
ORSZÁGOS  
BÍRÓSÁGI HIVATAL

panasz

panasz elutasítása

közléstől számított 
két hónapon belül 

vádindítványt  
nyújthat be

1. 
feljelentését 
elutasították 

2.  
az eljárást 

megszüntették 

 3. 
az ügyész 

ejtette a vádat

tizenöt napon  
belül

bejelentheti,  
hogy

pótmagánvádlóként
lép fel

Mikor léphet fel a sértett pótmagánvádlóként?

A PÓTMAGÁNVÁDAS 
ELJÁRÁS

Kötelező jogi képviselet

• meghatalmazott ügyvéd
• pártfogó ügyvéd

– ha a pótmagánvádló 
költségkedvezményben részesül

– Jogi Segítségnyújtó Szolgálat biztosítja

A bíróságon az előkészítő ülésen és a tárgyaláson 
a megjelenés kötelező, a mulasztás az eljárás 

megszüntetéséhez vezethet. 
2021. január 1-jétől hatályos új szabály:  

A pótmagánvádló tartós, súlyos betegsége 
esetén helyébe törvényes képviselője vagy 

meghatalmazott képviselője léphet.
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