 

……………..,  20        év                        hó              nap 

         a tanács elnöke - bíró 
 

 
340. Végrehajtási értesítőlap elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének az elektronikus adat 

eltávolításával történő végrehajtásának elrendeléséről. 

 
  



 
 
 

   
   

 

29. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 
 

Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról és katonai büntetésről 

........................................../20...................../................ szám 

................................................................... Parancsnokának 

................................................................... 

Értesítem, hogy az állományába tartozó ....................................................-t (aki ..................................-n 19............ évi 
................................... hó ............. napján született, anyja neve: ..................................) a................................ 
Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria Katonai tanácsa az ............................................. napján kelt ..................................... számú 
végzésével - ítéletével ................................-t (Btk. ...............................) miatt................. (..................) évi és ............... 
(....................) hónapi ................ szabadságvesztésre, ...................... (....................................................) forint pénzbüntetésre, 
valamint 
- közügyektől eltiltásra, 
- lefokozásra, 
- szolgálati viszony megszüntetésre, 
- rendfokozatban visszavetésre, 
- várakozási idő meghosszabbításra ítélte. 

A közügyektől eltiltás - az alacsonyabb rendfokozatban eltöltendő idő - a várakozási idő meghosszabbításának tartama: 
................................................................ Az ítélet jogerős. Kérem a közügyektől eltiltás és - a .............................................. 
katonai büntetés végrehajtását. 

Melléklet: .......................... 
.......................... 

..................................., 20........ évi ....................................... hó ........ napján. 

........................................................ 
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző 

Megjegyzés: A nem kívánt rész törlendő! 

 336/a.  Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról és katonai büntetésről. 
 
  



 
 
 

   
   

 

 
30. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról 

....................................................................... elítéltet, aki ...............................................................-n 19....................... évi 

................................................................... hó ................. napján született anyja neve: 

................................................................................................................................... lakóhelye: 

............................................................................................................................................................. 

a ....................................................... Ügyészség / Járásbíróság /Törvényszék/ Ítélőtábla/Kúria a 20.......... évi 
............................................. hó ...... napján kelt ..................../20................./............. számú, a 
................................................................. Ügyészség / Járásbíróság, Törvényszék, Ítélőtábla, Kúria, mint másodfokú bíróság 
a 20.......... évi .................. hó ...... napján kelt ........../20............./............. számú, a ..........................................., illetve az 
Ítélőtábla/a Kúria a 20............ évi .................................. hó ................................. napján jogerőre emelkedett 
.............../20............../............. számú végzésével ............................................................. miatt jogerősen 
............................................. Ft rendbírság megfizetésére kötelezte. 

A rendbírságot a ......................................................... BGH Rb ................/20............. tételszám alatt előírta. 

A terhelt a rendbírságot - nem - csak részben - fizette meg. 

A jogerős határozat szerint a rendbírságot meg nem fizetése esetén .............................................. forintonként egy-egy napi 
elzárásra kell átváltoztatni. 

Ezért a bíróság a 20............ évi .......................................... hó ............. napján kelt 
............../20............../....... számú végzésével a meg nem fizetett rendbírságot ...................../..................../ nap elzárásra 
változtatta át. 

........................., 20............ évi ................................. hó .......... napján. 

............................................................. 
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző 

 320/a.  Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról. 

Lássa: 
A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 
Az átváltoztató végzés végrehajtandó. 
A rendbírság helyébe lépő elzárást hajtsa végre! 
Az elzárásból az időközben történt .............................................................. forint befizetésre figyelemmel 
..................................................... napot hajtson végre. 

................................., 20........... évi ................................................ hó ............. napján. 

............................................ 
a tanács elnöke - bíró 

 
  



 
 
 

   
   

 

 
31. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről 

 Az elítélt családi és 
utóneve (születési 
családi és utónév is) 

 Születési helye és 
ideje 

 Anyja neve  Foglalkozása  Munkahelye 

          
 Az elítélt lakóhelye / tartózkodási helye:  
........................................................................................................................ (város) ....................................... 
(irányítószám),  
...............................................................................................................................utca (tér)............................... házszám. 
 A határozatot hozó járásbíróság/törvényszék/ítélőtábla megnevezése, határozatának száma és kelte:  
.............................................................. Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria  
................................../20..................../............számú végzése 

 20........... évi .................................... hó ................ nap 
 A bíróság határozata szerint az elítélt engedély nélkül nem hagyhatja el  
........................................................................................................................... területét / körzetét. 
 A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés a szabadságvesztés megkezdéséig tart. 

 Az elítélt ..................................................... rendőrségen a következők szerint köteles jelentkezni [Be. 596. § (5) 
bekezdés] 

 A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés megszegéséről  
a ..................................../20.................../.............. számra  
hivatkozással a határozatot hozó járásbíróságot /törvényszéket/ítélőtáblát kell haladéktalanul értesíteni. 
 ............................................, 20............... évi ............................................................. hó ....................... napján. 

  
 ............................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 ........................................................................................................................................ Rendőrkapitányság 
Parancsnokának 

          
 206/b.  Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről. 

................................................ Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

.............../20........./....... szám 

A beadványokban erre a számra kell hivatkozni. 
 
  



 
 
 

   
   

 

 
32. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

Idézés büntetés-végrehajtási ügyben 

A pártfogó felügyelet végrehajtása végett .................................................................................. 
..................................................................................................................................... ellen 
indított büntetés-végrehajtási ügyben a járásbíróság/törvényszék hivatalos helyiségébe 
(.................................................. utca ................. házszám ............. emelet .......... ajtószám) 

20..... évi ................................. hó ............ napján ................. órára 

meghallgatásra megidézem. 

Figyelmeztetem, hogy 
ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy engedély nélkül eltávozik, illetőleg 
önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, elővezetése rendelhető el, amelynek költségeként 
kilométerenként ................................... Ft-ot, de legkevesebb .............................. Ft-ot kell megfizetnie. 

Ha a határnapot önhibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított nyolc napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. 
..................................., 20...... évi ............................. hó ........ napján. 

Címzett: ......................................... 
...................................................... 

..................................................... 
büntetés-végrehajtási bíró 

A kiadmány hiteléül: 

..................................................... 
tisztviselő - ügykezelő 

   KIM tölti ki 
  

 Előzményi irat száma: 
................................................................. 

   Kapcsolódó irat száma: 
................................................................. 

............................................................................................................. Bíróság 
Ügyszám: .......................................................................................................... 
Név: ................................................................................................................. 
Születési családi és utónév: ................................................................................ 
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................. 
Anyja neve: ....................................................................................................... 
Családi állapota: ................................................................................................ 
Eltartásában élő gyermek(ek) száma(i): .............................................................. 
Életkora(i): ........................................................................................................ 
Lakóhely (irányítószám): .................................................................................... 
Tartózkodási hely: ............................................................................................. 

I. Az első fokú eljárás adatai: ......................................................................... 

 Csak eljárási kegyelmi kérelem esetén töltendő ki. 
 1. Az Ügyészség megnevezése: 



 
 
 

   
   

 

..............................................................................................................................................................................................

....... 
 2. A vádirat:  
(vádindítvány)  

 száma: 
......................................................................................... 
kelte:  
.......................................................................................... 

 3. A vád tárgyává tett bűncselekmény(ek) megnevezése, minősítése: 
..............................................................................................................................................................................................
....... 

3. Az első fokú bíróság megnevezése: ................................................................... 
Az elsőfokú ítélet/végzés (összbüntetés) száma: .................................................. 
kelte: ........................................... jogerő kelte: ................................................. 

4. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ................................................................. 
A kiszabott (megállapított) büntetés: 
- büntetés: ........................................................................................................ 
- közügyektől eltiltás: ............................................................................................... 
- intézkedés: ..................................................................................................... 

