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Bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsítanak téged

12 és 18 év közötti vagy, és elkövettél valamit, ami a törvény 
szerint tilos, például egy rongálást, egy lopást vagy egy 
bántalmazást. A rendőrség (vagy egy más nyomozó 
hatóság) letartóztatott, bevitt a rendőrkapitányságra, és 
lefolytat egy nyomozást. Vagy esetleg beidéztek, hogy menj 
be a kapitányságra, mivel a rendőrség ki szeretne téged 
hallgatni. Kihallgatni azt jelenti, hogy a rendőrség szeretne 
veled elbeszélgetni és kérdéseket feltenni neked. Fontos, 
hogy tisztában légy a jogaiddal. Ezért figyelmesen olvasd el 
ezt a szöveget. Ha ezután még vannak kérdéseid, akkor 
azokat tedd fel az ügyvédednek, vagy a rendőrségnek.

Ha nem tartóztattak le, hanem a rendőrség megkért arra, 
hogy gyere be a rendőrkapitányságra egy kihallgatásra, 
akkor folytasd az olvasást a ’Mikor van szükséged egy ügyvédre?’ 
című ponttól kezdődően. 

Letartóztattak és bevittek a 
rendőrkapitányságra  

Mik a jogaid? 
•  A rendőrségnek közölnie kell veled, hogy mivel vádolnak. 
•  A rendőrség gondoskodik arról, hogy legyen neked ügyvéded. 
•  Amennyiben már van neked ügyvéded, akkor ezt közöld a 

rendőrséggel. 

•  A rendőrség továbbítja az adataidat (nevedet, címedet, 
születési dátumodat, stb.) a Jogi Segítség Tanácsnak. 
Abban az esetben a Tanács kirendeli neked azt az ügyvédet.

•  Az ügyvéd csak neked dolgozik, és nem tartozik a 
rendőrséghez.    

Tájékoztatás a szülőknek, a gyámnak vagy a 
gondviselőknek 

A gyermekét egy bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsítanak. Ebben a tájékoztatólapban le van írva, 
hogy milyen jogokkal rendelkezik a gyermeke a 
rendőrségi eljárás során. A rendőrségnek értesítenie 
kell Önt, hogy letartóztatták a gyermekét és a 
rendőrkapitányságon tartózkodik, illetve hogy beidézik 
a gyermekét egy kihallgatásra. Ezen kívül a 
rendőrségnek Önt tájékoztatnia kell az eljárás további 
menetéről. Kérem, egyeztessen a rendőrséggel a 
gyermekével való telefonbeszélgetés vagy látogatási 
lehetőségeiről.  

További információ
További információkat a www.juridischloket.nl  
oldalon talál, vagy hívja a 0900 – 8020 telefonszámot 
(€ 0,10 / perc). Telefonálni lehet hétfőtől péntekig,  
09:00-órától 17:00-óráig. 

Gyanúsítottként letartóztattak (elfogtak?), és bevittek a 
rendőrkapitányságra, vagy beidéztek, hogy kihallgassanak. 

Hongaars
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•  Lesz egy beszélgetés egy rendőrügyésszel, ő egy fajta 
felettes a rendőrségnél. Lehet, hogy ez a beszélgetés 
telefonon vagy video híváson keresztül zajlik, és 
előállításnak hívjuk. A rendőrügyész elmondja neked, 
hogy mik a jogaid és feltehet neked kérdéseket. Te nem 
vagy köteles válaszolni ezekre a kérdésekre. Azonban 
szabad. Jogodban áll hallgatni. Ezt hallgatáshoz való 
jognak hívják. A rendőrügyész azt is elmondja neked, 
hogy a továbbiakban mi fog történni, és ő dönti el, hogy 
egyelőre a rendőrkapitányságon kell-e maradnod,  
vagy sem.  

•  Egy orvos, vagy valaki, aki az orvosnak dolgozik, 
megvizsgálhatja azt, hogy az egészségügyi állapotod 
megfelelő ahhoz, hogy alávetnek egy kihallgatásnak vagy 
egy más rendőri eljárásnak. Amennyiben ok van rá, a 
rendőrség, az ügyvéd, a szüleid (gyám vagy gondviselők) 
kérhetik, vagy éppen te kérheted ennek az orvosnak a 
látogatását. Az orvos jelezheti a rendőröknek, hogy 
várjanak még a kihallgatással vagy egy másik rendőri 
eljárással. Az orvosi kivizsgálás költségmentes. 

