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Felmerült ellened a 
bűncselekmény gyanúja
Gyanúsítottként letartóztattak és bevittek a rendőrségre,  
vagy meghallgatásra hívtak be.

12 és 18 év között vagy, és elkövettél valami törvénybe 
ütközőt. Ilyen például a vandalizmus, a lopás vagy a 
támadás. A rendőrség (vagy más kivizsgáló szerv vagy 
hatóság) letartóztatott, bevitt a rendőrségre, és 
kivizsgálja az ügyet. Esetleg behívtak a rendőrségre, mert 
szeretnének meghallgatni. A meghallgatás azt jelenti, 
hogy a rendőrök szeretnének elbeszélgetni veled és 
kérdéseket feltenni. Fontos, hogy tisztában légy a 
jogaiddal, ezért olvasd el figyelmesen ezeket a 
tudnivalókat. Ha bármilyen további kérdésed van, 
azokat felteheted az ügyvédednek vagy a rendőröknek.

Letartóztattak, és bevittek a rendőrségre.

Milyen jogaid vannak?
•  A rendőröknek meg kell mondaniuk, hogy mivel vádolnak.
• A rendőrségnek biztosítania kell számodra egy jogi 

képviselőt, vagyis ügyvédet. Az ügyvéd mindig kizárólag 
neked dolgozik, és nem kötődik a rendőrséghez. Ha a 
rendőrség ügyvédet hív neked, átadják az adataidat (név, 
lakcím, születési idő stb.) a jogsegélyekkel foglalkozó 
tanácsnak (Raad voor Rechtsbijstand). A jogsegélyekkel 
foglalkozó tanács rögzíti az adataidat, és átadja azokat az 
ügyvédednek.

Információ szülők, gondviselők vagy gondozók számára
Gyermeke ellen felmerült a bűncselekmény gyanúja Az alábbiakból megtudhatja, hogy milyen jogok illetik meg a 
gyermekét a rendőrségi vizsgálat során. A rendőrségnek tájékoztatnia kell önt, hogy a gyermekét letartóztatták, és 
őrizetbe vették a rendőrségen. Emellett a rendőrségnek a vizsgálat további lépéseiről is tájékoztatnia kell önt. A 
rendőrséggel egyeztetve telefonálhat a gyermekének vagy meglátogathatja őt. 

További információk 
További információért látogasson el awww.juridischloket.nl oldalra, vagy hívja a 0900 – 8020 telefonszámot (a hívás 
díja 0,25 €/perc).

Hongaars
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• Egy helyettes ügyész elé fognak vinni (hulpofficier van 
justitie), aki a rendőrség felett áll. Ő elmondja, hogy 
milyen jogaid vannak, és kérdéseket tehet fel neked. Nem 
vagy köteles válaszolni a kérdéseire (de ha szeretnél, 
válaszolhatsz). Jogodban áll hallgatni. A helyettes ügyész 
elmondja azt is, hogy mi történik a következőkben, és 
eldönti, hogy a rendőrségen kell-e maradnod.

• Egy orvos vagy egy orvosnak dolgozó személy ellenőrizheti, 
hogy kellőképpen egészséges vagy-e ahhoz, hogy 
kihallgassanak vagy más rendőrségi vizsgálatnak vessenek 
alá. Ha ennek alapos oka van, a rendőrség, az ügyvéded,  
a szüleid (gondviselőd vagy gondozód) vagy te kérhetitek 
ezt az orvosi vizsgálatot. Az orvos jelezheti, hogy a 
rendőrségnek várnia kell egy ideig, mielőtt kihallgathatna 
vagy más rendőrségi vizsgálatot folytatna. A rendőrség nem 
köteles ezt betartani. Az orvosi vizsgálat ingyenes.

• Ha egyáltalán nem vagy csak egy kicsit beszélsz vagy értesz 
hollandul, jogodban áll fordítót (tolmácsot) kérni.  
A tolmács ingyenes.

• Jogodban áll elolvasni az esetről szóló dokumentumokat 
(amit a rendőrség leírt az esettel kapcsolatban). A helyettes 
ügyész azonban dönthet úgy, hogy ezeket pillanatnyilag 
nem nézheted meg. Ha egyáltalán nem vagy csak egy kicsit 
értesz hollandul, jogodban áll a saját nyelveden elolvasni a 
fontosabb részeket, hogy megértsd, miről szólnak a 
dokumentumok.

Mi történik még?

