MILYEN JOGAI VANNAK,
HA ÖNT FOGVA TARTJÁK?

Olvassa el alaposan ezt a tájékoztatót

Ha bármit nem ért benne, nyugodtan kérdezzen az őröktől.
Ezt a tájékoztatót megtarthatja.

Önnek mindenképpen lesz ügyvédje

Ha Önnek nincs saját (meghatalmazott) ügyvédje,
akkor a rendőrök hívnak egyet Önnek.

Joga van ahhoz, hogy a rendőrség értesítsen még
valakit az ügyvéden kívül

A rendőrségnek 8 órán belül kell értesítenie azt az embert, akit
Ön megjelöl. Ezt csak akkor tagadhatják meg, ha akadályozná a
nyomozást (pl. Ön a tettestársa értesítését kéri).

Legfeljebb 72 óráig (azaz 3 napig) tarthatják őrizetben
Ennél tovább csak akkor lehet Önt fogva tartani,
ha a bíróság elrendeli a letartóztatását.

Ha fájdalmai vannak vagy gyógyszerre van szüksége,
joga van orvosi ellátáshoz
If you don’t speak Hungarian, ask for
an interpreter

A TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA
Ha őrizetbe vették

3. oldal

Önnek mindenképpen lesz ügyvédje
Joga van ahhoz, hogy a rendőrség értesítsen
még valakit az ügyvédjén kívül
Panaszt tehet az ellen, hogy Önt őrizetbe vették
Legfeljebb 72 órán (3 napon) át tarthatják Önt őrizetben
Négyszemközt beszélhet az ügyvédjével
Felkészülhet a letartóztatásról döntő ülésre
Látogatót fogadhat és csomagot kaphat
Joga van a megfelelő ellátáshoz

A letartóztatásról döntő bírósági ülésen 5. oldal
Kérheti a bírótól, hogy ne tartóztassa le
Ha letartóztatják, Ön fellebbezhet
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Ha letartóztatták

6. oldal

Kérheti, hogy vizsgálják felül a letartóztatást
Ítélet nélkül nem tarthatják bármeddig letartóztatva
Négyszemközt beszélhet az ügyvédjével
Ha megengedik, mással is beszélhet
Látogatót fogadhat és csomagot kaphat
Joga van a megfelelő ellátáshoz
Dolgozhat, ha van rá lehetőség
Tanulhat, ha van rá lehetőség
Szavazhat a parlamenti választásokon és
népszavazásokon

Ha Ön külföldi

8. oldal

Beszélhet a konzullal
Értesítheti a letartóztatásáról a konzult
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Ha őrizetbe vették
Önnek mindenképpen lesz ügyvédje

Négyszemközt beszélhet az ügyvédjével

Ha Önnek nincs saját (meghatalmazott) ügyvédje, akkor a rendőrök hívnak
egyet Önnek (kirendelt védőt). Az ügyvédnek az Ön érdekeit kell védenie.
Az ügyvédnek bármit elmondhat, ő azt nem adhatja tovább másnak.

Az ügyvédnek kötelessége Önhöz bemenni a fogdára. Önnek joga van
az ügyvéddel négyszemközt beszélni. Jelezheti a rendőrnek, ha beszélni
szeretne az ügyvédjével.

Joga van ahhoz, hogy a rendőrség
értesítsen még valakit az ügyvédjén kívül

Felkészülhet a letartóztatásról döntő
ülésre

Ha Önt őrizetbe veszik, erről értesíthet egy Ön által választott felnőtt
embert (családtag, barát, stb.). A rendőrségnek 8 órán belül kell
értesítenie ezt az embert. Azt is közölniük kell vele, hogy Önt hol tartják
fogva.

Az ügyész kérheti a bíróságtól, hogy Önt tartóztassák le.

Ha a rendőrség szerint ez akadályozná a nyomozást, akkor nem értesítik
az Ön által választott embert. Ilyenkor Ön megnevezhet valaki mást, akit
helyette értesítsenek.
Panaszt tehet, ha a rendőr nem értesítette a választott embert.

