
Ez a  tájékoztató  azért  készült,  hogy  segítsen  neked  megérteni  a  
büntetőeljárást.  A  téged  megillető  jogokról  is  olvashatsz  itt.   

HA  ÁLDOZATTÁ  VÁLTÁL... 

Jogod van ahhoz, hogy...  
...mindent  érts  az  eljárásból!  Minden  felnőttnek  úgy  kell  beszélnie  veled,  

hogy  megértsd  minden  egyes  szavát!   

...tudd,  mi  fog  történni  veled!  Jogod  van  tudni,  hogy  mi  lesz  a  következő  

lépés  a  büntetőeljárásban! 

...mit  várnak  tőled,  miért  kell  elmondanod  ki  és  hogyan  bántott  téged!   

...kit  gyanúsítanak  azzal,  hogy  bántott  téged!  Jogod  van  ahhoz,  hogy  

elmondd  a  véleményed,  ezt  meghallgassák  és  komolyan  vegyék! 

...elmondják  neked  kik,  hogyan  tudnak  segíteni  neked  és  családodnak!  

Milyen  orvosok,  áldozatsegítő  szolgálatok,  civil  szervezetek  várják  a  jelent-

kezéseteket!   

Az  emberek  akkor  érzik  magukat  
megfélemlítve,   ha   félnek,   hogy  
valaki   kényszeríti   őket,   hogy  
olyan dolgot mondjanak vagy 
tegyenek, ami akaratuk ellen 
van.  

Megfenyegetve   akkor   érezhetik  
magukat, ha valaki azt mondja 
nekik, hogy valami rossz fog 
történni,   ha   nem   teszik   meg,  
amit   ez   az   ember  mond.  Ha  úgy  
érzed,   hogy   veszélyben   vagy,  

szólj   az   eljárásban   részt   vevő  
felnőtteknek,   és   nekik   mindent  
meg   kell   tenniük   azért,   hogy   te  
és   a   családod   biztonságban  
legyen. 

A   büntetőeljárásnak   nem   kellene  
ijesztőnek  lennie!   

Kérdezz!   Kérj   segítséget!   Ismerd  
meg a jogaidat! Tudnod kell, hogy 
jogod   van   védelemre   és   segítségre  
az  eljárás  során  mindvégig!         

BIZTONSÁGBAN  VAGY! 

WWW.UNICEF.HU 
A  gyermekjogokról  bővebben  is  olvashatsz  a  fenti  internet  oldalon! 
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A.Wilson
Text-Box
You have the right to...... understand the procedure fully. Adults must talk to you in such a way that you understand every word they say.... know what will happen to you. You have the right to know what the next step of the criminal procedure will be.... know what they expect from you and why you have to talk to them about who hurt you and how.... be told who you and your family can turn to for help and how these people can help you. You must be informed about the doctors, victim support services and non-governmental organizations that you can contact.

A.Wilson
Text-Box
YOU’RE SAFE!

A.Wilson
Text-Box
WWW.UNICEF.HUYou can read more about children's rights by visiting the website above.

A.Wilson
Text-Box
IF YOU HAVE BECOME A VICTIM OF A CRIME...

A.Wilson
Text-Box
People feel intimidated when they fear that somebody will force them to do or say something against their will.
They feel threatened when somebody tells them that something bad will happen if they don’t do as they are told. If you feel that you’re in danger, please talk to the adults involved in the procedure. It’s their job to do whatever they can to make sure your family is safe.
A criminal procedure is not meant to be scary.
Ask questions. Ask for help. Find out about your rights. You mustn’t forget that you have the right to be protected and get help throughout the entire procedure.

A.Wilson
Text-Box
The purpose of this information material is to help you understand the criminal procedure. You can also read about your rights here.
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Magyarországon  

min-

denki,  aki  még  nem  

töltötte  be  a  18
.  élet-

évét,  gyermeknek  

számít. 

Ha   bántottak   téged,   vagy  
megpróbáltak   bántani,   sérülést  
okozni,   és   ez   olyan   súlyos,   hogy  
büntetőeljárás   indult,   akkor   te   egy  
bűncselekmény   áldozata   vagy.   Az  
eljárásban   ezt   úgy   hívják:   sértett  
(mert  megsértettek  téged,  a  jogaidat).   

Sértett  =  áldozat.  

Ki  az  áldozat?   
Ki  a  sértett? 

Mi  az  a  büntetőeljárás  és  mikor   
kerül  rá  sor? 