II. A másodfokú eljárás adatai: 

5. A másodfokú bíróság megnevezése: ................................................................... 
A másodfokú bíróság határozatának száma: ........................................................ 

kelte: .......................................................... 

6. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ................................................................... 
A kiszabott (megállapított) - büntetés: ................................................................. 

- közügyektől eltiltás: ....................................................... 
- intézkedés: ............................................................. 

III. A harmadfokú eljárás adatai: 

5. A harmadfokú bíróság határozatának száma: ..................................................... 
kelte: ...................................................... 

6. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
A kiszabott (megállapított) - büntetés: .............................................................. 

- közügyektől eltiltás: .................................................... 
- intézkedés: ........................................................... 

IV. Büntetés-végrehajtási adatok: 

1. Előzetes fogvatartásban volt: 
.......... év .................... hó .......... naptól 
.......... év .................... hó .......... napig 

2. A büntetését tölti: 
................................................................................................ Bv. Intézetben 
.......... év .................... hó .......... nap óta 

3. A feltételes szabadság esedékességének időpontja: 
.......... év .................... hó .......... nap 

4. A büntetés kitöltésének időpontja: 
.......... év .................... hó .......... nap 

5. a) Halasztást kapott a büntetés végrehajtásának megkezdésére: 
.......... év .................... hó .......... napjáig 



 
 
 

   
   

 

b) A halasztó végzés száma: ................ 
kelte: ................ 

6. A büntetés(ek) vagy közügyektől eltiltás leteltének időpontja(i): 
................................ ........ év .................... hó .......... nap 
................................. ....... év .................... hó .......... nap 

V. A kérelemmel kapcsolatos adatok: 

1. A kérelmező(k) neve/címe: ................................................................................... 
A meghatalmazott védő neve/címe: ....................................................................... 

2. A kérelem a bírósághoz érkezett: .......... év ................... hó .......... nap 
A kérelem sorszáma: ............................................................................................ 

3. A kérelem célja: ................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
Indokai: ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 

4. A kérelemmel felterjesztett iratok felsorolása: 
- vádirat (vádindítvány) 
- ügydöntő határozat(ok) 
- bv. intézet értékelő véleménye 
- nyílt rendőri információ 
- környezettanulmány 
- munkáltatói vélemény 
- orvosi igazolások, igazságügyi orvosszakértői vélemény 
- anyakönyvi kivonat 
- egyéb: 

VI. Az összbüntetési ítélet alapítéleteinek adatai: 

Az alapítéletek adatai (bíróság, ügyszám, a határozat kelte, a bűncselekmények megnevezése, az elkövetési időpontja, a 
büntetés): 

Kelt: ............................................................. 

.................................................... 
a tanács elnöke - bíró 

 293.  Egységes kegyelmi felterjesztőlap. 

........................................................ Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

.................../20............/................. szám 

Közlöm, hogy .......................................................... terhelt ellen .............................. szám alatt a 
............................................................................. Járásbíróságon/Törvényszéken indított büntetőügyben a 
................................................................. Ítélőtábla/Kúria által ...................................... szám alatt ............. év 
................................. hó ....... napján kiállított értesítés szerint ................................................................. terhelttel szemben 
kiszabott ............................................. évi ............................. hónapi szabadságvesztés végrehajtását 
............................................... tételszám alatt előírtam. 

Kérem, hogy az iratoknak a ................................................................ Ítélőtáblától/Kúriától való megérkezte után a szükséges 
határozatkiadmányokat és a végrehajtáshoz szükséges egyéb iratokat a fenti számra hivatkozva szíveskedjék megküldeni. 

........................................, 20...... évi........................ hó ....... napján. 
......................................................... 

büntetés-végrehajtási bíró 



 
 
 

   
   

 

.................................................... Bíróságnak 

 307.  Szabadságvesztés előírási tételszámának közlése, ha a határozat az Ítélőtábla, illetőleg a Kúria előtt 
emelkedett jogerőre. 

........................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

.................../20............/................. szám 
  



 
 
 

   
   

 

33. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 
 

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére 

 
.................................................... Törvényszék 

büntetés-végrehajtási irodája 

A bíróság felhívja ..................................................................................................... elítéltet (aki ....................................-n 
19.......... évi ...................................... hó ................. napján született, anyja neve: ..........................................................), hogy 
a ........................................... Járásbíróság/Törvényszék ................../20................/................ számú ítéletével, a 
.............................................. Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, illetőleg az Ítélőtábla/Kúria a 
.........../20............./............. számú határozatával .................................................................... miatt jogerősen kiszabott 
..................................................... szabadságvesztésének megkezdése végett ........................................... Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben - Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház és Börtönben (........................................... 
település ................................ utca ............... szám .......... emelet .......... ajtó) 20........ évi ........................................ hó ........ 
napján ............ órakor jelentkezzék. 

A jelentkezés elmulasztása esetén a bíróság az elővezetés iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés 
.................................................... Ft kilométerenként, de legkevesebb ................................................ Ft. 

.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján. 

.............................................. 
büntetés-végrehajtási bíró 

Címzett: ............................................ 
......................................................... 

FIGYELMEZTETÉS 

1. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban. 
2. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági 

bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai végzettséget igazoló okmányainak 
másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy 
megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve 
a bírósági végzést. 

3. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, önborotva, fogápoló szerek, 
mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhető felbélyegzett boríték, 
vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató, orvosa által igazoltan 
engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban. 

A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt 
költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti. 

4. Ha olyan kiskorú gyermeke, vagy más Ön által gondozott személy van, aki a szabadságvesztés végrehajtása alatt 
felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva a büntetés-végrehajtási csoportnál - a gyermek 
nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével - minél előbb jelentse be. 

5. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg. 

 321.  Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére. 

.................................................... Törvényszék 
büntetés-végrehajtási irodája 
 
  



 
 
 

   
   

 

 
34. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

Jegyzék a szabadságvesztés végrehajtására behívott elítéltekről 

a szabadságvesztés végrehajtására 20..... év ...................... hó ....... napjáig behívott elítéltekről 

 Sorszám  Szvn.t. szám 
 Az elítélt családi és utóneve 

(születési családi és utónév is) 
 Születési év, 
hely, anyja 

neve 

 A szabadságvesztés  
 

mértéke, fokozata és a  
jelentkezés napja  Megjegyzés 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Kérem a fent felsoroltak befogadását. 

........................................, 20......... évi ........................... hó ....... napján. 

.................................................... 
büntetés-végrehajtási bíró 

 331.  Jegyzék a szabadságvesztés végrehajtására behívott elítéltekről. 
 
  



 
 
 

   
   

 

 
35. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 
A pártfogó felügyelet alá helyezettek ügykönyve 

 
    
       A pártfogó felügyelet kezdő és 

lejárati napja 
   Az eljáró pártfogó neve          A pártfogó felügyelet befejezésének 

ideje 
  

 Az 
érkezés 

ideje 
(hó, 
nap) 

 Ügy- 
szám 

 A párt- 
fogolt  
neve 

(szüle- 
tési  

név is) 
szüle-  

tési 
éve, 

anyja  
neve 

 Pró- 
bá-  
ra  

bo- 
csá- 
tott 

 Fel- 
füg-  
gesz- 
tett  
sza- 
bad- 
ság- 
vesz- 
tésre 
ítélt 

 Rész-
ben 

felfüg-
gesz-
tett 
sza-
bad-
ság-
vesz-
tésre 
ítélt 

 
Vád- 
ha- 

lasz- 
tás 

 Felté- 
teles  
sza- 
bad- 
ságra  
bocsá- 

tott 

 Sza- 
bad- 
ság- 
vesz- 
tés 

kitöl- 
tése 
után 

           Utó- 
iratok 
feltün-
tetése

 Sza- 
bály- 
sértés 
kezde-
ménye-
zésére 
vonat-
kozó 

adatok

 A 
párt- 
fogó 
felü- 

gyelet 
tarta- 

mának 
meg- 
hosz- 
szab- 
bítása

 Az 
iratok 

hollété-
re vo- 
natko- 
zó be- 
jegyzé-

sek 

 A  
párt-  
fogó  
fel-  

ügyelet
ered-  
mé-  

nyesen 
eltelt 

 
Áttétel

 Újabb 
bűn-  

cselek-
mény  
elkö-  
vetése 
miatt 

 
Maga-
tartási 
szabá-
lyok 
meg- 

sértése 
miatt

 
Egyéb

 Meg- 
jegyzés

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
     

Áthozat 
                                          

                                                
                                                
