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Személyazonosító okmány száma
Lakóhely címe
Levelezési címe
Tartózkodási hely címe
Telefonszáma
Foglalkozása

: 254056 CA
: 2083 Solymár, Boróka utca 16. sz.
: 2083 Solymár, Boróka 16. sz.
: 2081 Piliscsaba, (2081 Piliscsaba, Nádas utca 9.)
: 36~30~7545010
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A feljelentettel, vagy a sértettel rokoni viszonyban van-e: Igen, a feljelentett személlyel.
Balla Tamás nővére
Az ügyben más okból érdekelt, vagy elfogult-é: Nem.
Tájékoztatom, hogy mind szóban, mind írásban anyanyelvét használhatja.
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A Be. 82. § (2) bekezdése alapjánjigyelmeztetem
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o« nem hallgatható

ki tanúként:

*- a Be. 81.§ (1) bekezdés a) pontja alapján arról, amire lelkészként, illetőleg egyházi személyként,
hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn; *

I

-* a Be. 81.§ (l) bekezdés

b) pontja alapján arról, amiről, mint védő szerzett tudomást, vagy amit a
terhelttel védői minőségében közölt;'"

-*

a Be. 81.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, ha Ontől testi, vagy szellemi állapota miatt
nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás; *

- *a

Be. 81.§ (2) bekezdése alapján, állam-, vagy szolgálati titoknak minősülő tényről, ha a
titoktartási kötelezetts4ge alól nem kapott felmentést. *

I

- * a Be.

81. § (1) bekezdés d) pontja alapján, ha On hatáságt tanú, olyan tényekre, adatokra,

körülményekre nézve, amelyekre titoktartási kötelezettség terheli, és ez alól a bíróság, az ügyész,
illetőleg a nyomozó hatóság nem mentette fel. *
)

)

-o« a tanúvallomást

megtagadhatja,

-* a Be. 82.§ (1) bek

a./ pontja alapján, ha a terhelt hozzátartozója;
Tájékoztatom arról, ha amentességi jogával nem kiván élni, a Be. 82.§ (1) bek bJ pontja alapján
akkor is megtagadhatja a vallomást abban a kérdésben, amivel kapcsolatban magát vagy
hozzátartozofát bűncselekményelkövetésével vádolná. :1<
- *a Be. 82,§ (1) bek bj pontja alapján önmagát, vagy. hozzátartozéját
elkavetéséveí vádolná, az ezzel kapcsola/os kérdésben.; *

bűncselekmény

Kivéve, ha:

- *aBe. 82.§ (4) bekezdése alapján a Be. 82.§ (1) bek. bJ pontjában meghatározott mentesség nem
'illteli meg, (gy, a tanúvallomást nem tagadhatja meg: .
a) "ha a kérdésre adott válasszal önmagát olyan bűncselekmény elkovetésével vádolná,
amelyre nézve Önnel szemben a feljelentést azért utasították el, mert On az ügy, illetőleg
más büntetőügy felderitéséhez,
btzonyitásához
hozzájárulva olyan mértékben
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