ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТА УМОВИ ЗВЕРНЕННЯ ДО ОМБУДСМАНА
ОСНОВНИХ ПРАВ
В інтересах захисту основних прав омбудсман основних прав вибирається
Парламентом – і він несе відповідальність тільки перед Парламентом.
На основі статті 18 закону № СХІ від 2001 року Про омбудсмана основних прав (далі:
Зооп) до омбудсмана основних прав має право звертатися будь-яка особа, яка вважає,
що деякі органи, наприклад:
– органи державної адміністрації,
– органи місцевого самоврядування,
– національне самоврядування,
– громадська спілка, яка діє на основі обов´язкового членства,
– Армія Угорщини,
– правоохоронні органи,
– інші органи, які діють на підставі повноваження державної адміністрації,
– слідчий орган або орган прокуратури, який проводить слідство,
– нотаріус,
– виконавець апеляційного суду,
– самостійний судовий виконавець або
– орган з надання громадських послуг
якщо дії або бездіяльність вищезазначених органів порушують основні права заявника
або безпосередньо загрожують таким правам, за умови, що заявник вже подав усі
можливі апеляційні скарги до наявних інстанцій, або якщо можливість апеляційного
оскарження не передбачається законодавстом.

Органом з надання громадських послуг являється – незалежно від організаційної
форми такого органу
– орган, виконуючий державні обов´язки або обов´язки самоврядування, а
також органи, які сприяють у виконанні таких обов´язків,
– комунальне підприємство,

– підприємство з надання єдиних послуг,
– організація, яка приймає участь у наданні або посередництві державних
підтримок або підтримок Європейського Союзу,
– організація, яка здійснює діяльність, яка згідно з законодавством являється
громадською послугою, та
– організація, яка надає послуги, замовлення яких згідно з законодавством є
обов´язковим.
Перевірка діяльності органу з надання громадських послуг може здійснюватися
тільки у зв´язку з такою діяльністю.
Омбудсман основних прав у разі серйозного порушення основних прав великої
групи фізичних осіб має право перевіряти діяльність або бездіяльність навіть і
такої організації, яка не являється відомчим органом.

Подальші права омбудсмана основних прав:
Вправі ініціювати перед Конституційним
законодавчих актів Конституції.

Судом

встановлення

відповідності

Омбудсман основних прав, а також його заступники з охорони інтересів майбутніх
поколінь та прав проживаючих в Угорщині національностей спостерігають за станом
забезпечення прва майбутніх поколінь та прав проживаючих в Угорщині
національностей.

Омбудсман основних прав не має право перевіряти діяльність наступних органів
– Парламент,
– президент країни,
– Конституційний Суд,
– Державна рахункова палата,
– суд, та
– прокуратура, за винятком органів прокуратури, проводячих слідство.

Якщо на основі заяви можливо припустити, що – за винятком вищенаведених органів –
діяльність чи бездіяльність організації, не являючої відомчим органом, серйозно
порушує основні права великої групи фізичних осіб, то омбудсман основних прав
вправі прийняти необхідні заходи.

Омбудсман не має право порушувати справу у наступних випадках
• якщо з моменту оголошення правосильної постанови адміністративного
органу минуло більше одного року;
•

якщо справа була порушена перед 23 жовтням 1989 року;

• якщо стосовно судового розгляду адміністративної постанови була
порушена судова справа, або якщо судом була прийнята прависильна
постанова у справі;
• якщо заявник не вказав свої особисті дані, із-за відсутності яких
неможливо провести перевірку. (Із-за звернення до омбудсмана основних
прав ніхто не може бути санкціонованим.)

Омбудсман основних прав відмовляє в задоволенні заяви, якщо
•

вона не відповідає вищезазначеним умовам, або

•

вона є безпідставною,

•

заява була заново подана, але вона не містить нові суттєві факти або дані.

Омбудсман основних прав може відмовити в задоволенні заяви, якщо
•

заява подана анонімно, або

•

за думкою омбудсмана заторкана у заяві справа не має великого значення.

Порядок подачі заяви:
За подачу заяви та процес омбудсмана державне мито не стягується.
Громадяни можуть подати свої заяви у письмовій формі та особисто в усній
формі. До заяви доцільно додати усі наявні матеріали, необхідні для розгляду
заяви. Якщо Ви бажаєте надіслати свою заяву омбудсману основних прав, його
професійним заступникам або управлінню на адресу електронної пошти,
просимо надіслати заяву на

panasz@ajbh.hu
, ця адреса підтримується спеціально для таких заяв.

Звертаємо увагу на те, що розгляд надісланих на адресу електронної пошти
заяв проводиться за загальними правилами, відповідь на такі заяви в основному
надається традиційним шляхом, тобто направленням листа поштою. Для
забезпечення розгляду заяви по суті просимо вказати на заяві адресу Вашого
постійного місця проживання, а також Вашу поштову адресу. У разі
відсутності цих даних, нами не розглядатимуться по суті заяви, надіслані на
адресу електронної пошти. Якщо заявник просить цього, омбудсман не має
право розкрити особу заявника.

Поштова адреса: Бюро Омбудсмана Основних Прав (Alapvető Jogok Biztosának
Hivatala)
1387, м. Будапешт п/с. 40. (1387 Budapest Pf. 40.)

Якщо Ви хочете подати заяву особисто, Ви можете зробити це після попереднього
узгодження часу прийому.
Попереднє узгодження часу прийому можливе за номером телефону 06-1-475-71-00 або
на нашій веб-сторінці шляхом електронного бронювання часу прийому.
Режим роботи Бюро скарг:
понеділок: 09-16 годин, за попереднім узгодженням часу прийому:
16-18 годин
вівторок-четвер: 09-16 годин
п'ятниця: 09-12 годин.

адреса: м. Будапешт, V-ий район, вул. Надор, 22. (Budapest, V. ker., Nádor u. 22.)
Важливо знати:
• На процес омбудсмана основних прав не поширюється загальний 30-ти
дневний термін розгляду заяв.
• Омбудсман основних прав в ході розгляду заяв діє самостійно, він приймає
свої рішення виключно на основі Конституції та законів. Якщо в результаті

розгляду заяви він виявить факт порушення конституційних прав, видаватиме
рекомендацію щодо припинення такого правопорушення, така рекомендація
адресовується заторканому органу, його вищому органу, органу з надання
громадських послуг або законодавчому форуму.
• Із-за звернення до омбудсмана основних прав ніхто не може бути
санкціонованим.