A bírósági ülés előtt Önnek időben meg kell kapnia azokat az iratokat,
amelyek alapján az ügyész az Ön letartóztatását kéri. Ügyvédjével az ülés
előtt négyszemközt beszélhet és felkészülhet az ülésre.

Látogatót fogadhat és csomagot kaphat
Látogatót fogadhat a rendőrökkel előre egyeztetett időpontban.

Panaszt tehet az ellen, hogy Önt őrizetbe
vették
Ha Ön szerint nem indokolt, hogy őrizetbe vették, mert nem követett el
bűncselekményt, akkor panaszt tehet az őrizettel szemben. Csak azért,
mert panaszt tett, nem fogják Önt elengedni.

Legfeljebb 72 órán (3 napon) át tarthatják
Önt őrizetben
Ennél tovább csak akkor lehet Önt fogva tartani, ha a bíróság elrendeli
a letartóztatását.
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Csomagot kaphat, de a csomagban nem lehet bármi. Lehetnek benne
bizonyos ételek, orvos által felírt gyógyszer, ruha, tisztálkodási eszköz,
cigaretta stb. Ha a csomag küldője bizonytalan abban, mit küldhet be,
kérdezze meg a rendőrséget.

Joga van a megfelelő ellátáshoz
A rendőrségi fogdának biztosítania kell az Ön számára:
• egészséges elhelyezést egy nem zsúfolt, megfelelően fűtött és
szellőztetett helyiségben, ágyneműt, matracot,
• egészségi állapotának megfelelő étkezést, és ehhez kanalat, poharat,
• kapcsolattartást azokkal, akikkel a hatóság megengedte,
• az orvosi vizsgálatot,
• a tisztálkodás lehetőségét,
• a szabad levegőn tartózkodást,
• ruhát akkor, ha nincs megfelelő saját ruhája, és más sem tud ilyet
beküldeni Önnek. Ön viselheti saját ruháját.
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A letartóztatásról döntő bírósági
ülésen
Kérheti a bírótól, hogy ne tartóztassa le
Az ülésen kérheti a szabadlábra helyezését, de azt is, hogy letartóztatás
helyett:
1. rendeljenek el bűnügyi felügyeletet. Ez azt jelenti, hogy a bíróság
meghatározza, hogy Önnek hol kell lennie. Például előírhatják azt,
hogy Ön csak hetente kétszer 1 órára hagyhatja el otthonát.
2. rendeljenek el távoltartást: tehát azt, hogy nem mehet bizonyos
helyekre, vagy meghatározott emberek közelébe.
3. engedjék ki óvadék ellenében. Az óvadék visszajár Önnek,
ha az eljárásban később mindig szabályszerűen megjelenik és
betartja a bíróság által előírt szabályokat (“magatartási szabályok”).

A bíró csak akkor engedi ki Önt, ha biztosnak
látja, hogy Ön:

Ha letartóztatták
Kérheti, hogy vizsgálják felül
a letartóztatást
A bíróságnak időnként meg kell vizsgálnia, hogy továbbra is fogva kell-e
Önt tartani. Ennek időpontját megtalálja a letartóztatásról vagy
a hosszabbításról szóló döntésben. Ha szeretné, hogy a bíróság
kiengedje Önt, érdemes legalább 2 héttel a felülvizsgálat időpontja előtt
írnia a bíróságnak. A bíróságot meg kell győznie arról, hogy Ön:
• nem fog eltűnni, és ha idézést kap, meg fog jelenni,
• a büntetőeljárást nem fogja akadályozni, és
• nem fog másik bűncselekményt elkövetni.
Ezt részletesen indokolja is, például azzal, hogy leírja:
•
•
•
•

miből fog megélni,
hol fog lakni,
milyenek a családi körülményei, vagy
már olyan régóta tart a büntetőeljárás, hogy az összes bizonyíték
rendelkezésre áll.

