
• az a sértett, aki az eljárás során saját maga képviseli 
a vádat

• magánindítvány (feljelentés)

– feljelentés: bíróságnál kell megtenni
– egy hónapon belül
– illeték: 10 000 Ft

ORSZÁGOS  
BÍRÓSÁGI HIVATAL

MI A MAGÁNVÁDAS ELJÁRÁS?

KI A MAGÁNVÁDLÓ?

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

SZEMÉLYES MEGHALLGATÁS

TÁRGYALÁS

MAGÁNVÁDAS 
ELJÁRÁS§

célja: sértett és az elkövető kibékítése

• a magánvádló megjelenése kötelező, a mulasztás  
az eljárás megszüntetéséhez vezethet

• jogi képviselőt vehet igénybe
• a tárgyaláson a magánvádló rendzavarása az eljárás 

megszüntetéséhez vezethet

ha sikeres: 
az eljárás megszűnik

ha sikertelen:

• olyan büntetőügy, amelyben a sértett döntésétől függ 
az eljárás megindítása és az elkövető megbüntetése

sértetti vádképviselet
(magánvádló)
pl. rágalmazás, becsület-
sértés, könnyű testi sértés, 
magánlaksértés

ügyész képviseli a vádat
 közvádas ügy
pl.: szexuális erőszak, 
hozzátartozó sérelmére 
elkövetett vagyon elleni 
bűncselekmény

2021. január 1-jétől hatályos új szabály:  
A magánvádló tartós, súlyos betegsége 

esetén helyébe törvényes képviselője vagy 
meghatalmazott képviselője léphet.
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