                                                
   

Össze-
sen 

                                            

    
 351.  A pártfogó felügyelet alá helyezettek ügykönyve.” 

 
 



 
 
 

   
   

 

3. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 

„36. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  
az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának és a hozzáférés újbóli 

biztosításának elrendeléséről a vádirat benyújtása előtt 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte: 
................................................................................ Bíróság  
......................./20......../...........számú végzése 
20... év .................................................... hó ......... nap 
 ................................ Törvényszék, mint másodfokú bíróság 
...................../20......../........... számú végzése  
20... év .................................................... hó ......... nap 

 A bíróság rendelkezése: 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának elrendelése 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának mellőzése és a hozzáférés újbóli 
biztosításának elrendelése 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának mellőzése a tárhelyszolgáltató 
teljesítésére figyelemmel 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának megszüntetése a tárhelyszolgáltató 
teljesítésére figyelemmel 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának megszüntetése és a hozzáférés újbóli 
biztosításának elrendelése. 
 Az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatok:  
- egyedi hálózati azonosító (IP cím ipv4 vagy ipv6): …………………………………….. 
- alhálózati maszk: …………………………………..  
- tartománynév (domain név): ………………………………… 
- egységes erőforrás azonosító (URL): ………………………………….. 
- hálózati port szám (numerikusan):   
Az eljárás típusa: új eljárás – fellebbezési eljárás – rendkívüli jogorvoslat 
A jogorvoslat eredménye: 
A hozzáférés ideiglenes megakadályozása teljesítésével az elektronikus adattartalom helyén a hozzáférést biztosító 
elektronikus hírközlési szolgáltatók által megjelenítendő tájékoztatás szövege: 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
A végrehajtás kezdő időpontja az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a határozatról küldött értesítés 
kézbesítésének [Be.     ,. §    bekezdés] a napjától számított egy munkanap. 
 Az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vagy a hozzáférés újbóli biztosítására 
vonatkozó kötelezettség megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az első fokon 
eljárt bíróságot kell haladéktalanul értesíteni.  
Az eljáró bíró, a tanács elnökének neve:…………………………………………………………………. 
telefonszáma: ---------------------------------------e-mail címe: …………………………………….. 
Az ügyintéző neve: ………………………………………………………………………………... 
telefonszáma: …………………………………..e-mail címe:……………………………………… 
A csatolt határozat megjelölése a rendelkezés szerint: elrendelés – mellőzés –- mellőzés és hozzáférés újbóli 
biztosítása - megszüntetés - kijavítás 
Megjegyzés: 
 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.  
 

 ............................................................................ 
a tanács elnöke- bíró  

 
 905/c.  Értesítés elektronikus adat hoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának elrendeléséről, 

megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt. 



 
 
 

   
   

 

37. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 
 

ÉRTESÍTÉS  
az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának és a hozzáférés újbóli 

biztosításának elrendeléséről 
 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte: 
................................................................................ Bíróság/Törvényszék  
......................./20......../...........számú végzése 
20... év .................................................... hó ......... nap 
 ................................ Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 
...................../20......../........... számú végzése  
20... év .................................................... hó ......... nap 

 A bíróság rendelkezése: 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának elrendelése 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának mellőzése és a hozzáférés újbóli 
biztosításának elrendelése 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának mellőzése a tárhelyszolgáltató 
teljesítésére figyelemmel 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának megszüntetése és a hozzáférés újbóli 
biztosításának elrendelése 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának megszüntetése a tárhelyszolgáltató 
teljesítésére figyelemmel. 
 Az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatok:  
- IP cím ipv4 vagy ipv6 megadásával): …………………………………….. 
- alhálózati maszk: …………………………………..  
- domain név: ………………………………… 
- URL cím: ………………………………….. 
- portszám:   
Az eljárás típusa: új eljárás – fellebbezési eljárás – rendkívüli jogorvoslat 
A jogorvoslat eredménye: 
A hozzáférés ideiglenes megakadályozása teljesítésével az elektronikus adattartalom helyén a hozzáférést biztosító 
elektronikus hírközlési szolgáltatók által megjelenítendő tájékoztatás szövege: 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
A végrehajtás kezdő időpontja az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a határozatról küldött értesítés 
kézbesítésének [Be.     ,. §    bekezdés] a napjától számított egy munkanap. 
Az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vagy a hozzáférés újbóli biztosítására 
vonatkozó kötelezettség megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az első fokon 
eljárt bíróságot kell haladéktalanul értesíteni.  
Az eljáró bíró, a tanács elnökének neve:…………………………………………………………………. 
telefonszáma: ---------------------------------------e-mail címe: …………………………………….. 
Az ügyintéző neve: ………………………………………………………………………………... 
telefonszáma: …………………………………..e-mail címe:……………………………………… 
A csatolt határozat megjelölése a rendelkezés szerint: elrendelés – mellőzés –- mellőzés és hozzáférés újbóli 
biztosítása - megszüntetés - megszüntetés és hozzáférés újbóli biztosítása - kijavítás 
Megjegyzés: 
 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.  
  

 ............................................................................ 
a tanács elnöke - bíró 

 
 207.  Értesítés elektronikus adat hoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának elrendeléséről, 

megszüntetéséről. 

 



 
 
 

   
   

 

38. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  
az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának és a hozzáférés újbóli 

biztosításának elrendeléséről 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte: 
................................................................................ Bíróság/Törvényszék  
......................./20......../...........számú végzése 
20... év .................................................... hó ......... nap 
 ................................ Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 
...................../20......../........... számú végzése  
20... év .................................................... hó ......... nap 

 A bíróság rendelkezése: 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának megszűnése és a végleges 
megakadályozás elrendelése  
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának elrendelése 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának mellőzése és a hozzáférés újbóli 
biztosításának elrendelése 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának mellőzése a tárhelyszolgáltató 
teljesítésére figyelemmel 
-  az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának megszüntetése a tárhelyszolgáltató 
teljesítésére figyelemmel. 
 Az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatok:  
- IP cím ipv4 vagy ipv6 megadásával: …………………………………….. 
- alhálózati maszk: …………………………………..  
- domain név: ………………………………… 
- URL cím: ………………………………….. 
- portszám :   
Az eljárás típusa: új eljárás – fellebbezési eljárás – rendkívüli jogorvoslat 
A jogorvoslat eredménye: 
A hozzáférés végleges megakadályozása teljesítésével az elektronikus adattartalom helyén a hozzáférést biztosító 
elektronikus hírközlési szolgáltatók által megjelenítendő tájékoztatás szövege: 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
A végrehajtás kezdő időpontja az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a határozatról küldött értesítés 
kézbesítésének [Be.     ,. §    bekezdés] a napjától számított egy munkanap. 
Hivatkozás korábbi ügyszámra: Ha az ügyben az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozását 
elrendelték, az eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte. 
................................................................................... Bíróság/Törvényszék  
......................../20......../...........számú végzése 
20….. év .................................................... hó ......... nap 
...................................... Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 
....................../20......../........... számú végzése 
20..... év .................................................... hó ......... nap 
 Az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozására vagy a hozzáférés újbóli biztosítására 
vonatkozó kötelezettség megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az első fokon 
eljárt bíróságot kell haladéktalanul értesíteni.  
Megjegyzés: 
 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.  
  