A   törvények   olyan   szabályok,   amiket  mindenkinek   követni  kell   azért,   hogy   az   emberek   békességben   élhessenek   és  tiszteletben   tartsák   egymást.   Amikor   valaki   megszegi   a  törvényt,  annak  következménye  van. 
A   büntetőeljárás   azzal   kezdődik,   hogy   a   rendőrség   vagy  mások  rájönnek,  hogy  a   törvényt  megszegték.  Amikor  egy  embert   bűncselekmény   elkövetésével   gyanúsítanak,   a  rendőrség  összegyűjti  a  bizonyítékokat,  azaz  minden  olyan  tárgyat,  emléket,  vallomást,  ami  arról  szól,  mi  történt,  majd  az  ügyészség  az  egészet  elolvassa,  és  eldönti,  hogy  bíróság  elé  kerülhet-e  az  ügy.   
Az   ügyész   képviseli   a   társadalom   érdekeit   a   bíróságon,   ő  képviseli  a  vádat,  ő  ellenkezik  a  védőügyvéddel.  Az  ügyvéd-nek  az  a  munkája,  hogy  bebizonyítsa,  nem  történt  törvény-szegés  vagy  nem  a  vádlott  az  elkövető. 
Az  ügyek  pedig  végül  úgy  zárulnak,  hogy  a  bíróság  ítéletet  hoz.  A  bírók  tudják,  hogy  mit  írnak  a  törvények,  meghallgat-nak  mindenkit   az   eljárásban,   és   eldöntik,   hogy   a   törvényt  megszegték-e  vagy  sem.  Megbüntetik  azokat,  akik  felelősek  a  bűncselekményért,  azokat  viszont,  akik  ártatlanok,  elenge-dik. 

Azzal,  hogy  a  kérdésekre  válaszolsz,  segítesz  abban,  hogy  más  gyerekeket  meg  
lehessen  védeni  a  bajtól.  Amikor  elmondod,  amit  tudsz,  amire  emlékszel,  akkor  

azt  leírják,  hogy  ne  lehessen  elfelejteni.  Ezt  hívják  vallomásnak.   

Mi  történik,  ha  vallomást  teszel?
 

Amikor   vallomást   teszel,   ott   ke
ll   lennie   a   szüleidnek.   Ha   ez  

nem   lehetséges,   mert   például  
őket   gyanúsítják   azzal,   hogy  

bántottak   téged,   akkor   kirendel
nek  melléd   egy   felnőttet,   aki-

nek  az  a  dolga,  hogy  képviselje  
az  érdekeidet,   jogaidat.  Segít-

sen  téged.  Őt  úgy  hívják,  hogy  g
ondnok,  vagy  gyám. 

Azok   a   gyerekek,   akiket   behívn
ak   a   rendőrségre   vagy   a   bíró-

ságra,  gyakran  aggódnak  amiatt
,  hogy  esetleg  valakit  megbün-

tetnek amiatt, amit elmondanak. Esetleg olyan embert, akit 

ismernek   vagy   szeretnek.   Font
os,   hogy   tudd,   az   igazság   el-

mondásával   segíthetsz   másoka
t   megvédeni   és   így   a   világ  

biztonságosabb  hellyé  válik.   

Kérjük,  hogy  mindig  az  igazságo
t  mondd  el.  Nem  szabad  olyat  

mondani,   ami   nem   történt   me
g.   Ha   valamiben   bizonytalan  

vagy,   azt   mindig   mondd   el   an
nak   a   felnőttnek,   aki   kérdez  

téged.  Ha  valami  miatt  félsz  elm
ondani  az  igazat,  jusson  eszed-

be,  hogy  a  felnőttek  azért  vanna
k  ott,  hogy  segítsenek  neked,  

és  szükség  esetén  megvédjenek  
téged. 

Tudnod  kell,  hogy  nem  kell  elmo
ndanod  mi  történt,  mire  

emlékszel,  vagy  mit  tudsz,  ha  sz
üleidet,  rokonaidat,  vagy  

esetleg  saját  magadat  vádolnád  
bűncselekmény  elkövetésével.  

Ilyenkor  megtagadhatod  a  válasz
adást,  és  senki  nem  kénysze-

ríthet  arra,  hogy  beszélj.   

 

 Ne  szégyelld,  ha  aggódsz,  mielőtt  bemész  a  rendőrség-re  vagy  a  bíróságra.  Ez  ter-
mészetes. 

