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A jogszabályi háttér:  

 a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 

 a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. Korm. 

rendelet 

 

Az ügy rövid leírása 

Feljelentés minden olyan, a büntetőeljárás megindítására vagy lefolytatására jogosult szerv 

tudomására hozott közlés, amely meghatározott vagy ismeretlen személy által elkövetett 

bűncselekmény gyanújára utaló tényállítást, illetve adatot tartalmaz. 

Bűncselekmény miatt bárki tehet feljelentést.  

A feljelentést nyomban nyilvántartásba kell venni. Erről a személyesen tett feljelentés esetén 

szóban, vagy a jegyzőkönyv másolati példányának átadásával, írásban, e-Papír alkalmazásával 

megtett feljelentés esetén a hivatalos értesítési címre küldött értesítéssel tájékoztatjuk a 

feljelentőt. Az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel nem rendelkező nyomozó hatóság a 

feljelentést köteles átvenni és az eljárásra jogosultnak megküldeni. 

Ha a feljelentés alapján a nyomozás elrendeléséről, illetőleg a feljelentés elutasításáról 

megnyugtatóan nem lehet állást foglalni, a feljelentés kiegészítésének van helye. A feljelentés 

kiegészítése során a feljelentés-kiegészítést végző hatóság adatszerző tevékenységet folytathat, 

illetve a feljelentőt meghallgathatja, a feljelentés kiegészítése során tett megállapításait 

jelentésbe foglalja. A feljelentés-kiegészítés határideje egy hónap.  

A feljelentést három napon belül határozattal elutasítják (Be. 381. §), ha magából a 

feljelentésből megállapítható, hogy 

a) a cselekmény nem bűncselekmény, 

b) a bűncselekmény gyanúja hiányzik, 

c) az elkövető büntethetőségét, illetve a feljelentett cselekmény büntetendőségét kizáró ok 

állapítható meg, 
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d) halál, elévülés vagy kegyelem folytán a büntethetőség megszűnt, 

e) a feljelentett cselekményt már jogerősen elbírálták, 

f) a magánindítvány, a feljelentés, vagy a legfőbb ügyésznek a 4. § (9) bekezdésében vagy 

a Btk. 3. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezése hiányzik, 

g) a feljelentett cselekmény nem közvádra üldözendő bűncselekmény, 

h) az ügy nem tartozik magyar büntető joghatóság alá. 

A nyomozás elrendeléséről a feljelentés megérkezésétől számított három napon belül kell 

határozni, feltéve, ha a feljelentést nem utasítják el, vagy a feljelentés kiegészítésére nincs 

szükség. A nyomozó hatóság az általa elrendelt nyomozásról, illetőleg a feljelentés 

elutasításáról huszonnégy órán belül értesíti az ügyészt. Ha a feljelentést nem a sértett tette, de 

a személye ismert, a nyomozás elrendeléséről értesíteni kell a sértettet is.  

Panaszt a vele közölt határozat ellen a gyanúsított, a védő, a sértett, a vagyoni érdekelt és az 

egyéb érdekelt a közléstől számított 8 napon belül tehet, ha a Be. másként nem rendelkezik. 

Amennyiben a határozat ellen panasznak nincs helye, azt a határozatban és annak szóbeli 

közlésekor szóban is jelzi az eljáró hatóság. A gyanúsított és a védő a gyanúsítás és a gyanúsítás 

változása ellen annak közlésekor tehet panaszt. Amennyiben védő nem volt jelen a gyanúsítás 

vagy annak változása közlésekor, ebben az esetben a panasz előterjesztésének határideje a 

közléstől számított 8 nap.  

A panaszt annál a hatóságnál kell megtenni, amely a sérelmesnek tartott rendelkezést hozta. A 

határozatot hozó hatóság azt 8 napon belül megvizsgálja, amelynek eredményeként, 

amennyiben azt alaposnak tartja, a határozatot hatályon kívül helyezi vagy megváltoztatja. Ha 

nem tartja alaposnak, a panaszt elbíráló ügyészség számára továbbítja 8 napon belül elbírálásra. 

A panaszt elbíráló határozat ellen további panasznak nincs helye. 

Indítványt, észrevételt, kérdést a gyanúsított a nyomozó hatósághoz a gyanúsítást követően 

tehet. 

A sértett, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt a nyomozás során az őt érintő körben tehet 

indítványt, észrevételt, kérdést.  

A sértett jogosult arra, hogy kérelmére tájékoztassák az őt érintő bűncselekménnyel 

összefüggésben  

a) a letartóztatott terhelt szabadon bocsátásáról vagy szökéséről, 

b) a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt terhelt feltételesen vagy véglegesen történő 

szabadon bocsátásáról vagy szökéséről, illetve a szabadságvesztés végrehajtásának 

félbeszakításáról, 

c) az elzárásra ítélt terhelt szabadon bocsátásáról vagy szökéséről, illetve az elzárás 

végrehajtásának félbeszakításáról, 

d) az előzetes kényszergyógykezelt elbocsátásáról vagy szökéséről, 

e) a kényszergyógykezelt elbocsátásáról, engedély nélküli eltávozásáról, illetve adaptációs 

szabadságra bocsátásáról, valamint 

f) javítóintézeti nevelés esetén a fiatalkorú ideiglenes vagy végleges elbocsátásáról, a 

javítóintézet engedély nélküli elhagyásáról, illetve a javítóintézeti nevelés 

félbeszakításáról. 

A rendelkezési nyilvántartásba vett védői meghatalmazás, vagy annak változása jelen 

inNOVA űrlap alkalmazásával jelenthető be az eljáró nyomozó hatóságnak. A meghatalmazás 

a bejelentés befogadásának visszaigazolásától hatályos.  

 