 ............................................................................ 
a tanács elnöke - bíró 

 
341  Értesítés elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának elrendeléséről, 

megszüntetéséről.” 



 
 
 

   
   

 

 
4. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 

 
Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006 (I. 6.) IM 

rendelet 1. melléklet B) Rész IV. pontja helyébe a következő pont lép: 
 
„ 

IV. A döntéshozatalhoz szükséges egyéb adatok 
 A kérelmező ellen - a kárenyhítésre okot adó 
bűncselekmény miatt indult eljárásban, illetve a 
bűncselekménnyel összefüggésben - indult-e valamely, a 
IV. pontban megjelölt bűncselekmény miatt eljárás; 
.............................................................................................
.............................................................................................
Az itt felsorolt valamely bűncselekmény elkövetése 
jogerős bírósági határozatban megállapításra került-e? 
.............................................................................................
.............................................................................................

 □ Hamis vád (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. 
évi IV. törvény 233-236. §, illetve Btk. 268-270. §) 
□ Hamis tanúzás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 
1978. évi IV. törvény 238-241. §, illetve Btk. 272-275. §)
□ Hamis tanúzásra felhívás (a 2013. június 30-ig 
hatályban volt 1978. évi IV. törvény 242. §, illetve Btk. 
276. §) 
□ Hatóság félrevezetése (a 2013. június 30-ig hatályban 
volt 1978. évi IV. törvény 237. §, illetve Btk. 271. §) 
□ A 2013. június 30-ig hatályban volt hatósági eljárás 
akadályozása (1978. évi IV. törvény 242/A. §), illetve 
kényszerítés hatósági eljárásban (Btk. 278. §) 
□ Mentőkörülmény elhallgatása (a 2013. június 30-ig 
hatályban volt 1978. évi IV. törvény 243. §, illetve Btk. 
281. §) 
□ Bűnpártolás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. 
évi IV. törvény 244. §, illetve Btk. 282. §) 
□ Zártörés (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi 
IV. törvény 249. §, illetve Btk. 287. §) 
□ Az elkövető, illetőleg az elkövető hozzátartozója 
sérelmére elkövetett személy elleni erőszakos vagy 
közveszélyt okozó bűncselekmény 

„ 
 
  



 
 
 

   
   

 

 
5. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 

„1. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

1. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS A BÜNTETŐELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRŐL 

(megalapozott gyanú közlése, eljárás felfüggesztése, eljárás folytatása, új eljárás lefolytatása, eljárás megszüntetése) 

Az 1., 2. és 4. pont kitöltése minden esetben kötelező! 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: .................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: ..................................................................................................................................... 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 
.......................................................................................................................................... 

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................ és idő: □□□□ év □□ hó □□ nap.

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 
................................................................................................................................. 
 
1.7. Anyja előző születési család és utóneve: 
................................................................................................................................. 
 
 1.8. Neme: □ férfi □ nő  1.9. Állampolgárság: .................................. Előző állampolgárság: ................................ 

 1.10. Lakóhely: 
........................................................................................................................................................................ 
 
1.11. Előző lakóhely: 
........................................................................................................................................................................ 
 

  
 2. A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) 

  
 Kód és megnevezés 

 Btk. szerinti 
minősítés  Rendbeliség  Elkövetési 

hely 
 Elkövetési idő 

   

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
..................................... 

               

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
..................................... 

               

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
..................................... 

               

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
..................................... 

               



 
 
 

   
   

 

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
..................................... 

               

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
..................................... 

               

  
  

 3. Értesítés mintavételről 
  

 3.1. arcképmás egyedi azonosító 
 3.2. belső azonosító kód ujj- és 

tenyérnyomathoz 
 3.3. belső azonosító kód  

DNS-mintához 
   

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  
  

 4. Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) 
 4.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 
.......................................................................................................................................................................................... 
 4.2. A büntetőügy iktatószáma: ........................................................................................................................................
 4.3. A megalapozott gyanú közlésének időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap 
 4.4. A módosított megalapozott gyanú közlésének időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap 

  
 5. A büntetőeljárás felfüggesztésére vonatkozó adatok: 
 5.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 
........................................................................................................................................................................................... 
 5.2. Az eljárásban hozott határozat száma: ............................................................... és kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 5.3. Az eljárás felfüggesztésének oka: ......................................................................................................................... 
 5.4. A felfüggesztés időtartama: □□□□.□□.□□-tól □□□□.□□.□□-ig 
 5.5. Az alapügyben eljárt szerv megnevezése: ............................................... határozatának száma: ..............................

  
 6. A □ büntetőeljárás folytatására vagy 
 az □ új eljárás (perújítási nyomozás vagy perújítás elrendelése) indítására vonatkozó adatok: 
 6.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 
............................................................................................................................................................................................ 
 6.2. Az eljárásban hozott határozat száma: .......................................................................................................................
 6.3. Az eljárás folytatásának vagy új eljárás indításának időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 6.4. Alapügyben vagy a büntetőeljárás folytatását megelőzően eljárt szerv kódja és megnevezése:  
□□□□□□□ 
............................................................................................................................................................................ 
 6.5. Az alapügyben vagy a büntetőeljárás folytatását megelőzően eljáró szerv határozatának száma:  
................................................................................................................ 

  
 7. A nyomozás megszüntetésére vonatkozó adatok: 
 7.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 
........................................................................................................................................................................................... 
 7.2. Az eljárásban hozott határozat száma:  
........................................................................................................................................................................................... 
 7.3. A nyomozás megszüntetésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap 

  
 
 



 
 
 

   
   

 

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 
  

 ........................................................ 
Az eljáró szerv képviselője 

 
 

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzése (a Bnytv. 25. § c) pontja esetében): 
 Mentesítési ideje: 
Nyilvántartási ideje: 

„ 

  



 
 
 

   
   

 

6. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 

„2. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

2. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS VÁDEMELÉSRŐL VAGY VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSÁRÓL 

Az 1., 2. és 3. pont kitöltése minden esetben kötelező! 
□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: 
............................................................................................................................................................ 

 1.3. Születési családi és utónév: 
............................................................................................................................................. 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 
.................................................................................................................................................. 

 1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 
................................................................................................................................. 

 
1.7. Anyja előző születési család és utóneve: 
................................................................................................................................. 
 
 1.8. Neme: □ férfi □ nő  1.9. Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: .......................................

 1.10. Lakóhely: 
........................................................................................................................................................................ 
 
1.11. Előző lakóhely: 
........................................................................................................................................................................ 
 

  
 2. Megalapozott gyanú közlésével kapcsolatos adatok: (kitöltése kötelező) 
 2.1. A megalapozott gyanút közlő szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□  
............................................................................................................................................................................................
... 
 2.2. A megalapozott gyanú közlésének időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.3. A büntetőügy iktatószáma: 
............................................................................................................................................ 

  
 3. A vád tárgyává tett bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) 

  
 Kód és megnevezés 

 Btk. szerinti 
minősítés  Rendbeliség  Elkövetési 

hely 
 Elkövetési idő 

   

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
..................................... 

           

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
..................................... 

           



 
 
 

   
   

 

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
..................................... 

           

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
..................................... 

           

  
  

 4. Vádemelés adatai: 
 4.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□ 
........................................................................................................................................................................................... 
 4.2. A vádirat száma: ........................................................................................................................................................
 4.3. A vádemelés időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.4. A vádirat kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  
 5. Vádemelés elhalasztása adatai: 
 5.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□ 
....................................................................................................................................................................................... 
 5.2. A vádemelés elhalasztása leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 5.3. Az eljárásban hozott határozat száma: ................................................................. kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 5.4. A vádemelés elhalasztásának oka: .............................................................................................................................