 Bármikor  jogod  van  kérdez-ni,  ha  valamit  nem  értesz. 

Jogod  van  segítséget  kérni. 

 Jogod  van  pihenőt  tartani,  ha  elfáradtál  a  vallomástétel  
közben,  vagy  csak  szeretnél  

egy  kis  erőt  gyűjteni.   

Amikor  egy  rendőrrel,  ügyésszel,  bíróval  
vagy  más  felnőttel  találkozol  az  eljárásban,  
elmondhatod  nekik,  ha  nem  érzed  jól  ma-
gad,  vagy  ha  valamire  szükséged  van.  Nekik  
mindent  meg  kell  tenniük  azért,  hogy  neked  
segítsenek.  Ha  pedig  nem  tudnak  segíteni,  
el  kell  mondaniuk,  hogy  miért.   

! Az  eljárásban  való  részvétel  miatt  egy  gyermek  sem  szenvedhet  kárt,  
és  nem  tehető  ki  semmilyen  ve-
szélynek. 

Tudnod kell, hogy mindenkinek, akivel 
kapcsolatba  kerülsz  az  eljárásban,  a  te  
igényeidet,  jogaidat,  érzéseidet  kell  szem  
előtt  kell  tartania.  A  gyermek  érdeke  mindig  
elsődleges.   

A  beszélgetéshez  olyan  helyszínt  kell  válasz-
tani,  ami  kényelmes  és  ahol  biztonságban  
érzed  magad.  A  téged  kérdező  felnőtteknek  
olyan  szavakat  kell  használniuk,  és  úgy  kell  
beszélniük,  hogy  te  mindent  megérts  abból,  
amit mondanak. 

! Ha  valamit  nem  értesz,  kérd  meg  a  felnőtteket,  hogy  magyarázzák  el  
neked.  Ne  félj  kérdezni!   

Ha  nem  találod  a  szavakat,  vagy  nem  tudod,  
hogyan  mondd  el,  amit  szeretnél,  kérj  
segítséget.  A  felnőtteket  nagyon  érdekli,  mit  
szeretnél  mondani.   

Ha  fáradtnak  vagy  nyugtalannak  érzed  
magad,  csak  szólj!  Ha  félsz,  vagy  kényel-
metlenül  érzed  magad  a  vallomástételkor,  
akkor  kérheted,  hogy  másvalakivel  beszél-
hess,  esetleg  olyannal,  akivel  korábban  már  
találkoztál,  és  akiben  megbízol,  aki  kedves  
volt  hozzád.   

! Jogod  van  a  biztonsághoz!  Ez  azt  jelenti, hogy jogod van ahhoz, 
hogy  biztonságban  érezd  magad  
az  eljárás  során,  és  hogy  ne  
bántsanak.   

A  biztonságodat  szolgálja  az  is,  hogy  min-
dent, amit elmondasz, bizalmasan kezelnek. 
A  büntetőeljárásban  résztvevő  felnőtteken  
kívül  senkinek  nincs  joga  tudni  arról,  hogy  
kinek  és  mit  mondtál.  A  tévét,  rádiót  és  

minden  más  médiát  ki  kell  zárni  az  eljárás-
ból.   

A  felnőtteknek  mindent  meg  kell  tenniük  
azért,  hogy  az  eljárás  a  lehető  legrövidebb  
legyen  és  a  lehető  legkevésbé  zavarja  a  
mindennapi  életedet.   

! 
Ha  nem  akarod  látni  azt,  aki  
bántott  téged,  szólj  és  az  
eljárásban  résztvevő  emberek  
gondoskodni  fognak  arról,  
hogy  a  legszükségesebbnél  
több  alkalommal  ne  kelljen  
vele  találkoznod.   

Biztosítani  fogják,  hogy  a  találkozás  ideje  
alatt  senki  ne  tudjon  bántani  vagy  megijesz-
teni,  vagy  megfélemlíteni. 
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A.Wilson
Text-Box
In Hungary, until you reach the age of 18, you are considered a child by law.

A.Wilson
Text-Box
Who is a “victim”? Who is an “injured party”?

A.Wilson
Text-Box
If someone has hurt you or has tried to hurt you or cause you injury, and it is so serious that a criminal procedure has launched, then you are the victim of a crime. In a criminal procedure, a victim is called an “injured party” (because you have been injured or your rights have been violated).The “injured party” and the “victim” mean the same thing.