•  Ha nem beszéled vagy nem érted (eléggé) a holland 
nyelvet, akkor jogod van egy fordító (tolmács) 
segítségéhez. A tolmács neked nem kerül semmibe. 
Jogod van elolvasni az eljárási iratokat (amit a rendőrség 
írt le az ügyeddel kapcsolatosan). Az ügyvéded kikérheti 
neked az eljárási iratokat az ügyésznél. 

•  Ha nem értesz (eléggé) hollandul, akkor jogod van ahhoz, 
hogy elolvashassad a dosszié fontos részeit a saját 
nyelveden, úgy hogy értsed is mi áll benne. 

Mi történik még? 
•  A rendőrségnek értesítenie kell a szüleidet (gyámot vagy 

gondviselőket), hogy a rendőrségnél vagy, és hogy 
egyelőre ott kell maradnod. Ha nincsenek szüleid 
(gyámod vagy gondviselőid), vagy nem elérhetők? Akkor 
a rendőrség megkérdezi tőled, melyik felnőttet hívják? Ha 
nincs ilyen, akkor a rendőrség felveszi a kapcsolatot a 
Gyermekvédelmi Tanáccsal.  

•  A Gyermekvédelmi Tanács az a szervezet, amely 
kivizsgálja, hogy milyen büntetés, és/vagy segítség lenne 
megfelelő számodra. A Gyermekvédelmi Tanács 
figyelembe veszi a helyzetedet, az általad elkövetett 
cselekményt, és hogy mennyire súlyos, amit tettél.  

•  A szüleid (gyámod vagy gondviselőid) felhívhatnak és 
meglátogathatnak téged a kapitányságon.  

•  Nem élsz Hollandiában? Akkor megkérheted a 
rendőrséget, hogy vegyék fel a kapcsolatot a te 
országodnak a nagykövetségével. 

A rendőrségnél maradni 
•  Ha egy kismértékű cselekménnyel vádolnak, például egy 

becsületsértéssel, akkor a rendőrség legfeljebb hat óráig 
tarthat fogva a kapitányságon. Az éjjeli órákat (00:00 és 
09:00 óra között) nem veszik figyelemben ezen óraszám 
kiszámításához. Maximum 6 óra után a rendőrségnek ki 
kell, hogy engedjenek.  

•  Ha egy súlyos cselekménnyel vádolnak, például 
rongálással, lopással vagy bántalmazással, a rendőrség 
legfeljebb kilenc óráig tarthat fogva a kapitányságon.  
Itt sem számolják bele az éjjeli órákat (00:00 és 09:00 óra 
között). Amikor letelik a kilenc óra, úgy határozhatnak, 
hogy tovább kell maradnod. Amennyiben így van, a 
rendőrség még legfeljebb további három napig tarthat 
fogva a kapitányságon. Néhány esetben ezt még egyszer 
meghosszabbíthatják legfeljebb 3 nappal. A legrosszabb 
esetben tehát hat napot kell a rendőrkapitányságon 
maradnod. Ezt letartóztatás meghosszabbításnak 
hívjuk.        

•  Ha este lettél letartóztatva, a rendőrség elhalaszthatja a 
kihallgatást. Akkor a rendőrség egyeztet veled és a 
szüleiddel (vagy gyámmal, illetve gondviselőkkel) egy 
időpontot másnapra a kapitányságon. Akkor közben 
hazamehetsz, de másnapra vissza kell jönnöd. 

•  A letartóztatás meghosszabbítás esetén néha máshol 
aludhatsz, otthon például. Napközben azonban a 
rendőrkapitányságon tartózkodsz. Erről a rendőrség és az 
ügyész határoznak. 

•  Amennyiben az ügyész úgy gondolja, hogy a letartóztatás 
meghosszabbítása után is fogva kell, hogy tartsanak, 
akkor erről a bíró dönt. Ebben az esetben legtöbbször egy 
fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetbe szállítanak 
át, és már nem a kapitányságon tartózkodnál.     

•  Kérdezd meg az ügyvédet, hogy mit tehetsz, ha nem 
értesz egyet a letartóztatásoddal, vagy azzal a döntéssel, 
hogy hosszabb ideig fogva tartsanak. 

•  Amint már nem szükséges a rendőrségen való 
tartózkodásod, ki kell, hogy engedjenek. 