• A rendőrségnek szólnia kell a szüleidnek (gondviselődnek 
vagy gondozódnak), hogy rendőrségi őrizetben vagy. Ha 
nincsenek szüleid (gondviselőd vagy gondozód), vagy nem 
elérhetők, a rendőrség kérni fogja tőled egy felnőtt 
telefonszámát, akit felhívhatnak. Ha nincs olyan felnőtt, akit 
felhívhatnának, felveszik a kapcsolatot a gyermekvédelmi 
tanáccsal (Raad voor de Kinderbescherming).

• A gyermekvédelmi tanács is megvizsgálhatja, hogy mi a 
megfelelő büntetés és/vagy segítség a számodra. Ennek 
során figyelembe veszik a helyzetedet, azt, hogy mit követtél 
el, és hogy az mennyire súlyos.

• A szüleid (gondviselőd vagy gondozód) telefonálhatnak 
neked és meglátogathatnak a rendőrségen.

• Ha nem holland állampolgár vagy, kérheted a rendőrségtől, 
hogy vegyék fel a kapcsolatot az országod nagykövetségével.

Rendőrségi őrizet

• Ha kisebb bűncselekménnyel vádolnak, például sértő 
nyelvezetet használtál, a rendőrség legfeljebb 6 órán át 
tarthat őrizetben. Ebbe nem számítanak bele az éjszakai órák 
(00:00 és 09:00 között). Ezt követően a rendőrségnek 
szabadon kell engednie téged.

• Ha súlyos bűncselekménnyel vádolnak (pl. vandalizmus, 
lopás vagy támadás) a rendőrség legfeljebb 9 órán át tarthat 

őrizetben. Ebbe sem számítanak bele az éjszakai órák (00:00 
és 09:00 között). Ezt követően eldöntik, hogy az őrizetet meg 
kell-e hosszabbítani. A meghosszabbított őrizet maximális 
időtartama 3 nap (ennek a neve előzetes letartóztatás 
(inverzekeringstelling)).

• Ha este tartóztatnak le, a rendőrség dönthet úgy, hogy később 
hallgat ki. Ilyenkor időpontot egyeztetnek veled és a 
szüleiddel (gondviselőddel vagy gondozóddal) másnapra a 
rendőrségre. Erre a meghallgatásra feltétlenül el kell menned.

• Előzetes letartóztatás esetén időnként engedélyezhetik, hogy 
máshol aludj, például otthon. Nap közben továbbra is a 
rendőrségen kell maradnod. A rendőrség és az ügyész dönti 
el, hogy ez lehetséges-e. Arról, hogy hosszabb ideig 
tarthatnak-e őrizetben, egy bírónak kell döntenie.

• Ha nem értesz egyet a letartóztatásoddal vagy azzal, hogy 
hosszabb ideig tartanak őrizetben, kérdezd meg az 
ügyvédedtől, hogy mit tehetsz.

• Ha nem érzed jól magad, szólj az ügyvédednek vagy a 
rendőrségnek. A rendőrség gondoskodik róla, hogy egy orvos 
megvizsgáljon vagy gyógyszereket kaphass.

• Ha már nincs szükség rá, hogy rendőrségi őrizetben maradj, 
szabadon kell engedniük.

Ügyvéd

• Ha őrizetbe vesznek a rendőrségen, intézkednek róla, hogy 
ügyvédet kapj. Az ügyvéd azért van, hogy segítsen, és csak 
azt teszi, amit közösen megbeszéltetek.

• Ha ismersz egy ügyvédet, és vele szeretnél találkozni, szólj 
a rendőröknek. Ők felveszik a kapcsolatot a nevedben az 
illetővel.

• Az ügyvéd a lehető legrövidebb időn belül megjön, hogy 
tanácsot adjon. Várnod kell majd az ügyvédre, de általában 
2 órán belül megérkezik. A rendőrök nem hallgatják, hogy 
mit beszélsz az ügyvédeddel. Az ügyvéd nem részletezheti a 
beszélgetésedet másokkal, a rendőrséggel sem. Csak akkor 
beszél róla másokkal, ha megengeded. Ha egy tolmács 
segédkezik, amikor az ügyvédeddel beszélsz, ős sem 
részletezheti a beszélgetést a rendőrséggel.

• Ha a rendőrök letartóztattak, az ügyvéd általában ingyenes. 
Ha nem tartóztattak le, de megkértek, hogy menj be a 
rendőrségre és válaszolj a kérdéseikre, az ügyvéd nem 
ingyenes. Mindig kérdezz rá az ügyvédednél, hogy 
ingyenesen segít-e.

A meghallgatás

Beszélgetés a rendőrökkel

• A rendőrök beszélgetnek veled, és kérdéseket tesznek fel. 
Ezt meghallgatásnak nevezik.