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 
  

 ........................................................ 
Az eljáró szerv képviselője 

 
 

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzése (a Bnytv. 25. § c) pontja esetében): 
 Mentesítési ideje: 
Nyilvántartási ideje: 

„ 

  



 
 
 

   
   

 

7. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 

„3. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

3. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS ÜGYÉSZI MEGROVÁS ALKALMAZÁSÁRÓL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: ..................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: .......................................................................................................................................

 1.4. Előző születési családi és utónév: 
............................................................................................................................................ 

 1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: ............................................................................................................... 

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: .................................................................................................. 
 

 1.8. Neme: □ férfi □ nő  1.9. Állampolgárság: ...................................... Előző állampolgárság: ......................... 

 1.10. Lakóhely: 
................................................................................................................................................................... 

1.11. Előző lakóhely:  
……………………………………………………………………………………………………. 

  
 2. Az eljáró ügyészség, adatai és az ügy alapadatai: 
 2.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□  
......................................................................................................................................................................................... 
 2.2. Határozatának száma: .............................................................................................. kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
 2.3. Büntetőeljárást indító szerv megnevezése: ...............................................................................................................
határozatának száma: ................................................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  
 3. Bűncselekményi adatok: 

   Megnevezés  Btk. szerinti  
minősítés 

 Rb.  Az elkövetési  
helye és ideje 

 Elkövetői és  
elkövetési alakzat 

 Bűn-
szerv. 

  

         
............................../
.............................. 

 
............................../ 
.............................. 

 □    

         
............................../
...............................

 
............................../ 
............................... 

 □    



 
 
 

   
   

 

         
............................../
...............................

 
............................../ 
............................... 

 □    

  

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 
  

 ........................................................ 
Az eljáró szerv képviselője 

 Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzése: 
 Nyilvántartási ideje: 

„ 

  



 
 
 

   
   

 

8. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 

„4. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

4. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS JOGERŐS BÍRÓI DÖNTÉSEKRŐL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 
Alkalmazott Btk.: □ 1978. évi IV. törvény □ 2012. évi C. törvény 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK □ IGEN □ NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: 
........................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: 
............................................................................................................................................ 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 
................................................................................................................................................. 

 1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 
................................................................................................................................. 

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve: 
……………………………………………………………………………………. 

 1.8. Neme: □ férfi □ nő  1.9. Állampolgárság: .......................................... Előző állampolgárság: ........................ 

 1.10. Lakóhely: 
........................................................................................................................................................................ 

1.11. Előző lakóhely: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

  
 2. A határozat és az eljáró szerv adatai: 
 2.1. Az eljárás eredménye:  □ elítélés  □ felmentés  □ megszüntetés 
 2.2. Ha rendkívüli jogorvoslatra került sor: □ perújítás □ felülvizsgálat □ jogorvoslat a törvényesség érdekében 
 2.3. Jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.4. Első fokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében első fokon) eljárt bíróság megnevezése: 
........................................................................................................................................................................................ 
határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.5. Másodfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében másodfokon) eljárt bíróság 
megnevezése: 
......................................................................................................................................................................................... 
határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
  



 
 
 

   
   

 

2.6. Harmadfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében harmadfokon) eljárt bíróság 
megnevezése:  
................................................................................................................................................................................. 
határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.7. Vádiratot benyújtó ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□ 
....................................................................................................................................................................................... 
vádirat száma: ........................................................................ kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 annak az eljárásnak az ügyiratszáma, amelyben a megalapozott gyanút a terhelttel közölték:  
........................................................................ a közlés időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.8. Rendkívüli perorvoslat vagy jogorvoslat esetén az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: 
...................................................................................................................................................................................... 
határozatának száma: .......................................................... jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
2.9. A javítóintézeti nevelés hátralévő részének szabadságvesztésre történő átváltoztatása esetén a végrehajtandó 
szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése: 
......................................................................................................................................................................................... 
határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
2.10. □ A terhelt fiatalkorú □ igen □ nem (kitöltése kötelező) 
 2.11. A terhelt □ nem visszaeső □ visszaeső □ különös visszaeső □ többszörös visszaeső □ erőszakos többszörös 

visszaeső 
 2.12. Az érintett előzetes mentesítésben részesült: □ igen □ nem (kitöltése kötelező) 

  
 3. Bűncselekményi adatok: 

   Megnevezés  Btk. szerinti  
minősítés 

 Rb.  Az elkövetés  
helye és ideje 

 Elkövetői és  
elkövetési alakzat 

 Bűn-
szerv. 

  

                
                
                
  

 4. Szankció adatai: 
 4.1. A büntetés kiszabását a bíróság mellőzte: □ igen 
 4.2. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 

   Neme  Mértéke  Vh. fokozata  Foglalkozás vagy 
tevékenység / 

Járműkategória / 
Sportrendezvény vagy 

sportlétesítmény 
megnevezése / 
Kitiltás helye 

   

            
            
  

 4.3. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE  
 4.3.1. Vh. felfüggesztve ……… évre 

  
 4.4. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS 

   Mértéke    
    

  
 

  
    

  
 4.5. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS  

   Neme  Mértéke    
        
        
        
  

 4.6. Önállóan alkalmazott, határozott idejű kiutasítás leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
  
 



 
 
 

   
   

 

4.7. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező): □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.8. Felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést jogerősen kiszabó 
bíróság  
megnevezése: .............................................................................................................................................................  
határozatának száma: ............................................................. jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.9. Próbára bocsátás megszüntetése esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése:  
.........................................................................................................................................................................................  
határozatának száma: .............................................................. jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.10. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése: 
................................................................................................................................................................................... 
határozatának száma: ........................................................... jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
4.11. Végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén a korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés 
próbaidejének meghosszabbodását jogerősen kimondó bíróság 
megnevezése:……………………………………………………………………………………………………………… 
határozatának száma: …………………………………….. jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 
4.12. Jóvátételi munka helyébe lépő büntetés kiszabása esetén a jóvátételi munkát jogerősen alkalmazó bíróság 
megnevezése: 
.........................................................................................................................................................................................  
határozatának száma: .............................................................. jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
4.13. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmény: 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
 P. H. 

 ........................................................ 
Az eljáró szerv képviselője 

  
 Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 

   □ Hatályon kívül helyezve: 
................................................... 

 □ Végrehajtását elrendelte: 
.................................................. 

   .......................................................................................  
............................................................................................

     Egyéb: ............................................................................. 
   □ Büntetés átváltoztatása:  .......................................................................................... 
   ............................................................................................  ...........................................................................................
   ............................................................................................  ...........................................................................................
      
   Büntetését letöltötte:    
      
      
   Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár: 
      
   Mentesítés várható időpontja:     
   Büntetés nyilvántartási ideje:     
   Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:    
   Intézkedés nyilvántartási ideje:  

Nyilvántartási ideje a Bnytv. 25. § c) pontja esetén: 
   

„ 

  



 
 
 

   
   

 

9. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 

„5. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

5. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS ÖSSZBÜNTETÉSI ÍTÉLETRŐL, EGYSÉGES INTÉZKEDÉS 

ELRENDELÉSÉRŐL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: 
.......................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: 
............................................................................................................................................ 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 
.................................................................................................................................................. 

 1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 
................................................................................................................................. 

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: 
……………………………………………………………………………………. 

 1.8. Neme: □ férfi □ nő  1.9. Állampolgárság: ...................................... Előző állampolgárság: ............................. 

 1.10. Lakóhely: 
......................................................................................................................................................................... 

