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A tájékoztató hatályos 2018.01.01-tól.
A jogszabályi háttér:
 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.)
 A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes
szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való
rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet
Az ügy rövid leírása
Feljelentés minden olyan, formához nem kötött – írásban és szóban, de más eszközzel (pl.:
email) is megtehető –, 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 technikai eszközzel történt feljelentést nyomban nyilvántartásba kell venni. Ha a feljelentést
nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál tették, a feljelentést ez is
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 tizenöt nap. Ezt a határidőt a
feljelentés-kiegészítést végző hatóság vezetője indokolt esetben tizenöt nappal
meghosszabbíthatja.
A feljelentést három napon belül határozattal elutasítják (Be. 174. §), ha magából a
feljelentésből megállapítható, hogy
a) a cselekmény nem bűncselekmény,
b) a bűncselekmény gyanúja hiányzik,

c)
d)
e)
f)
g)

a büntethetőséget kizáró ok állapítható meg,
eljárás halál, elévülés vagy kegyelem folytán nem indítható,
a magánindítvány vagy feljelentés hiányzik,
a cselekményt már jogerősen elbírálták,
a cselekmény elbírálására a magyar hatóságnak nincs joghatósága.

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.
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