A.Wilson
Text-Box
What is a criminal procedure and when is a criminal procedure launched?Laws are rules that everyone must follow. Their role is to ensure people can live in peace and that they respect each other’s rights. There are consequences if someone breaks the law.A criminal procedure starts when the police or other officials realize that the law has been violated. If someone becomes a suspect, the police will collect evidence, that is, all the physical objects, recollections and testimonies about what happened. Then the prosecutors look at the evidence and decide if the case can be taken to court.The prosecutors represent the interests of society in court. They present the charges and argue with the defence attorney. The defence attorney’s job is to prove that no law has been violated or that the crime was not committed by the accused person but by someone else.All criminal cases are closed by the court’s verdict. Judges know all about the law. They hear all the testimonies in the procedure and decide if the law has been broken. They punish those who are responsible for committing a crime and let the innocent go.

A.Wilson
Text-Box
What happens if you give a testimony?If you give a testimony, your parents must be there with you. If this is not possible because, for example, the police suspect that your parents are the ones who have hurt you, an adult will be asked to represent your interests and rights and to help you. This person is called a guardian.Children who are interviewed by the police or in court are often afraid that somebody will be punished because of what they say, maybe someone they know or love. It is important to remember that if you speak the truth, you help protect others and the world will be a safer place.Please make sure you always tell the truth. Don’t say things that haven’t really happened. If you are unsure about something, please always tell this to the adult who interviews you. If you are afraid of telling the truth for any reason, remember that the adults are there to help you and protect you if need be.You should know that you don’t have to say what happened or what you remember or know if doing so means you would accuse your parents, relatives or yourself of committing a crime. In such cases, you can refuse to answer the question and nobody can force you to talk.

A.Wilson
Text-Box
Don’t be ashamed if you worry about having to go to the police or court. It’s very natural to feel that way.

A.Wilson
Text-Box
Remember that you can ask questions whenever you want to if you don’t understand something. You have the right to ask for assistance.

A.Wilson
Text-Box
You also have the right to take a break if you get tired during your testimony or if you just want to gather some strength to continue.

A.Wilson
Text-Box
If you answer these questions honestly, you can also help prevent other children from getting hurt. If you tell them what you know and remember, the police officers will write it down to make sure it’s not forgotten. This is called a testimony.

A.Wilson
Text-Box
When you talk to police officer, a prosecutor, a judge or some other adult in the procedure, you can tell them at any point that you don’t feel okay or you need something. It’s their job to do whatever they can to help you. If they can’t help you, they have to tell you why.

A.Wilson
Text-Box
No child may be harmed or exposed to any danger because of the child’s participation in the procedure.

A.Wilson
Text-Box
Never forget that whoever you come into contact with during the procedure must take into account and respect your needs, rights and feelings. The child’s interest is always a priority.

A.Wilson
Text-Box
The interview must be held in a comfortable place where you feel safe. The adults interviewing you must choose their words carefully and talk to you in such a way that you fully understand what they are trying to tell you.

A.Wilson
Text-Box
If you don’t understand something, ask the adults to explain it to you. Don’t be afraid to ask questions.

A.Wilson
Text-Box
If you can’t find the right words or you don’t know how to say what you want to say, ask for help. The adults are very interested in what you have to say.

A.Wilson
Text-Box
You have the right to be safe. This means that you have the right to feel safe and not to be hurt during the procedure.

A.Wilson
Text-Box
It is part of guaranteeing your safety that everything you say is kept confidential. Other than the adults involved in the criminal procedure, no one has the right to know what you said to whom. Television, radio and all other media must be excluded from the procedure. 

A.Wilson
Text-Box
The adults must make sure the procedure is kept as short as possible and that it interferes with your everyday life as little as possible. 

A.Wilson
Text-Box
If you don’t want to meet the person who has hurt you, tell the adults conducting the procedure, and they will make sure that you only meet the person if it is absolutely necessary and no more.

A.Wilson
Text-Box
They will also guarantee that nobody will hurt, scare or intimidate you when you meet this person.

A.Wilson
Text-Box
If you feel tired or worried, let them know! If you are afraid of something or feel uneasy during your testimony, you can ask for someone else to interview you (maybe someone who you’ve already met and trust and has been nice to you).

A.Wilson
Text-Box
What happens at the police station?

A.Wilson
Text-Box
The police officers will ask you: “What happened? What do you remember? Who did what?”