Ezen túl, ha felmerült valamilyen új tény vagy körülmény az ügyében,
akkor kérheti a bíróságtól, hogy szüntessék meg a letartóztatást. Akkor is
kérheti ezt, ha 3 hónap eltelt azóta, hogy benyújtotta az előző kérelmét.

• nem fog eltűnni a hatóságok elől,
• részt fog venni az eljárásban,
• nem fogja elrejteni vagy megsemmisíteni a bizonyítékokat,
• nem fogja befolyásolni a tanúkat, és
• nem fog bűncselekményt elkövetni.

Ítélet nélkül nem tarthatják bármeddig
letartóztatva
A bűncselekmény súlyától függ, hogy Önt hány évig tarthatják elsőfokú
ítélet nélkül letartóztatva.
Hány év börtönre ítélhetik Önt
legfeljebb?

Ha letartóztatják, Ön fellebbezhet
Ha a bíró úgy dönt, hogy Önt letartóztatják, akkor ezzel szemben ott
az ülésen fellebbezhet.
A végleges döntésig viszont fogva marad.
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Hány évig lehet elsőfokú ítélet
nélkül letartóztatva?

3 év

1 év

5 év

2 év

10 év

3 év

20 év

4 év

életfogytiglan

bármeddig
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Négyszemközt beszélhet az ügyvédjével

Dolgozhat, ha van rá lehetőség

Joga van az ügyvédjével személyesen vagy telefonon beszélni, vagy
levelezni. A beszélgetést a hatóság nem hallgathatja, és a levelezésüket
sem olvashatja el. Ha nem tud telefonálni, akkor szóljon a reintegrációs
tisztnek, hogy beszélni szeretne az ügyvédjével.

Ha Ön kéri, és a börtön ezt biztosítani tudja, akkor dolgozhat.

Ha megengedik, mással is beszélhet
Ha a hatóság megengedi, akkor másokkal is beszélhet személyesen vagy
telefonon, vagy levelezhet velük. A hatóság viszont hallgathatja az Önök
beszélgetését, és elolvashatja a leveleket.

Látogatót fogadhat és csomagot kaphat
Letartóztatása után Ön 3 napon (72 órán) belül látogatót fogadhat, aki
hozhat Önnek csomagot is. Ebben a csomagban csak tisztasági felszerelés,
ruha, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz lehet. Ez az első látogatás
legfeljebb 15 percig tarthat, és nem számít bele a havonta engedélyezett
látogatások számába.
Ezután a hatóság határozza meg, hogy ki és mikor látogathatja meg, és
milyen csomagot kaphat.

Joga van a megfelelő ellátáshoz
A letartóztatás alatt is biztosítani kell az Ön számára:
• egészséges elhelyezést egy nem zsúfolt, megfelelően fűtött és
szellőztetett helyiségben, ágyneműt, matracot
• egészségi állapotának megfelelő étkezést, és ehhez kanalat, poharat,
• az orvosi vizsgálatot, ha szüksége van rá,
• a tisztálkodás lehetőségét,
• a szabad levegőn tartózkodást,
• ruhát, ha nincsen Önnek. Saját ruháját továbbra is viselheti.

Tanulhat, ha van rá lehetőség
Ha Ön kéri, és a börtön ezt biztosítani tudja, akkor részt vehet oktatásban,
szakképzésben, a társadalomba történő visszailleszkedést célzó
programokon.

Szavazhat a parlamenti választásokon és
népszavazásokon
Ön szavazhat az országgyűlési és az európai parlamenti választásokon,
valamint a népszavazásokon.

Ha Ön külföldi
Beszélhet a konzullal
Ha Ön külföldi állampolgár, akkor az államát képviselő személlyel, például
konzullal is beszélhet vagy levelezhet. A beszélgetést a hatóság nem
hallgathatja, és a levelezésüket sem olvashatja el.

Értesítheti a letartóztatásáról a konzult
Ha a bíróság úgy dönt, hogy Önt letartóztatják, akkor az Ön kérésére a
rendőrség erről értesítheti az államát képviselő személyt (pl. a konzult).

Ha ezeket a feltételeket nem biztosítják, akkor panaszt tehet.

7

8