1.11. Előző Lakóhely: 
………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 2. A határozat és az eljáró szerv adatai: 
 2.1. Jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.2. Első fokon eljárt bíróság megnevezése: 

......................................................................................................................... 
 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap 
 2.3. Másodfokon eljárt bíróság megnevezése: 

....................................................................................................................... 
 határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.4. A terhelt fiatalkorú □ igen □ nem (kitöltése kötelező) 

  
 3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma: 
 Bíróság megnevezése: 

........................................................................................................................................................... 
 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap 
 Bíróság megnevezése: 



 
 
 

   
   

 

........................................................................................................................................................... 
 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap 
 Bíróság megnevezése: 

........................................................................................................................................................... 
 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap 

  
 4. Szankció adatai: 
 4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 

   Neme  Mértéke  Vh. Fokozata  Foglalkozás vagy 
tevékenység / 

Járműkategória / 
Sportrendezvény vagy 

sportlétesítmény 
megnevezése / 
Kitiltás helye 

   

            
            
            
  

 4.2. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS  
   Mértéke    
    

  
  

    
    
  

 4.3. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS  
   Neme  Mértéke    
        
        
        
  

 4.4. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező): □□□□ év □□ hó □□ nap ........ 
 4.5. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmény: 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
 P. H. 

 ........................................................ 
Az eljáró szerv képviselője 

  
 Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 

     □ Hatályon kívül helyezve: ................................................................................. 
   Büntetését letöltötte:     .............................................................................................................................. 
       Egyéb: .................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................... 
      
   Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:     
   Mentesítés várható időpontja:    
   Büntetés nyilvántartási ideje:     
   Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:     
   Intézkedés nyilvántartási ideje:    

 

  



 
 
 

   
   

 

 

6. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

6. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYÉNEK ELISMERÉSÉRŐL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 
Alkalmazott Btk.: □ 1978. évi IV. törvény □ 2012. évi C. törvény 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK □ IGEN □ NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: ..................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: ....................................................................................................................................... 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 
............................................................................................................................................ 

 1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: ........................................................................................................................... 

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………... 

 1.8. Neme: □ férfi □ nő  1.9. Állampolgárság: .................................... Előző állampolgárság: ....................... 

 1.10. Lakóhely: 
.................................................................................................................................................................... 

1.11. Előző lakóhely: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

  
 2. A határozat és az eljáró szerv adatai: 
 2.1. A külföldi ítélet jogerőre emelkedésének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.2. Külföldi bíróság(ok) adatai: 
 megnevezése: .....................................................................................................................................................................
 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 megnevezése: .....................................................................................................................................................................
 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 megnevezése: .....................................................................................................................................................................
 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.3. Első fokon eljárt bíróság megnevezése:  
 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 



 
 
 

   
   

 

 2.4. Másodfokon eljárt bíróság megnevezése:  
 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 jogerőre emelkedésének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.5. A terhelt fiatalkorú □ igen □ nem (kitöltése kötelező)   

  
 3. Bűncselekményi adatok: 

  
 Megnevezés 

 Btk. szerinti  
minősítés  Rb. 

 Az elkövetés helye 
és  

ideje 

 Elkövetői és  
elkövetési alakzat 

 Bűn-
szerv. 

   

         
............................../
...............................

 
............................../ 
............................... 

 □    

         
............................../
...............................

 
............................../ 
............................... 

 □    

         
............................../
...............................

 
............................../ 
............................... 

 □    

         
............................../
...............................

 
............................../ 
............................... 

 □    

         
............................../
...............................

 
............................../ 
............................... 

 □    

         
............................../
...............................

 
............................../ 
............................... 

     

  
 4. Szankció adatai: 
 4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 

  
   Neme  Mértéke  Vh. fokozata  Foglalkozás vagy 

tevékenység / 
Járműkategória / 

Sportrendezvény vagy 
sportlétesítmény 
megnevezése / 
Kitiltás helye 

   

            
            
  

 4.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE  

 4.2.1. Vh. felfüggesztve ……… évre 
  
 4.2. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS 

    Mértéke    
    

   
  

    
    
  
 4.3. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS  

   Neme  Mértéke    
        
        
  
  
 



 
 
 

   
   

 

5. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező): □□□□ év □□ hó □□ nap.: 
 6. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmények: 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
 P. H. 

 ........................................................ 
Az eljáró szerv képviselője 

 
 Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 

   □ Hatályon kívül helyezve: ...........................................  □ Végrehajtását elrendelte: ....................................... 
   .......................................................................................  ................................................................................... 
     Egyéb: ....................................................................... 
   □ Büntetés átváltoztatása:  ................................................................................... 
   ........................................................................................  ................................................................................... 
   ........................................................................................  ................................................................................... 
      
   Büntetését letöltötte:   
      
   Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:  
   Mentesítés várható időpontja:  
   Büntetés nyilvántartási ideje:    
   Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:    
   Intézkedés nyilvántartási ideje:    

 

  



 
 
 

   
   

 

7. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

7. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSBAN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK □ IGEN □ NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: ................................................................................................................................................. 

 1.3. Születési családi és utónév: .................................................................................................................................. 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 
....................................................................................................................................... 

 1.5. Születési hely: .............................................................................................. idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: ....................................................................................................................... 

1.7. Anyja előző születési csalási és utóneve: ……………………………………………………………………….. 

 1.8. Neme: □ férfi vagy □ nő 1.9.  Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: ................................ 

 1.10. Lakóhely: .............................................................................................................................................................. 

1.11. Előző lakóhely: ………………………………………………………………………………………………… 

  
 2. A különleges eljárás tárgya: 
 □ próbára bocsátás meghosszabbítása  □ pártfogó felügyelet változása 
 □ elévülés megállapítása  □ pénzbüntetés vagy közérdekű munka átváltoztatás 
 □ szabadságvesztés utólagos elrendelése   □ bírósági mentesítés 
 □ utólagos elkobzás, vagyonelkobzás vagy 

elektronikus adat végleges 
hozzáférhetetlenné tétele 

  

 

  
 3. Az eljáró bíróság adatai és az ügy alapadatai: 
 3.1. Az első fokon eljáró bíróság megnevezése: ............................................................................................................
 határozatának száma: .............................................................................................. kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 Jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: ........................................................................................................... 
 határozatának száma: .............................................................................................. kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 jogerőre emelkedés napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
  



 
 
 

   
   

 

3.2. Alapügyben első fokon eljárt bíróság megnevezése: ............................................................................................. 
 határozatának száma: ............................................................................................. kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 Az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: ................................................................................... 
 határozatának száma: .............................................................................................. kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 jogerőre emelkedés napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  
 4. A különleges eljárásra vonatkozó adatok: 
 4.1. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátás leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.2. Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése vagy meghosszabbítása esetén a pártfogó felügyelet kezdőnapja:  

□□□□ év □□ hó □□ nap és letelte □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.3. □ büntetés vagy □ közügyektől eltiltás végrehajthatóságának elévülése esetén az elévülés napja: □□□□ év □□ 

hó □□ nap. 
 4.4. A pénzbüntetés vagy a közérdekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatása során megállapított 

szabadságvesztés időtartama: 
............................................................................................................................................. 

4.5. A pénzbüntetés közérdekű munkára történő átváltoztatása során megállapított közérdekű munka időtartama:  
................................................................................................... 

 4.6. A mentesítés időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
  

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
 P. H. 

 ........................................................ 
Az eljáró szerv képviselője 

 

  



 
 
 

   
   

 

8. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

8. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS VÉGREHAJTÁSI ADATOKRÓL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: .................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: ...................................................................................................................................... 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 
............................................................................................................................................ 

 1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: ........................................................................................................................... 
 
1.7. Anyja előző születési család és utóneve: …………………………………………………………………………… 
 
 1.8. Neme: □ férfi vagy □ nő 1.9.  Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: .................................... 

 1.10. Lakóhely: .................................................................................................................................................................. 
 
