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Indul a nyomozás! 

Be. Tizedik szakasz 
A nyomozás lefolytatása a feljelentés felvételétől  

a vádelőkészítésig befejezéséig 

Sebő Mátyás r. hdgy. 

főnyomozó 

BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság 

Bűnügyi Osztály 

Tel.: + 36 1/381 43 00/51-173 

E-mail: sebom@budapest.police.hu 



Mi is az a nyomozás? 

Ahogyan elképzelem 

 

 

Amit valójában 

csinálok 

 



A nyomozás fogalma 

A nyomozás olyan  

 tudatos és tervszerű megismerési folyamat, amely 

  információk gyűjtésén és rögzítésén keresztül  

 valamely múltban lezajlott, és  

 bűncselekmény gyanúját keltő tett  

 valóságnak megfelelő rekonstruálására és  

 elkövetőjének megállapítására irányul,  

 annak érdekében hogy eldönthető legyen: indokolt-e 
(lehetséges-e) a terhelt bírósági felelősségre vonása 

Forrás: 
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/449965/file/A_nyomoz_s_p.pdf 

Letöltés dátuma: 2020.09.21 
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Nyomozás során alkalmazandó 

legfontosabb jogszabályok 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 

törvény (Miért?) 

a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. Törvény 

(A be. hogyan?) 

100/2018. (VI.8.) Korm. rendelet a nyomozás és 

az előkészítő eljárás részletes szabályairól (A 

nyomozás hogyan?) 

  (2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről) miért nem dolgozunk? 



A nyomozás részei 

 Nyomozati szak (nyomozó hatósági szak) 

 Ügyészi szak 

 - ügyészségi intézkedés vagy határozat 

 kilátásba helyezése 

 - egyezség 

 - közvetítői eljárás 

 - feltételes ügyészi felfüggesztés 

 - vádemelés 



Ki nyomozhat a büntetőeljárásban? 



A nyomozás részei és célja 

Felderítés  

Célja: megalapozott 

gyanú megállapítása 

Ennek érdekében: 

 Bcs. felderítése 

 elkövető azonosítása 

 bizonyítási eszközök 

felkutatása és biztosítása 

Vizsgálat 

Célja: ügyész el tudja 

dönteni, hogy 

megszüntet vagy vádat 

emel 

Ennek érdekében: 

 Bizonyítási eszközök 

beszerzése 

 megvizsgálása 

Előkészítő eljárás (Be. IX. rész) ? 



A nyomozás megindulása 
Be. LIX. Fejezet 



A bcs. tudomásra jutásának módjai 

 Be.375.§ (1) 

 Bővebben: 
• sértett term. személy feljelentése 

• nem sértett term. személy feljelentése 

• más hatóság tagja vagy hivatalos személy 
feljelentése 

• elkövető önfeljelentése 

• tettenérés 

• nyomozó hatóság észlelése 

• más bs. nyomozása alkalmával 
Forrás: Kovács Gyula – Nagy József: Kriminálmetodika elméleti és 
gyakorlati kérdései , Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. 
Budapest, 2013 107.o. 



Bejelentés vagy feljelentés? 



Bejelentés vs. feljelentés 

Feljelentés 

Nyer.124.§. 

be. lefolytatására 

jogosult szerv előtt  

 ismeretlen v. 

meghatározott szem. 

által elkövetett 

konkrét bcs.-re utaló 

adat/tényállítás 

  be. lefolytatására ind.  

 

Bejelentés 
 hatóság tájékoztatása 

 be. lefolytatására vonatkozó 
indítvány nélkül 

 bcs. elkövetésének 
gyanújára utalhat 

 

Forrás: Kovács Gyula – Nagy József: 
Kriminálmetodika elméleti és 
gyakorlati kérdései , Nemzeti 
Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. 
Budapest, 2013 110.o. 

 



Mi az a szempont, amely alapján egy 

valamire való nyomozó/vizsgáló 

legelőször szemléli az új ügyét?  

… 

Megoldás: Az, hogy hogyan 

szabadulhat meg tőle a 

leggyorsabban. 



Mit kell vizsgálni a nyomozás 

megindulásakor (feljelentés kézhezvételét 

követően)? 

1. Hatáskör/illetékesség 

 Be. 

 25/2013. (VI.24.) BM. rendelet a Rendőrség nyomozó 
hatóságainak hatásköréről és illetékességéről 

2. Ütköztetés és minősítés 

 Btk. 

 Szabs. 

 Ptk. 

3. Büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok 

4. Van-e folyamatban büntetőeljárás? 

 

 



A feljelentés elintézése Be.379.§-382.§ 

 Feljelentés elutasítás 

 Feljelentés kiegészítés 

 Feljelentés áttétel 

 Nyomozás elrendelése 



Felderítési szakba elvégzendő 

nyomozati cselekmények 
1. Elsődleges (halasztást nem tűrő/ határozat nélküli) 

nyomozati cselekmények – Be.368.§ 
 (helyszíni) szemle 

 sértett kihallgatása 

 adatgyűjtés (kamera és tanúkutatás) 

 kutatás/lefoglalás foganatosítása 

2. További nyomozati cselekmények 
 adatkérések/ egyéb adatszerzés 

 tanúkihallgatás 

 szakértő kirendelés 

 (fényképről történő) felismerésre bemutatás 

 gyanúsított kihallgatás 

 őrizetbe vétel 

  „szélesítés” – helyszíni kihallgatás 
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Vizsgálati szakban elvégzendő nyomozati 

cselekmények 

1. Bírói engedélyes kényszerintézkedések 

 személyi szabadságot korlátozó 

 vagyont érintő 

2. Bizonyítási cselekmények 

 szembesítés 

 műszeres vallomásellenőrzés 

 bizonyítási kísérlet 

3. Adatkérések 

4. Folytatólagos kihallgatások 

5. Előterjesztés nyomozás befejezésére 

6. Vádemelési javaslat 
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Mi lehet a hiba a következő 

feljelentéssel?  

(a botrányos helyesíráson kívül :D) 



Ami fontos a feljelentés 

felvételekor/leírásakor 

1. Kriminalisztika 7 alapkérdése közül, amire tudjuk a 
választ, az legyen benne a feljelentésben (Mi történt? 
Hol? Mikor? Ki? Kivel? Hogyan? Miért?) 

2. Feljelentő személyazonosító adatai és elérhetősége 
derüljön ki. 

3. Hivatkozzunk a rendelkezésre álló bizonyítási 
eszközökre, azokat csatoljuk a feljelentéshez. 

4. Ha magánindítványra üldözendő bcs., legyen benne a 
feljelentésben, hogy magánindítvánnyal élünk 

5. Nem kell ütköztetni és minősíteni a feljelenteni kívánt 
cselekményt! 

6. Etika! 



Ha van kérdésetek ne tartsátok 

magatokban! 



Köszönöm megtisztelő 

figyelmeteket! 