• Nem vagy köteles válaszolni a rendőrök kérdéseire (de ha 
szeretnél, válaszolhatsz). Jogodban áll hallgatni. 
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1. A meghallgatás előtt

•  Mielőtt a rendőrség bármilyen kérdést feltenne, először 
lehetőséged van megbeszélni a történteket az ügyvédeddel. 
Körülbelül fél órát beszélhetsz az ügyvéddel. Ha szükséges, 
ennél több időt is kaphatsz.

• Egy tolmács is segíthet, miközben az ügyvédeddel 
beszélgetsz, ha szükséged van erre.

• Az ügyvéd elmondja, hogy mire számíthatsz a meghallgatás 
során, és tanácsokat ad azzal kapcsolatban, hogy mit 
tegyél, vagy mit mondj a rendőrségnek. Az ügyvéd felveheti 
a kapcsolatot a családoddal is, a főnököddel a 
munkahelyen vagy a munkatapasztalat-szerző helyen, hogy 
elmondja nekik, őrizetbe vettek a rendőrségen. Ezt az 
ügyvéd csak az engedélyeddel teszi.

2. A meghallgatás során

• Szólj, ha nem érted, amit a rendőrök mondanak. Ebben az 
esetben világosan el kell magyarázniuk neked, más szavakkal.

• Ha szükséges, a meghallgatáson egy tolmács is segíthet.

Ügyvéd jelenléte a meghallgatáson

A szobában, ahol a meghallgatás zajlik, egy ügyvéd ül 
melletted, aki:
• jelen lehet a meghallgatáson;
• megjegyzéseket tehet a meghallgatás elején és végén;
• kérdéseket tehet fel a rendőrségnek;
• megkérdezheti, hogy érted-e, amit mondanak;
• figyelmeztethet, hogy nem vagy köteles válaszolni;
• gondoskodhat róla, hogy a rendőrség ne félemlítsen meg;
• kérheti a meghallgatás felfüggesztését. Így lehetősége lesz 

négyszemközt beszélni veled. Te is kérheted, hogy 
négyszemközt beszélhess az ügyvédeddel. Ha ezt túl 
gyakran kéred, a rendőrség megtagadhatja a kérésedet.

Filmezés vagy hangrögzítés a meghallgatáson

• A rendőrség időnként köteles kamera és/vagy mikrofon 
használatával rögzíteni a meghallgatást, például súlyos 
személyi sérüléssel járó komoly bűncselekmény esetén. 
Erre külön szabályok vonatkoznak. A rendőrségnek a 
meghallgatás elején szólnia kell, ha videót vagy 
hangfelvételt akarnak készíteni. 

Megbízható személy jelenléte a 
meghallgatáson

• A rendőrségen minden meghallgatáson jelen lehet egy 
olyan személy is, akiben megbízol (ezt nevezik megbízható 
személynek). Ez lehet az apád vagy anyád, esetleg egy másik 
felnőtt. Szólj az ügyvédednek vagy a rendőröknek, ha 
szeretnéd, hogy jelen legyen egy megbízható személy. Nem 
kötelező, hogy megbízható személy jelenlétét kérd a 
meghallgatáson.

• A megbízható személy csak hallgathatja a beszélgetést. Ott 
ülhet melletted, de nem mondhat semmit. A megbízható 
személynek 18 év fölöttinek kell lennie, és semmilyen 
szerepe nem lehet abban a bűncselekményben, amivel 
gyanúsítanak.

• A rendőrség időnként megtilthatja, hogy megbízható 
személy legyen jelen a meghallgatáson. Ebben az esetben a 
rendőrségnek előbb meg kell kérdeznie az ügyészt, hogy 
egyetért-e ezzel.

Jelentés

• A meghallgatásról jelentés készül. Ezt rendőrségi 
jelentésnek nevezik (proces-verbaal). Ez egy fontos 
feljegyzés arról, amit a meghallgatáson a rendőröknek 
mondtál. Ez a te verziód (nyilatkozatod) a történtekről.

• Az ügyész, majd néha a bíró később elolvassa, hogy mit 
mondtál a rendőrségnek. Ezért fontos, hogy figyelmesen 
elolvasd, amit leírtak. Ha nem tudod elolvasni, kérd meg a 
rendőröket, hogy olvassák fel.

• Ha egyetértesz azzal, hogy a jelentés pontosan tartalmazza, 
amit elmondtál, a rendőr megkér, hogy írd oda a nevedet, 
és írd alá. Ha nem értesz egyet azzal, hogy a jelentés 
pontosan tartalmazza, amit elmondtál, kérheted, hogy a 
rendőrség módosítsa, és tüntesse fel a megjegyzésedet a 
módosítás mellett. Az ügyvéd is segíthet, és ellenőrizheti, 
hogy a rendőrség pontosan írta-e le, amit elmondtál.
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