Az alapvető jogok biztosának 3/2014. (IX. 11.) számú utasítása

a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátását segítő
Civil Konzultációs Testület felállításáról és ügyrendjéről
[Az alapvető jogok biztosának 6/2021. (111.12.) számú AJBH utasításával egységes
szerkezetben]

Az alapvető jogok biztosa a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó
bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló
2011. évi CXLIII. törvény 3. cikke alapján kijelölt nemzeti megelőző mechanizmusként, a
Magyarországon nyilvántartásba vett és működő szervezetek a szabadságuktól megfosztott
személyekkel való bánásmód területén szerzett kiemelkedő gyakorlati és/vagy magas szintű
elméleti ismereteinek hasznosítása céljából Civil Konzultációs Testületet (a továbbiakban:
CKT) hoz létre. A CKT javaslataival és észrevételeivel segíti a nemzeti megelőző mechanizmus
munkáját.

1. § (1) A CKT tagjai meghívott, valamint nyilvános pályázat útján kiválasztott szervezetek.
(2) Az alapvető jogok biztosa a CKT meghívott tagjait a szabadságuktól megfosztott
személyekkel való bánásmód területén szerzett kiemelkedő szaldsmereteik elismeréseként kéri
fel.
(3) A CKT nyilvános pályázat (a továbbiakban: pályázat) útján kiválasztott tagja
Magyarországon nyilvántartásba vett és működő civil szervezet, amelynek a tevékenysége többek között - a szabadságuktól megfosztott személyek jogainak és érdekeinek védelmére
irányul, illetve a hazai fogvatartási helyeken tartózkodó személyekkel való bánásmódot
vizsgálja.
(4) Az alapvető jogok biztosa a pályázati felhívást a CKT felállítását megelőző 60 nappal írja
ki és azt az Alapvető Jogos Biztosa Hivatalának honlapján teszi közzé.
(5) A beérkezett pályázatokat legalább háromtagú bizottság értékeli, amelynek tagjait az
jogok biztosa jelöli ki. A bizottság konszenzussal, ennek hiányában
szavazattöbbséggel határoz és tesz javaslatot. A nyertes pályázatolaól, a bizottság javaslata
alapján, az alapvető jogok biztosa dönt.
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(6) A CKT megbízatása 3 év időtartamra szól, amelyet az

első üléstől

kell számítani.

2. § (1) A CKT tagság az alapvető jogok biztosa írásbeli felkérésének elfogadásával jön létre.
(2) A CKT tagja a képviseletére jogosult személyről a felkérés elfogadásával
írásban tájékoztatja az alapvető jogok biztosát.
3. § A CKT tagság megszűnik

a) megbízatás időtartamának (3 év) leteltével;
b) lemondással;
c) a tagság egy évnél hosszabb ideig tartó szüneteltetésével.

egyidejűleg

4. § (1) A CKT nemjogi személy.

(2) Az alapvető jogok biztosa a CKT tagjainak listáját az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának
honlapján, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus éves jelentésében közzéteszi.
(3) A CKT tagjai sem az alapvető jogok biztosa által tett nyilatkozatok, sem a nemzeti megelőző
mechanizmus jelentéseinek tartalmáért nem felelősek.
5. § A CKT székhelye:
11.)
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6. § A CKT testületként működik, melynek során a tagok

a) javaslatot tehetnek a nemzeti megelőző mechanizmus éves látogatási tervének
tartalmára, valamint a vizsgálati prioritásokra;
b) indítványozhatják egyes fogvatartási helyek meglátogatását;
c) a fogvatartási helyek sajátosságaira tekintettel, speciális ismeretekkel rendelkező
szakértő felkérését javasolhatják, aki az általuk képviselet szervezet munkatársa is
lehet;
d) véleményezhetik a nemzeti megelőző mechanizmus munkamódszereit, jelentéseit,
tájékoztató kiadványait, valamint egyéb publikációit;
e) megvitathatják a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátására
felhatalmazott munkatársak képességeinek fejlesztéséhez szükséges képzési tervet;
f)

lehetőségeik

szerint részt vesznek a nemzeti megelőző mechanizmus által szervezett
konferenciákon, műhelybeszélgetéseken, kiállításokon és más rendezvényeken.

7. § (1) A CKT működésének feltételeiről az alapvető jogok biztosa gondoskodik. A CKT
tagjait e tevékenységükért díjazás és költségtérítés nem illeti meg.

(2) A CKT tagjai által javasolt szakértőnek a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak
ellátásában való közreműködése esetén, an1ennyiben a szakértő nem az Alapvető Jogok Biztosa
Hivatalának munkatársa, az alapvető jogok biztosa megbízási szerződést köt.
8. § (1) A CKT üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, a helyszín, az
időpont és a napirend megjelölésével az alapvető jogok biztosa hívja össze. A meghívókat az
ülés időpontja előtt legalább 8 nappal a tagok részére meg kell küldeni. Az ülés elektronikus
levélben is összehívható. Az ülést megelőző 3. napig az alapvető jogok biztosa vagy bármely
tag írásban, ezt követően az ülésen szóban kérheti további napirend megtárgyalását.

(2) A CKT ülésének összehívását az ok megjelölésével, bármely tag írásban kezdeményezheti
az alapvető jogok biztosánál.
(3) A CKT ülése határozatképes, ha annak összehívása, illetve a napirend közlése szabályszerű
volt és azon legalább egy meghívott és egy pályázat útján kiválasztott tag megjelent.

9. § (1) A CKT ülése nem nyilvános, azon csak a tagok, illetve az
meghívott személyek vehetnek részt.
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jogok biztosa által

(2) A CKT üléseit az alapvető jogok biztosa vezeti.
(3) A CKT döntéseit szavazattöbbséggel hozza. Minden tag egy szavazattal rendelkezik,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(4) A CKT üléseinek jegyzőkönyvét az alapvető jogok biztosa által felkért személy vezeti. A
tartalmazza az ülés időpontját, helyét, a jelenlévők névsorát, az elhangzottak
lényegét, a testület határozatait, amennyiben szükséges, annak indokait és a napirendi ponthoz
igazodó sorszámát. A jegyzőkönyvet az alapvető jogok biztosa és a j egyzőkönyv vezetője í1ják
alá.

jegyzőkönyv

(5) A CKT üléseinek jegyzőkönyve nyilvános, azt az alapvető jogok biztosa a nemzeti
mechanizmus a honlapján közzé teszi, illetve más kiadványaiban közzé teheti.

megelőző

10. § (1) Jelen utasítást az Alapvető jogok Biztosa Hivatalának
napon belül az intézmény honlapján közzéteszi.

főtitkára

(2) Az utasítás az aláírását követő hónap első napján lép hatályba.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.
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