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Tisztelt Tejfalussy András!
Az Igazságügyi Minisztériumhoz intézett újabb levelére Osztályunk az alábbiakról tájékoztatja.
Feladatkörünkbe – jogszabályi felhatalmazás hiányában – továbbra sem tartozik feljelentések
fogadása, kezelése. Nem ad erre felhatalmazást a Tárcának – beleértve az élén álló minisztert –, a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Statútum rendelet), mely megosztja a minisztériumok között a feladatköröket.
A Statútum rendelet nem hatalmazza fel az Igazságügyi Minisztériumot, sem az azt vezető minisztert
egyedi büntető ügyekben történő eljárásra. A Tárca nem rendelkezik nyomozó hatósági jogkörrel
nyomozás lefolytatására, büntetőeljárási cselekmények végrehajtására utasítást nem adhat.
Minisztériumunk részéről kizárólag jogi tájékoztatást nyújthatunk a hatályos jogszabályok tükrében, a
rendelkezésünkre korlátozottan álló adatok birtokában, jelen esetben általános jelleggel.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 171. és 172. § rendelkezései szerint az
ügyésznél vagy a nyomozó hatóságnál lehet feljelentést tenni - bűncselekmény alapos gyanúja esetén annak tudatában, hogy a hamis vádat büntetni rendeli a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény 268.§.
A nyomozás megindításának alapja
170. § (1) A nyomozás az ügyésznek vagy a nyomozó hatóságnak hivatali hatáskörében, valamint a nyomozó
hatóság tagjának hivatali minőségében tudomására jutott adatok alapján vagy feljelentésre indul meg.
(2)1 Nyomozást az ügyész vagy a nyomozó hatóság rendel el, és erről feljegyzést készít. A feljegyzésből ki kell
tűnnie, hogy milyen bűncselekmény miatt és mikor indítottak nyomozást. A nyomozás elrendelése a feljelentést
tartalmazó iraton is feljegyezhető.

Egyedi büntető ügyekben végső soron a bíróság hozza meg a büntetőjogi felelősség fennállása tárgyában
a döntést a Büntető Törvénykönyv, valamint a Büntetőeljárási Törvény rendelkezései alapján.
Az a fél, terhelt vagy annak jogi képviselője, aki a nyomozóhatóság határozatát törvénysértőnek vagy
megalapozatlannak tartja, a határozatban megadott időben és módon gyakorolhatja jogorvoslati jogát.
Végezetül idézzük az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény rendelkezéseit:
3. § (1) Az ügyészség független, csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet.
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(2) Az ügyészség az Alaptörvényben és a törvényekben meghatározott feladatait a döntésért felelős ügyészségi
alkalmazott személyének megállapítását biztosító, alá-fölérendeltségen alapuló szervezeti rendben végzi.
(3) A legfőbb ügyész sem közvetlenül, sem közvetve nem utasítható valamely meghatározott tartalmú egyedi
döntés meghozatalára vagy megváltoztatására.
(4) Az ügyészi tevékenységgel összefüggésben az ügyész jogait és kötelességeit csak törvény állapíthatja meg.
(5) A legfőbb ügyészt és az ügyészeket az országgyűlési képviselővel azonos mentelmi jog illeti meg.
(6)2 A legfőbb ügyészre az országgyűlési képviselők mentelmi jogával kapcsolatos eljárási szabályokat kell
alkalmazni. A mentelmi jog felfüggesztése tárgyában az Országgyűlés dönt, a mentelmi jog megsértése esetén a
szükséges intézkedést az Országgyűlés elnöke teszi meg.
(7) Az ügyész mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában a legfőbb ügyész dönt, mentelmi jogának megsértése
esetén a szükséges intézkedést a legfőbb ügyész teszi meg.
12. § (1) Az ügyészek a legfőbb ügyésznek alárendelten működnek, számukra utasítást csak a legfőbb ügyész és
a felettes ügyész adhat.

A hatályos jogszabályok alapján a fenti tájékoztatást adhattuk. Jelezzük, hogy az idézett jogszabályi
rendelkezések megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytár honlapján, a www.njt.hu oldalon.
Kérjük tárgykörbeli végső válaszunk szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2015. szeptember 22.

Tisztelettel:
dr. Szűcs Krisztina Borbála s.k.
osztályvezető
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Megállapította: 2014. évi XIV. törvény 94. §. Hatályos: az országgyűlési képviselők következő általános
választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napjától, 2014. V. 6-tól. Lásd: 157/2014. (IV. 18.)
KE határozat.

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2. Telefon: (+36 1) 795 6411, (+36 1) 795 5163 Fax: (+36 1) 795 0359 E-mail: lakossag@im.gov.hu

www.tejfalussy.com

