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Önt egy európai elfogatóparancs 
alapján tartóztatták le és vitték egy 
rendőrőrsre vagy más helyszínre, 
ahol kihallgatják

Egy uniós (EU) tagállam európai elfogatóparancsot adott ki Önre. 
Emiatt tartóztatta le Önt a rendőrség, a Royal Netherlands 
Marechaussee (KMar) vagy egy másik holland kivizsgáló szerv. 
Fontos, hogy tisztában legyen a jogaival, ezért kérjük, olvassa el 
figyelmesen ezt a tájékoztatót. 

Az eljárás menete 
Önt letartóztatták, és bevitték a rendőrségre. Az ügyész vagy az 
ügyészhelyettes dönt majd arról, hogy a rendőrségen kell-e 
maradnia. Legfeljebb 3 napig marad itt. Bizonyos esetekben 
azonban az ügyészség dönthet úgy, hogy további 3 napig a 
rendőrségen kell maradnia.

3 napon, vagy legfeljebb 6 napon belül az ügyész vagy az 
amszterdami vizsgálóbíró elé kerül. Az ügyész vagy a vizsgálóbíró 
dönt arról, hogy letartóztatásban marad-e. Ha igen, elviszik egy 
fogva tartó központba.

Az amszterdami körzeti bíróságon 60 napon belül, de legfeljebb 90 
napon belül kitűznek egy nyilvános meghallgatást. A meghallgatás 
célja felmérni a kiadó uniós tagállam kiadatási kérelmét. Ezen a 
meghallgatáson lehetősége van részt venni az ügyvédjével együtt, de 
dönthet úgy is, hogy nem vesz részt. Ebben az esetben az ügyvédje 
képviseli Önt és szólal fel az Ön nevében. Bárhogyan is dönt, mindig 
jogában áll meghallgatást nyerni az amszterdami körzeti bíróságon.

Az amszterdami körzeti bíróság 2 héten belül dönt arról, hogy eleget 
tesz-e a kiadatási kérelemnek. Ha a bíróság úgy dönt, hogy eleget 
tesz a kérelemnek, 10 napon belül kiadják a kérelmet kiállító uniós 
tagállamnak.

Rövidített eljárás
Lehetősége van egyetérteni a kiállító uniós tagállam kiadatási 
kérelmével. Ebben az esetben nem vesz részt nyilvános 
meghallgatáson az amszterdami körzeti bíróság előtt. Az eljárás 
gyorsabb lesz, ha beleegyezik a kiadatásba. Ennek érdekében rövid 
időn belül meg kell jelennie a bíróság előtt, és nyilatkoznia kell 
arról, hogy beleegyezik a kiadatásba. Ezen a megjelenésen részt 
vehet az ügyvédje. Ennek a folyamatnak rövidített eljárás a neve. Ha 
a bíróság beleegyezik a kiadatásba, 10 napon belül kiadják a 
kérelmet kiállító uniós tagállamnak. 

Ha beleegyezik a kiadatásba, ez az alábbi következményekkel jár:

• Miután a bíróság előtt kijelentette, hogy beleegyezik a kiadatásba, 
a döntését már nem vonhatja vissza

• A kiállító uniós tagállam büntetőeljárás alá vonhatja olyan 
vétségekért, amelyek nem szerepelnek az európai 
elfogatóparancsban, kivéve, ha ez ellen fellebbezést nyújt be.

Fontos, hogy mielőtt beleegyezne a kiadatásba, részletesen 
átbeszélje a helyzetet az ügyvédjével.

Milyen jogai vannak? 
• Nem köteles válaszolni a kérdésekre (jogában áll hallgatni)
• Joga van arra, hogy jogi segítséget kapjon egy ügyvédtől
• Joga van egy tolmács segítségére
• Jogosult orvosi ellátást kapni

Hongaars
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A hallgatás joga 

A folyamat egyetlen pontján sem köteles vallomást tenni. Nem 
köteles válaszolni a kivizsgáló tisztviselők, az ügyész, a helyettes 
ügyész vagy a bíróság kérdéseire. 