Mikor van szükséged ügyvédre?
•  Amikor rendőrség kihallgat, akkor a rendőrség 

gondoskodik arról, hogy szerezzen neked ügyvédet.  
Az ügyvéd téged szolgál, és csak akkor tesz meg valamit, 
amennyiben ezt veled megbeszélte. Az ügyvédnek 
titoktartási kötelezettsége is van. Minden, amit 
elmondasz az ügyvédnek, köztetek marad. Egy ügyvéd 
nem adhat tovább semmit az engedélyed nélkül.     

•  Letartóztattak, ismersz egy ügyvédet és szeretnéd, hogy ez 
az ügyvéd jöjjön be hozzád? Akkor ezt közöld a 
rendőrséggel. Akkor ők felveszik neked a kapcsolatot vele. 
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•  Amennyiben beidéztek egy kihallgatásra, akkor is 
szereznek neked ügyvédet. A meghívó levélben, amelyet 
a rendőrség kiküldött neked a címedre, feltüntetik, hogy 
mit kell tenned abban az esetben, ha már ismersz egy 
ügyvédet. 

•  Egy ügyvéd általában nem kerül semmibe. A rendőrség 
megmondja neked, hogy milyen esetekben viszont nem 
díjmentes. 

Kihallgatás: a rendőrséggel való beszélgetés
•  A rendőrség elbeszélget veled és feltehet neked 

kérdéseket.  

A kihallgatás előtt

•  Amikor letartóztatnak, az ügyvéd minél hamarabb 
megérkezik, hogy adjon neked tanácsokat. A rendőrség 
csak akkor hallgathat ki, miután beszéltél egy ügyvéddel. 
Eltarthat egy ideig, amíg az ügyvéd megérkezik a 
kapitányságra. Ez körülbelül két órába telhet.   

•  Amikor letartóztatnak, akkor először megbeszéled az 
ügyvédeddel, hogy mi történt, és hogy mi várható.  
Az ügyvéddel való beszélgetés körülbelül fél óráig tart.  
Ha több időre van szükség, akkor tovább tarthat. 

•  A rendőrség nem hallgatja végig, hogy mit beszélsz az 
ügyvédeddel. 

•  Amennyiben szükséged van rá, e beszélgetés során egy 
tolmács segíthet neked. A beszélgetés követően a 
tolmács az elhangzottakról nem említhet semmit a 
rendőrségnek. 

•  Amennyiben a rendőrség beidézett egy kihallgatásra, akkor 
a kapitányságon való látogatásod előtt már beszéltél egy 
ügyvéddel. Az ügyvéd tudja, hogy mikor kezdődik a 
kihallgatás és gondoskodik arról, hogy időben jelen legyen.  

•  Az ügyvéd elmondja, hogy zajlik egy kihallgatás és 
egyeztet veled, hogy mit tanácsos tenni vagy elmondani a 
rendőrségnek. Az ügyvéd fel is veheti a kapcsolatot a 
családoddal, a munkahelyi vagy a gyakornoki helyen lévő 
főnököddel, hogy tájékoztassa őket arról, hogy a 
rendőrségen tartózkodsz. Ezt az ügyvéd csak akkor teszi 
meg, ha te ezt szeretnéd.

A kihallgatás közben

•  Elkezdődik a rendőrséggel való beszélgetés. Feltehetnek 
neked kérdéseket. 

•  Te nem vagy köteles megválaszolni a rendőrség kérdéseit 
(de szabad). Jogodban áll hallgatni. 

•  Ha nem érted a rendőröket, akkor azt nyugodtan 

megmondhatod. Abban az esetben a rendőröknek más 
szavakkal kell kifejteniük a mondanivalójukat. 

•  Amennyiben szükséged van rá, kaphatsz a kihallgatás 
során segítséget egy tolmácstól.  

Ügyvéd a kihallgatásnál 
Az ügyvéd melletted ül a kihallgatószobában,  
és a következőket teheti: 
• a kihallgatásnál jelen lehet;
• a kihallgatás elején és végén megjegyzéseket tehet;
• kérdéseket tehet fel a rendőrségnek;
• megkérdezhet téged, hogy érted-e, hogy mit mondanak;
•  biztosíthatja, hogy ne kényszerítsenek arra, hogy bármit 

mondj;
• ügyelhet arra, hogy nem tartasz a rendőröktől;
•  kérheti a kihallgatás megszakítását, hogy tanácskozzon 

veled négyszemközt. Te magad is kérhetsz szünetet, hogy 
beszélhess az ügyvéddel egyedül. Ha azonban ezt túl 
gyakran kéred, a rendőrség mondhat erre ‘nemet’ is.    

