Vážení návštevníci!

Komisár (ombudsman) pre ochranu základných práv a jeho zástupca pre ochranu práv
národnostných menšín žijúcich v Maďarsku osobitnou pozornosťou sledujú uplatnenie práv
národností žijúcich v Maďarsku podľa – ustanovení článku XXIX. Základného zákona.
V záujme toho, aby sa ochrana národnostných práv podľa zákona číslo CXI. z roku 2011, čo v
najširšom okruhu a najefektívnejšie realizovala, je potrebná Vaša osobná pomoc ako aj pomoc
zo strany Vašej národnostnej pospolitosti.
Prečítajte prosím informácie o možnostiach a podmienkach ako sa obrátiť na komisára pre
ochranu základných práv.
Komisára pre ochranu základných práv volí Štátne zhromaždenie so zámerom ochrany
základných práv. Komisár je zodpovedný Štátnemu zhromaždeniu.
Na základe § 18 zákona č. CXI. o komisárovi pre ochranu základných práv (Ajbt) sa každý
môže obrátiť na komisára ak predpokladá, že jeden z orgánov napr.:
- orgán verejnej správy,
- miestna samospráva,
- národnostná samospráva,
- verejný zbor pôsobiaci na základe povinného členstva,
- maďarská domobrana (armáda),
- orgán verejnej bezpečnosti,
- iný orgán s administratívnou právomocou,
- vyšetrovatelia, alebo orgán prokuratúry,
- notár,
- súdny exekútor,
- samostatný súdny exekútor,
- orgán vykonávajúci verejnú službu,
svojim konaním, alebo opomenutím porušuje, alebo ohrozuje niektoré z jeho základných práv
s podmienkou, že už vyčerpal opravné prostriedky v správnom konaní – s výnimkou súdneho
prešetrenia rozhodnutia správneho orgánu – , alebo že opravné prostriedky ani nemal.
Bez ohľadu na to v akej forme funguje, za orgán verejnej služby považujeme:
- orgán vykonávajúci štátnu, alebo samosprávnu úlohu, alebo orgán zúčastňujúci sa pri
vykonávaní týchto úloh,
- komunálne služby,
- univerzálne služby,
- orgán ktorý poskytuje, alebo sa zúčastňuje v poskytovaní podpôr európskej únie, alebo
štátu,
- orgán označení v legislatíve, ako poskytovateľ verejnej služby, ako aj
- orgán označení v legislatíve, ako povinný poskytovať verejnú službu.
Orgán poskytujúci verejnú službu môže byť vyšetrovaný, iba v súvislosti s touto
činnosťou.
V prípade vážneho porušenia základných práv väčšieho počtu fyzických osôb môže
komisár výnimočne prešetriť aj konanie, resp. opomenutie orgánu, ktorý nemá úradnú
právomoc.

Komisár pre ochranu základných práv má ďalšie oprávnenia:
Môže iniciovať na ústavnom súde prešetrenie nesúladu medzi právnym predpisom a
základným zákonom .
Komisár pre ochranu základných práva a jeho zástupcovia pre ochranu záujmov budúcich
generácií a zástupca pre ochranu práv národností žijúcich v Maďarsku, sledujú uplatnenie
práv budúcich generácií a národností žijúcich v Maďarsku.
Komisár pre ochranu základných práv nemôže vyšetrovať činnosť:
- Štátneho zhromaždenia,
- Prezidenta republiky,
- Ústavného súdu,
- Najvyššieho kontrolného úradu,
- Súdu a
- Prokuratúru výnimkou jej vyšetrovacej jednostky.
Ak je z návrhu zrejmé, že orgán ktorý nemá úradnú právomoc – s výnimkou hore
uvedených – svojim konaním, alebo opomenutím vážne porušuje základné práva väčšieho
počtu fyzických osôb, môže začať komisár prešetrenie výnimočne.
Komisár nemôže konať:
- ak vo veci prešiel rok odo dňa oznámenia právoplatného rozhodnutia správneho
orgánu,
- ak konanie bolo začaté pred dátumom 23.10.1989,
- ak vo veci rozhodnutia správneho orgánu sa už začalo súdne konanie, alebo vo
veci už súd právoplatne rozhodol,
- ak navrhovateľ neoznámil svoju totožnosť a bez toho sa v konaní nemôže
pokračovať (nikto nemôže byť diskriminovaný kvôli tomu, že sa obrátil na
komisára).
Komisár návrh zamietne:
- ak nesplní hore uvedené podmienky,
- ak je nepodložený,
- ak sú opakovane predložený bez nových relevantných skutočností, alebo údajov,
resp.
Komisár môže návrh zamietnuť:
- ak bol podaný anonymne, alebo
- ak podľa vlastného uváženia má porušenie v návrhu menší význam.
Spôsob podania sťažnosti:
Podanie a konanie komisára je bez nespoplatnené. Sťažnosti občanov môžu byť podané
písomne, alebo osobne a ústne. K návrhu treba priložiť kópie potrebných dokladov a doteraz
vzniknuté doklady potrebné pre posúdenie záležitosti. Ak žiadate podať sťažnosť priamo
komisárovi pre ochranu základných práv, jeho odborným zástupcom, alebo rovno na
kanceláriu v elektronickej forme, tak prosíme použiť adresu založenú za týmto účelom:
panasz@ajbh.hu

Upozorňujeme Vás, že e-mailové sťažnosti a vedenie prípadu prebieha podľa všeobecných
pravidiel, a odpoveď dostanete tradičným spôsobom poštovou formou. V záujme vecného
vybavenia zadajte prosíme Vašu adresu trvalého bydliska, a poštovú adresu. V prípade
nezadania týchto informácií Vaša sťažnosť prijatá e-mailom bude ignorovaná. Ak ho osoba o
to požiada, komisár nemôže zverejniť jej totožnosť.
Poštová adresa: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1387 Budapest Pf. 40.
Ak by ste chceli navštíviť úrad komisára osobne, odporúčame to uviesť v návrhu, alebo
sa dopredu dohodnite na termíne telefonicky.
Telefónne číslo: (0036-1) 475-7100 Fax: (0036-1) 269-1615
Stránkové hodiny úradu sťažností:
Pondelok:: 09-16 hodín, v prípade pozvania:
16-18 hodín
Utorok-Štvrtok: 09-16 hodín
Piatok: 09-12 hodín
Adresa: Budapešť, V. obvod., Nádor u. 22. >>
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Dôležité informácie:
•
•

•

Na konanie komisára pre ochranu základných práv sa 30 dňová lehota nevzťahuje.
Konanie komisára je nezávislé, svoje úkony vykonáva výlučne na základe základného zákona a iných
zákonov. Ak počas konania zistí porušenie základných práv, môže vydať odporúčanie na opravu pre
dotknutý orgán, alebo aj pre nadriadený orgán.
Nikto nemôže byť diskriminovaný preto, lebo sa obrátil na komisára pre ochranu základných práv.