A jogi képviselethez való jog

Joga van arra, hogy jogi segítséget kapjon egy ügyvédtől. A 
rendőrség a letartóztatását követően mielőbb kapcsolatba hozza egy 
ügyvéddel. Ha ismer egy ügyvédet, akivel beszélni szeretne, kérheti, 
hogy az adott ügyvéddel beszéljen. Ha egy adott ügyvéddel szeretne 
találkozni, kérjük, mielőbb jelezze ezt a rendőrségen. Beletelhet egy 
kis időbe, amíg az ügyvéd megjelenik a rendőrségen. Az ügyvédnek 
két órán belül meg kell jelennie, de ez nem mindig lehetséges.

Mindig lehetősége lesz bizalmasan beszélni az ügyvédjével. Az 
ügyvéd csak abban az esetben beszélhet másokkal az ügyéről, ha Ön 
ebbe beleegyezik. Mielőtt az ügyész vagy az ügyészhelyettes dönt 
arról, hogy a rendőrségen kell-e maradnia, legfeljebb 30 percig 
beszélhet az ügyvédjével. Az ügyvéd jelen lehet az ügyésszel vagy az 
ügyészhelyettessel folytatott beszélgetésen. 

Ennek az ügyvédnek nem kell fizetnie. Ha azonban saját ügyvédet 
választ, ennek költségét bizonyos esetekben Önnek kell 
megfizetnie. Személyes adatait megkapja a jogi segítséget nyújtó 
tanács (Raad voor de Rechtsbijstand), és adminisztrációs célból 
feldolgozza azokat. 

Megkérheti az ügyészt, hogy intézzen segítséget az európai 
elfogatóparancsot kiállító uniós ország egyik ügyvédjétől. Ez az 
ügyvéd tájékoztathatja a holland ügyvédjét annak az uniós 
tagállamnak az eljárásairól, amelyik az európai elfogatóparancsot 
kiadta Ön ellen.

Az európai elfogatóparancsot kiadó uniós tagállam hatóságai 
tájékoztathatják, ha esetleg lehetősége van segítséget kérni egy 
ügyvédtől az adott országból. Ebben az ügyben saját magának kell 
intézkednie, de a holland ügyvédje segíteni tud ebben. 

Milyen szerepe lesz az ügyvédjének?
Az ügyvédje képviselni fogja az Ön érdekeit, és segíteni fog a 
kiadatási eljárás során - a rendőrségi beszélgetés alatt, az ügyész 
vagy a vizsgálóbíró előtt, illetve az amszterdami körzeti bíróság 
előtti nyilvános meghallgatáson. 

Az ügyvédje:

• elmagyarázza a folyamat lépéseit
• elmagyarázza az Ön jogait és kötelezettségeit
• tanácsot ad a rövidített eljárással kapcsolatban
• jogi segítséget nyújt
• amennyiben Ön kéri, tájékoztatja a helyzetéről a családját, 

barátait vagy a munkahelyét
• kapcsolatba lép az Ön ügyvédjével a kiadatást kérő országban.

A tolmácshoz való jog

Ha nem beszéli és nem érti a holland nyelvet, vagy nem beszéli és 
érti jól, jogában áll tolmács segítségét kérni. Ez akkor is jogában áll, 
ha egy keveset beszél vagy ért hollandul. Szóljon a rendőrségen, 
hogy nehezen érti őket, és hívni fognak egy tolmácsot. A tolmács 
akkor is ott lesz és segít, amikor az ügyvédével beszél. A tolmácsa 
nem beszélhet mással az Ön ügyéről, ha erre nem ad engedélyt. 
Ennek a tolmácsnak nem kell fizetnie. 

Az orvosi ellátáshoz való jog

Ön jogosult orvosi ellátást kapni. Ha nem érzi jól magát, ha beszélni 
szeretne egy orvossal, vagy ha orvosi ellátásra van szüksége, szóljon 
a rendőrségen. Arról is szóljon a rendőrségen, ha gyógyszert szed és 
szüksége van gyógyszerre. 

Egyéb jogok

Jogában áll másolatot kérni az európai elfogatóparancsról. Ha az 
európai elfogatóparancs olyan nyelven van, amit nem ismer, annak 
főbb részeit jogosult megkapni fordításban. 

Ha nincs holland állampolgársága, megkérheti a vizsgálatot folytató 
tisztviselőt, hogy tájékoztassa az országa konzulátusát vagy 
nagykövetségét arról, hogy rendőri őrizetben van.

Kérdése van?
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a holland ügyvédjéhez 
vagy a vizsgálatot folytató tisztviselőhöz.
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Ennek a tájékoztatónak a tartalmából semmilyen jog nem származtatható.
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