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TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS, PANASZ BENYÚJTÁSÁRÓL 

 

A panaszokat, közérdekű bejelentéseket a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 

2013. évi CLXV. törvény alapján kell elbírálni. A törvény értelmében mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal 

forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez, így Ön a bíróságok felé panasszal vagy 

közérdekű bejelentéssel élhet. 

 

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetve 

megszüntetése a közösség, vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű 

bejelentés javaslatot is tartalmazhat. 

 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, de 

elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási –   eljárás hatálya alá, és 

elbírálására a bíróságok igazgatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A panasz 

javaslatot is tartalmazhat. 

 

Nem minősül panasznak az a beadvány, ami közigazgatási, büntető- vagy polgári eljárás 

megindítására szolgál (például: keresetlevél, feljelentés, stb.), illetőleg jogerősen elbírált vagy 

még el nem bírált ügyben benyújtott azon kérelem, melyet az adott ügyben alkalmazandó 

eljárási törvények (Be., Pp., Ákr., Kp., Vht.) alapján kell elbírálni (például: kizárás iránti 

kérelem, soronkívüliség iránti kérelem, fellebbezés, perújítási, valamint felülvizsgálati 

kérelem, stb.). 

 

Nem minősül jog- vagy érdeksérelemnek az, ha a bíróság nem úgy dönt az ügyben, ahogy 

azt a peres fél szeretné, vagy ha büntetőeljárásban megállapítja a vádlott bűnösségét, hiszen 

ezen döntések – bár az érintett személyre nézve kétségtelenül hátrányosak – jogszabályon 

alapulnak, továbbá ellenük rendes (fellebbezés) és rendkívüli (perújítás, felülvizsgálat, stb.) 

jogorvoslatnak van helye. 

 

A közérdekű bejelentést, panaszt a legcélszerűbb írásban vagy elektronikus úton eljuttatni 

közvetlenül az elbírálására jogosult bíróságnak. A beadványban mindig meg kell jelölni az 

érintett bíróságot és az ügyszámot (ezek minden bírósági határozaton, iraton szerepelnek a bal 

felső sarokban). Az ügyintézést megkönnyíti, ha feltüntetésre kerül az érintett bíró 

(igazságügyi alkalmazott) neve is. A rövid, lényegre törő fogalmazás segíti az ügyintézést. 

Írásbeli beadvány esetén mindenképpen törekedni kell az olvashatóságra. 

 

A bíróságok központi internetes oldalán (http://www.birosag.hu) az Országos Bírósági 

Hivatal, továbbá valamennyi bíróság címe, illetőleg egyéb elérhetőségei (telefon, fax, 

elektronikus levélcím) megtalálhatóak. 

 

 

 

A bíróságokhoz intézett panaszt, közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentésekkel és 

panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 7/2018. (VII.11.) OBH utasítás 

rendelkezései szerint – a benne előírt eljárási rend és határidők betartásával – kell 

megvizsgálni és elintézni. 

http://www.complex.hu/kzldat/t1300165.htm/t1300165.htm
http://www.birosag.hu/
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A szabályozás értelmében a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől 

számított 6 hónap eltelte után előterjesztett panasz vizsgálata mellőzhető, míg az 1 éven túl 

előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

 

A bíróságnak a panaszt, közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül, de 

legfeljebb 60 napon belül kell elbírálni. 

 

A panasz, közérdekű bejelentés benyújtása eljárási díj- és illetékmentes. 

 

Ha a panasz, közérdekű bejelentés alaptalan, az eljárásra jogosult az intézkedés megtételét 

mellőzi, erről a bejelentőt értesíti. 

 

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, továbbá a névtelen 

közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata indokolás nélkül mellőzhető. 

 

Ha a panasz, közérdekű bejelentés alapos, a bírói függetlenség elvével összhangban 

gondoskodni kell: 

 a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, vagy a konkrét 

ügyben szükséges intézkedések megtételéről, 

 a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, 

 az okozott sérelem orvoslásáról, 

 indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről. 

 

A bíróság a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről                

a bejelentőt – a névtelen panasz, illetve közérdekű bejelentés kivételével –                                      

3 munkanapon belül értesíti. 

 

A panaszost és a közérdekű bejelentőt panasza, illetve bejelentése miatt hátrány nem érheti. 

 

A panasz alapján nem kerülhet sor a bírósági döntések megváltoztatására.  

A bírósági döntések felülbírálatára a rendes és a rendkívüli jogorvoslati eljárások 

keretein belül van mód. 

 

Amennyiben a bejelentő panaszát nem vizsgálták ki, vagy a vizsgálat eredményéről értesítést 

nem kapott, a Járásbíróságot, illetőleg a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot érintően 

benyújtott panasz esetében a Törvényszék elnökéhez; míg a Törvényszéket érintően 

benyújtott panasz esetében az Országos Bírósági Hivatalhoz lehet fordulni.  