1.11. Előző lakóhely: ……………………………………………………………………………………………………. 

  
 2. Az eljáró szerv adatai és az ügy alapadatai: 
 2.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 
 ........................................................................................................................................................................................... 
 2.2. Határozatot hozó bíróság megnevezése: ................................................................................................................... 
 határozatának száma: ................................................................ jogerőre emelkedése: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése: ............................................................................................................. 
 határozatának száma: ....................................................................... jogerőre emelkedése: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  
  

 3. Szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó adatok: 
 3.1. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata: 
 □ fegyház  □ börtön  □ fogház  □ FK börtön  □ FK fogház   
 3.2. A befogadás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.3. A szabadságvesztés büntetés kezdő napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.4. A szabadságvesztés büntetés utolsó napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.5. A szabadon bocsátás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.6. Feltételes szabadságra bocsátás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.7. Feltételes szabadság leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.8. Feltételes szabadság megszüntetésének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.9. Feltételes szabadságra bocsátás mellett pártfogó felügyelet alkalmazása: □ igen 
 3.10. Szabadságvesztés félbeszakítása: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú 
 3.11. Félbeszakítás kezdő napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.12. Határozott tartamú félbeszakítás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
   



 
 
 

   
   

 

3.13. Határozott tartamú félbeszakítás meghosszabbított 
leteltének napja: 

 □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.15. Az elítélt halálának időpontja, ha büntetés-
végrehajtási intézetben halt meg: 

 

 □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  
4. Elzárás végrehajtására vonatkozó adatok: 

 4.1. Az elzárás végrehajtási fokozata 
□ fogház □ FK fogház 
 4.2. A befogadás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.3. Az elzárás büntetés kezdő napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.4. Az elzárás büntetés utolsó napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.5. Elzárás félbeszakítása: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú 
 4.6. Félbeszakítás kezdő napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.7. Határozott tartamú félbeszakítás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.8. Határozott tartamú félbeszakítás meghosszabbított 
leteltének napja: 

 
 □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.9. A szabadon bocsátás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 

 

 
5. Az elítélt halálának időpontja, ha büntetés-végrehajtási intézetben halt meg:   □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 

  
 6. Javítóintézeti nevelés végrehajtására vonatkozó adatok: 
 6.1. A befogadás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 6.2. A javítóintézeti nevelés kezdő napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 6.3. Ideiglenes elbocsátás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 6.4. Ideiglenes elbocsátás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 6.5. Ideiglenes elbocsátás megszüntetésének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 6.6. Elbocsátás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  
 7. Kényszergyógykezelés végrehajtására vonatkozó adatok: 
 7.1. Kényszergyógykezelés megszüntetésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
  

  
 8. Egyes büntetések végrehajtására vonatkozó adatok: 
 8.1.1. A pénzbüntetés megfizetésének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 8.1.2. A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés utolsó napja: 
 8.2.1. A közérdekű munka teljesítésének napja: 

 □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 8.2.2. A közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés utolsó napja:     □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 8.3.1. Foglalkozástól eltiltás: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú 
 8.3.2. Határozott tartamú foglalkozástól eltiltás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 8.4.1. Járművezetéstől eltiltás: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú 
 8.4.2. Határozott tartamú járművezetéstől eltiltás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
8.5. Sportrendezvények látogatásától való eltiltás leteltének napja □□□□ év □□ hó □□ nap. 
8.5.1. A meghatározott sportrendezvény neve  
8.5.2. A meghatározott sportlétesítmény helye  
 8.6. A kitiltás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 8.6.1. A meghatározott helyről történő kitiltás helye   
 8.7.1. Szabadságvesztés mellett kiszabott kiutasítás: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú 
 8.7.2. Szabadságvesztés mellett kiszabott határozott tartamú kiutasítás 

leteltének napja 
 □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  
 9. A közügyektől eltiltás végrehajtására vonatkozó adatok: 
 9.1. A közügyektől eltiltás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
  

  
 
 



 
 
 

   
   

 

 
 10. Értesítés mintavételről 

  
 10.1. arcképmás egyedi azonosító 

 10.2. belső azonosító kód ujj- és 
tenyérnyomathoz 

 10.3. belső azonosító kód  
DNS-mintához 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
 P. H. 

 ........................................................ 
Az eljáró szerv képviselője 

 

  



 
 
 

   
   

 

9. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

9. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS KÉNYSZERINTÉZKEDÉS TÁRGYÁBAN HOZOTT 

DÖNTÉSEKRŐL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK □ IGEN □ NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: ......................................................................................................................................................

 1.3. Születési családi és utónév: .......................................................................................................................................

 1.4. Előző születési családi és utónév: 
............................................................................................................................................ 

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................... idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: .......................................................................................................................... 

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………. 

 1.8. Neme: □ férfi vagy □ nő 1.9.  Állampolgárság: ............................ Előző állampolgárság: ...................................... 

 1.10. Lakóhely: 
................................................................................................................................................................... 

1.11. Előző Lakóhely: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

  
 2. A büntetőeljárás adatai 
2.1. Az elrendelő határozat szerinti bűncselekmény adatai: 

  
 Kód és megnevezés 

 Btk. szerinti 
minősítés  Rendbeliség  Elkövetési hely  Elkövetési idő 

 

   □□□□□□□□□□□□□□□□□               
   □□□□□□□□□□□□□□□□□               
   □□□□□□□□□□□□□□□□□               
  
 2.2. Büntetőeljárást indító szerv megnevezése: ………………….. ügyiratszáma: ……………………………… 
 
  

 3. A kényszerintézkedés elrendelésének adatai: 
 3.1. Az elrendelő bíróság megnevezése: .................................................................................................... 
 3.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 



 
 
 

   
   

 

 3.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa: 
 □ ELŐZETES 

LETARTÓZTATÁS 
 □ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM  □ HÁZI ŐRIZET 

 □ TÁVOLTARTÁS  □ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS  □ ÓVADÉK 
  
  

 4. A kényszerintézkedés meghosszabbításának vagy fenntartásának adatai: 
 4.1.1. A bíróság megnevezése: .................................................................................................................................... 
 4.1.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.2. A meghosszabbított vagy fenntartott kényszerintézkedés adatai: 
 4.2.1. A bíróság megnevezése: .........................................................................................................................................
 4.2.2. határozatának száma: .................................................................. és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 4.3. A kényszerintézkedés típusa: 
 □ ELŐZETES 

LETARTÓZTATÁS 
 □ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM  □ HÁZI ŐRIZET 

 □ TÁVOLTARTÁS  □ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS  □ ÓVADÉK 
  
  

 5. A kényszerintézkedés megszüntetésének adatai: 
 5.1.1. A megszüntető szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 
 ....................................................................................................................................................................................... 
 5.1.2. határozatának száma: .......................................................................... és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 5.1.3. A kényszerintézkedés megszüntetésének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 5.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai: 
 5.2.1. A bíróság megnevezése: ............................................................................................................................... 

 5.2.2. határozatának száma: ............................................................... és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 5.3. A kényszerintézkedés típusa: 

 □ ELŐZETES 
LETARTÓZTATÁS 

 □ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM  □ HÁZI ŐRIZET 

 □ TÁVOLTARTÁS  □ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS  □ ÓVADÉK 
  
  

 6. Korábbi kényszerintézkedés megszüntetésének és újabb kényszerintézkedés elrendelésének együttes 
alkalmazása: 

 6.1. Az újabb kényszerintézkedés elrendelésének adatai: 
 6.1.1. Az elrendelő bíróság megnevezése: .......................................................................................................................
 6.1.2. határozatának száma: ........................................................................ és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 6.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 6.1.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa: 
 □ ELŐZETES 

LETARTÓZTATÁS 
 □ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM  □ HÁZI ŐRIZET 

 □ TÁVOLTARTÁS  □ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS  □ ÓVADÉK 
 6.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai: 
 6.2.1. Az elrendelő bíróság megnevezése: ................................................................................................................ 
 6.2.2. határozatának száma: ........................................................................... és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 6.2.3. A kényszerintézkedés típusa: 
 □ ELŐZETES 

LETARTÓZTATÁS 
 □ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM  □ HÁZI ŐRIZET 

 □ TÁVOLTARTÁS  □ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS  □ ÓVADÉK 
  

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
 P. H. 

