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Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatja Önt: 

Ügyvédi készenléti szolgálat 

(„védő segélyhívó“) 

 

A büntető eljárás minden gyanusítottjának jogában áll egy védőt választania (StPO /osztrák büntető 

eljárás rendje/ 58. §). 

Önt egy büntető eljárás gyanusítottjaként, vagy egy Európai Elfogatóparancs alapján, vagy kiadatási 

kérelem alapján tartóztatták le, vagy azonnali kihallgatás céljából vezették elő. Amennyiben nem mond 

le róla nyomatékosan, úgy a kihallgatása előtt lehetőség kell Önnek adni arra, hogy egy védőt 

értesítsen, bevonjon, vagy meghatalmazzon. Ezen célból az Osztrák Ügyvédi Kamara az Igazságügyi 

Minisztériummal történt megegyezés alapján egy ügyvédi készenléti szolgálatot („védő segélyhívó“) 

tart fenn. Amennyiben Ön nem von be szabadon választott védőt, úgy a készenléti szolgálaton 

keresztül egy „készenléti védővel“ kapcsolatba léphet. Ezen készenléti szolgálat az alábbi feltételek 

mellett áll rendelkezésére: 

A készenléti szolgálat magában foglalja a telefonos, a gyanusított kérelmére egy személyesen történő 

tanácsadás lehetőségét egy ügyvéddel, szükség esetén a kihallgatás folyamán az ügyvédi támogatást 

(StPO /osztrák büntető eljárás rendje/ 164. §-tól 174. § 1. bek.-ig), valamint egyéb, a célszerű védelem 

célját szolgáló szükséges cselekményeket (mint a kirendelt védő iránti kérelem benyújtása a bíróság 

felé, stb.). Az Osztrák Ügyvédi Kamara ezen célból egy ügyeleti számot tart fenn („forródrót“), mely 

naponta 0:00 órától 24:00 óráig elérhető és amely számon haladéktalanul elérhet egy ügyvédet. 

A készenléti szolgálat keretein belül adott meghatalmazás a fogságból történt szabadlábra bocsátással, 

vagy a vizsgálati fogság/kiadatási- vagy átadatási fogság elrendelésével visszavontnak tekintendő. 

Természetesen eldöntheti, hogy az ügyvédet ezen időponton túl is meghatalmazza-e. 

Az első ügyvéddel történő telefonos tanácsadás Önnek még nem okoz költséget! 

A telefonbeszélgetés keretein belül tájékoztatják Önt a szolgáltatás jellegéről, terjedelméről és az 

esetleges költségekről a szolgáltatás kapcsán, melyek az Ügyvédi Készenléti Szolgálat keretein belül 

teljesíthetők. 

A rendőrségi kihallgatáson történő, a készenléti szolgálat védője által történt képviselet mindenkor 

költségmentes, amennyiben 

 

 vak, süket, néma, vagy egyéb hasonló fogyatékossággal rendelkezik, vagy pszichés 

megbetegedésben, vagy ehhez hasonló korlátozottságban szenved (StPO 61. § 2. bek. 2. pont), 

vagy ha Ön fiatal korú (14-17 éves)1 és 

 



 nem tud magának megengedni egy szabadon választott védőt. 

 

Ezen esetben kérelmezheti, hogy a készenléti szolgálattól egy védőt rendeljenek Ön mellé. 2 

Amennyiben Ön fiatal korú, úgy a készenléti védő kirendeléséről nem mondhat le. Kérem vegye 

figyelembe, hogy a hamis állítás, miszerint egy szabadon választott védőt nem tud magának 

megengedni, visszafizetési kötelezettséghez vezet. 

 

Forró drót: 0800 376 386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

1Az a személy fiatalkorú, aki a 14. életévét már betöltötte, de a 18. életévét még nem. A 14. életév a 14. születésnappal 

betöltött. Így a fiatalkor a 14. születésnapnak 0 órájától a 18. születésnap 24 órájáig tart. 

2 Ezen esetben a készenléti szolgálat védője általi képviselet a vizsgálati fogság feltételei, ill. a kiadatási, vagy átadatási 

fogság feltételei kapcsán költségmentes, amennyiben egy szabadon választott ügyvédet nem tud magának megengedni. 

Amennyiben Ön fiatalkorú, úgy ez akkorra is vonatkozik, ha a védő költségeinek fizetési kötelezettsége az előrejutását 

megnehezíti, vagy az StPO 61. § 2. Bek. első mondata értelmében vett feltételek adottak. 


