
Feljelentés magánvádas ügyben
/könnyű testi sértés, rágalmazás, becsületsértés, levéltitok megsértése, kegyeltsértés, magántitok 

megsértése/

Feljelentő neve:
születési neve:*
születési helye, ideje:*
anyja neve:*
lakcíme:
levelezési címe:**

Feljelentett neve:**
születési neve:**
születési helye, ideje:**
anyja neve:**
lakcíme:
levelezési címe:**

A cselekmény elkövetésének ideje, helye:

A cselekmény rövid leírása:

A cselekmény elkövetését bizonyítja (tanúk***, okirati és tárgyi bizonyítékok, stb.):

Kérem az elkövető felkutatását, felelősségre vonását, magánindítvánnyal élek.

Kelt, 

__________________
feljelentő 

* Zárt adatkezelés esetén az adatokat külön lapon kell megadni
** Amennyiben az adatok rendelkezésre állnak
*** A tanúk lakcímét külön lapon kell közölni!



Tájékoztató a magánvádas eljárásról:
/általános szabályok/

A  könnyű  testi  sértés,  magántitok  megsértése,  levéltitok  megsértése,  rágalmazás,  becsületsértés  és 
kegyeletsértés esetén csak a jogosult feljelentése alapján indítható büntetőeljárás. /magánindítvány/ Ezt 
attól  a  naptól  számított  harminc  napon  belül kell  előterjeszteni,  amelyen  a  magánindítványra 
jogosult a bűncselekmény elkövetőjének kilétéről tudomást szerzett. Az elhunyt sértett hozzátartozója a 
még  nyitva  álló  határidő  alatt  terjesztheti  elő  a  magánindítványt.  Magánvádas  eljárásban  a 
magánindítvány előterjesztésére nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

A feljelentés illetéke  10 000 forint  ,   ennek megfizetése alól a feljelentő nem mentesíthető. Ha több 
feljelentő tesz feljelentést  egy feljelentettel  szemben,  a 10.000,-  Ft  illetéket  minden feljelentő köteles 
megfizetni,  illetve ha az ügyben több feljelentett van, az illeték annyiszor 10.000,- Ft, ahány feljelentett 
van az ügyben.

A magánvádas ügyben a vádat mint magánvádló a sértett képviseli. 

A magánvádló - ha a törvény nem ír elő személyes közreműködési kötelezettséget - a jogait a képviselője  
útján is gyakorolhatja. Képviselőként meghatalmazás alapján ügyvéd, nagykorú hozzátartozó, vagy külön 
törvényben erre feljogosított  személy járhat el.  Ha a magánvádló kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú 
vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, képviseletét a törvényes képviselője látja el.  
A magánvádló kérelmére - ha annak feltételei fennállnak – pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezhető.

A terhelt bűnösségének bizonyítása a magánvádlót terheli. A magánvádlót a sértett jogain kívül a vád 
képviseletével járó jogok illetik meg. Az eljárás feljelentésre indul meg. A feljelentésben elő kell adni, 
hogy a feljelentő ki ellen, milyen cselekmény miatt és milyen bizonyítékok alapján kéri a büntetőeljárás 
lefolytatását. Feljelentést ismeretlen tettes ellen is lehet tenni. A feljelentést a bíróságon kell írásban vagy 
szóban előterjeszteni, a szóbeli feljelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.  Ha a feljelentésből a feljelentett 
kiléte vagy a bűncselekmény nem állapítható meg, a bíróság nyomozást rendelhet el.

A magánvádló kérelmére a bíróság elrendeli, hogy a személyi adatait - kivéve azokat az adatait, amelyek 
zártan kezelését nem kéri - az iratok között elkülönítve, zártan kezeljék. Ezekben az esetekben a zártan  
kezelt adatokat csak az ügyben eljáró bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság tekintheti meg

Könnyű testi sértés vétsége: /Btk.164. § (1) (2)/ Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, és a testi 
sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul.
Rágalmazás vétsége: /Btk.  226. § (1)/ Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt 
állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. Minősített esete, ha a rágalmazást 
aljas indokból vagy célból, nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el.
Becsületsértés vétsége: /Btk.  227. § (1)/ Aki a rágalmazás vétségén kívül mással szemben  a sértett 
munkakörének  ellátásával,  közmegbízatásának  teljesítésével  vagy  közérdekű  tevékenységével 
összefüggésben vagy nagy nyilvánosság előtt  a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ,  vagy 
egyéb ilyen cselekményt követ. A becsületsértés tettlegesen is elkövethető.
Kegyeletsértés: /Btk. 228. §/ Aki halottat vagy emlékét a rágalmazás vagy a becsületsértés vétségénél 
leírt módon meggyalázza.
Magántitok  megsértése:  /Btk.  223.  §/ Aki  a  foglalkozásánál  vagy  közmegbízatásánál  fogva 
tudomására jutott  magántitkot  alapos ok nélkül felfedi.  Minősített  eset,  ha  a bűncselekmény jelentős 
érdeksérelmet okoz.
Levéltitok megsértése: /Btk. 224. §/ Aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsemmisíti, 
a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, 
illetve elektronikus hírközlő hálózat útján másnak továbbított közleményt kifürkész. Minősített eset, ha a 
bűncselekményt foglalkozás vagy közmegbízatás felhasználásával követik el, illetve ha a bűncselekmény 
jelentős érdeksérelmet okoz.

Rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés miatt nem büntethető az elkövető, ha a becsület csorbítására 
alkalmas  tény  valónak  bizonyul. A  valóság  bizonyításának  akkor  van  helye,  ha  a  tény  állítását, 
híresztelését,  illetve  az  arra  közvetlenül  utaló  kifejezés  használatát  a  közérdek vagy bárkinek a  jogos 
érdeke indokolta.