Kép- és hangfelvétel készítés a kihallgatásról 
•  Néhány esetben a rendőrségnek fel kell vennie a 

kihallgatást egy kamerával, és/vagy mikrofonnal. Például 
amikor súlyos bűncselekményekről van szó, amely során 
valaki súlyosan megsérült. Erre vonatkozóan léteznek 
szabályok. Amikor a rendőrség készít kép- vagy 
hangfelvételeket, akkor ezt a kihallgatás elején el kell, 
hogy mondják neked.

Bizalmi személy van jelen a kihallgatáson 
•  Amikor a rendőrség téged kihallgat, jelen lehet a 

kihallgatáson olyan személy is, akiben megbízol  
(egy bizalmi személy). Például az édesapád, az édesanyád, 
vagy egy más felnőtt. Ha ezt szeretnéd, közöld az 
ügyvédeddel és a rendőrséggel. Azonban nem kötelező 
kérni a bizalmi személy jelenlétét a kihallgatáson. 

•  A bizalmi személy csak hallgathat. Ő oda ülhet melléd, de 
nem mondhat semmit. A bizalmi személynek 18 évesnek 
vagy annál idősebbnek kell lennie, és nem lehet semmi 
köze ahhoz a bűncselekményhez, amivel téged 
gyanúsítanak. 

•  Néhány esetben a rendőrség elutasíthatja a bizalmi 
személynek a kihallgatáson lévő jelenlétét. Abban az 
esetben a rendőrségnek először meg kell kérdeznie az 
ügyészt, hogy ezzel egyetért-e.    

Jelentés
•  A kihallgatásról készül egy jelentés. Ezt hívjuk 

jegyzőkönyvnek. Ez egy fontos jelentés, amelyben az 
szerepel, amit a kihallgatás során elmondtál a 
rendöröknek. Ez a te történeted arról, hogy mi történt. 
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A jelen tájékoztatólap tartalma semmilyen jogot nem biztosít. 

•  Később az ügyész, és utána néha a bíró is elolvassa, hogy 
te mit mondtál. Ezért fontos, hogy alaposan átolvasod, 
amit leírtak. Ha nem tudsz jól olvasni, kérd meg a 
rendőrt, hogy olvassa fel. 

•  Úgy gondolod, hogy jól írták le? Akkor a rendőr megkér, 
hogy írd alá. Ha nem értesz egyet a leírtakkal, akkor kérd 
meg a rendőrt, hogy igazítsa ki. Az ügyvéd is megnézheti, 
hogy a rendőrök megfelelően rögzítették a szavaidat,  
és ő ebben tud neked segíteni. 

A kihallgatás után

•  Amikor vége van a kihallgatásnak és már nem kell a 
kapitányságon maradnod, hazamehetsz. Van, amikor 
még egy kicsit várnod kell, mivel a rendőrök még néhány 
kérdést szeretnének neked feltenni. Ha maradnod kell, a 
rendőrök elmondják neked, hogy mi fog a továbbiakban 
történni. Néha még egy kihallgatás következik. 

•  Amennyiben maradnod kell, a Gyermekvédelmi Tanács 
munkatársa is meg fog látogatni. Megnézi, hogy vagy és 
hogy van-e szükséged segítségre. A Tanács vizsgálatot 
indít irántad és a helyzeted iránt, és javaslatot tesz az 
ügyésznek vagy a bírónak a megfelelő büntetésre (vagy 
segítségre) vonatkozóan.  

•  Az ügyész dönti el, hogy kiengednek-e, vagy még 
továbbra is maradnod kell. Amennyiben tovább kell 
maradnod, mint három napot egy esetleges három napos 
meghosszabbítással (letartóztatás meghosszabbítás), 
akkor erről a gyermekbíró határoz. Ez nem érinti az 
általad eltöltött időt a rendőrkapitányságon.  

•  Minél hamarabb meg fogod hallani a rendőrségtől, hogy 
milyen döntést hozott az ügyész. Van, amikor nem rögtön 
közlik veled, és egy darabig eltart.   

•  Letartóztattak, de hazamehetsz, akkor a rendőrség 
felhívja a szülődet (vagy a gyámodat, illetve a 
gondviselődet), hogy jöjjenek el érted.  
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