 ........................................................ 
Az eljáró szerv képviselője 

 



 
 
 

   
   

 

10. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

10. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS A KÜLFÖLDRE UTAZÁSI KORLÁTOZÁS HATÁLYA ALATT 

ÁLLÓK NYILVÁNTARTÁSA RÉSZÉRE 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK 

□ IGEN □ NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Az érintett személy személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: ......................................................................................................................................................

 1.3. Születési családi és utónév: .......................................................................................................................................

 1.4. Előző születési családi és utónév: 
............................................................................................................................................ 

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................... idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: .......................................................................................................................... 

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve 

 1.8. Neme: □ férfi vagy □ nő 1.9.  Állampolgárság: ............................ Előző állampolgárság: ...................................... 

1.10. Lakóhely: 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 1.11. Előző lakóhely: 
................................................................................................................................................................... 

  
 2. A korlátozás elrendelésének adatai: 
 2.1. Az eljáró bíróság megnevezése: .................................................................................................... 
 2.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.3. A korlátozás lejáratának napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 2.4. Az elrendelt korlátozás típusa: 
 □ KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS  □ IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS 
 □ ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS  □ IDEIGLENES ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS 
 □ IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI 

LETARTÓZTATÁS 
 □ MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK 

ELHAGYÁSA TILOS 
  
 
 



 
 
 

   
   

 

 
 3. A korlátozás megszüntetésének adatai: 
 3.1. Az eljáró bíróság megnevezése: .................................................................................................... 
 3.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.3. A korlátozás lejáratának napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.4. Az elrendelt korlátozás típusa: 
 □ KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS  □ IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS 
 □ ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS  □ IDEIGLENES ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS 
 □ IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI 

LETARTÓZTATÁS 
 □ MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK 

ELHAGYÁSA TILOS 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
 P. H. 

 ........................................................ 
Az eljáró szerv képviselője 

 

  



 
 
 

   
   

 

11. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

PÓTLAP 

 1. Pótlap a ....................................................................................................... számú adatlaphoz 

 2.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 
 
..............................................................................................................................................................................................
.................. 

 2.2. A büntetőügy iktatószáma: 
............................................................................................................................................................. 

  
 3. Terhelt személyazonosító adatai: 

 3.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 3.2. Családi és utónév: 
.......................................................................................................................................................................... 

 3.3. Születési családi és utónév: 
........................................................................................................................................................... 

 3.4. Előző születési családi és utónév: 
................................................................................................................................................................ 

 3.5. Születési hely: ................................................................................................................................. idő: □□□□ év □□ 
hó □□ nap. 

 3.6. Anyja születési családi és utóneve: 
............................................................................................................................................... 

3.7. Anyja előző születési családi és utóneve: 
…………………………………………………………………………………………….. 

 3.8. Neme: □ férfi vagy □ nő  3.8. Állampolgárság: ................................................ Előző állampolgárság: 
....................................... 

 3.10. Lakóhely: 
....................................................................................................................................................................................... 

3. 11. Előző lakóhely: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

   
   

 

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

P. H. 

........................................................ 
Az eljáró szerv képviselője 

 

  



 
 
 

   
   

 

12. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

ARCKÉPMÁSKÍSÉRŐ ADATLAP 

 Terhelt személyazonosító adatai: 

 1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 2. Családi és utónév: 
............................................................................................................................................................................ 

 3. Születési családi és utónév: 
.............................................................................................................................................................. 

 4. Előző születési családi és utónév: 
................................................................................................................................................................... 

 5. Születési hely: ................................................................................................................................. idő: □□□□ év □□ 
hó □□ nap. 

 6. Anyja születési családi és utóneve: 
.................................................................................................................................................. 

7. Anyja előző születési családi és utóneve: 
………………………………………………………………………………………………. 

 8. Neme: □ férfi vagy □ nő  9. Állampolgárság: ................................................ Előző állampolgárság: 
............................................ 

 10. Lakóhely: 
.......................................................................................................................................................................................... 

10. Előző lakóhely: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  



 
 
 

   
   

 

13. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 
 

Az arcképmásrögzítés módja 

Az arcképmásrögzítést a gyanúsított kihallgatását vagy befogadását követő legrövidebb időn belül, legfeljebb a 
megalapozott gyanú közlésétől vagy a befogadástól számított következő munkanap 16:00 óráig kell elvégezni. 

Az arcképmás rögzítésekor a terheltnek állnia kell. A terhelt szemeinek teljesen nyitva kell lenniük, arckifejezése nem 
lehet szándékosan torzított, homloka és fülei a hajzattól szabadon legyenek úgy, hogy jól látszódjon a homloka és az arcéle. 
Ha a terhelt általában szemüveget visel (ide nem értve a napszemüveget), az arcképmásrögzítés során viselnie kell saját 
szemüvegét. 

Az első arcképmást rögzítő képen a terhelt természetes fejtartással oldalnézetben szerepeljen úgy, hogy a fényképezőgép 
felé a jobb arcfele nézzen. A fényképezéskor a terhelt egész testhelyzettel oldalnézetben álljon a fényképezőgép síkjához 
képest. 

A második arcképmás rögzítő felvételen a terhelt egyenes fejtartással, a fényképezőgép síkjával szembenézetben kerüljön 
rögzítésre. 

A harmadik arcképmás rögzítő felvételen a terhelt egyenes fejtartással, kissé jobbra fordított arcéllel kerüljön rögzítésre 
úgy, hogy teste a fényképezőgép síkjával szembenézzen, csak az arca forduljon el jobbra oly módon, hogy bal arcfele, 
valamint füle is látható legyen. 

Az egész alakot ábrázoló képet álló helyzetben szemből és oldalról kell elkészíteni úgy, hogy a terhelt magassága a 
háttérben rögzített metrikus skáláról leolvasható legyen. 

Az állókép kivételével a képeken szerepelnie kell azonosító táblának vagy a filmkockán megjelenő digitális feliratnak. A 
számtábla három helyen rendelkezik cserélhető számrendszerrel. Az első számcsoport jelenti a nyilvántartási számot, a 
második a fénykép készítésének évét, a harmadik a fényképezendő személy magasságát centiméter mértékegységben 
meghatározva. A táblán jelölni kell annak a szervnek a szervkódját, amelyik a nyilvántartásba vételt elrendelte. A 
számtáblát úgy kell elhelyezni, hogy a tábla felső széle a megfelelő testhelyzetbe állított terhelt állcsúcsától függőlegesen 
lefele 100-120 mm-re kerüljön. 

Az arcképmásrögzítéshez a háttér csak világosszürke, sík, homogén, nem tükröződő felület lehet. A terheltet az 
árnyékmentes arcképmásrögzítés céljából a háttértől kb. 100-150 mm-re kell állítani úgy, hogy ne támaszkodjon a 
felületnek. A terhelt megvilágítását megfelelő villanó berendezés (ún. körvaku) biztosítja úgy, hogy a fényesség ne legyen 
túltelített. 

Az arcképmásrögzítéskor a fényképezőgép objektív tengelyének a jobb szemzug magasságával kell megegyeznie. 
Fényképfelvételeket a fényképezőgép függőlegesre állított képsíkjával kell végrehajtani. 

A rögzített arcképmásnak a képmező közepében kell elhelyezkedni, a képen a fej és az azonosító tábla töltse ki az egész 
képmezőt, a tábla alsó széle a képmező alsó szélére illesztve helyezkedjen el. A fejtető a kép felső szélére illeszkedjen.” 
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