Повереника за основна права, опште познатог под називом омбудсман, на период од
шест године бира Парламент. Његов задатак је да на највишем нивоу и ефикасно
заштићује основна права која су наведена у мађарском Основном закону (Уставу).
Повереник за основна права је дужан да сваке године подноси извештај Парламенту о
својој делатности.
На основу кандидатуре омбудсмана, Парламент такође бира и два омбудсманова
заменика. Заштита права у вези заштите животне околине је делокруг заменика
повереника одговорног за будуће генерације, док је заштита права народности
(националних мањина) које живе у Мађарској у сагласности са народносним законом
делокруг омбудсмана за народности.
Омбудсман и његови заменици не могу да врше политичку делатност, а своју делатност
врше независно од државне власти. Током процеса које воде и мера која предузимају се
ослањају на Основни закон и на друге правне прописе. Делокруг повереника за основна
права и његових заменика, као и њихове могућности испитивања предмета на основу
овлашћења према Основном закону, су искључиво одређени самосталним законом који
регулише њихову делатност.
Главни задатак омбудсмана и његових заменика је да покрену процес у случају повреде
основних права или примете непосредну опасност да се повреде основна права у
деловању државних институција, као и законитост у пословању органа јавне управе.
Покретање процеса који било ко може да захтева је бесплатно. Особа која иницира
процес свој захтев може предати на свом матерњем језику, без формалних ограничења.
У интересу отклањања установљених неправилности, омбудсман и његови заменици
могу да предузму опште или посебне мере према органу власти или јавном сервису где
се испољава неправилност, односно код њиховог надзорног органа. За процес се не
везују никакви рокови. Уколико особа која је предала захтев од омбудсмана тражи да се
не открије њен идентитет, тога морају да се придржавају и омбудсман и његови
заменици. Због обраћања омбудсману и његовим заменицима нико не може бити
дискриминисан. Омбудсман може да покрене процес код Уставног Суда или код
Врховног суда.
Као заменик омбудсмана, омбудсман за народности (заменик) са пажњом прати
остваривање појединачних и заједничких права тринаест народности које живе у
Мађарској. Заменик у сарадњи са омбудсманом, у случају повреде народносних права
може да покрене истрагу, и може самостално да изрази своје ставове. Даље, важан
задатак је да обавештава јавност у вези историјских, културних и других питања које се
односе на народности. Омбудсману за народности (заменику) се може обратити било
ко, уколико због своје припадности некој од народности осећа да је дискриминисан,
доживљава увреде, односно сусрео се са неправилностима у вези појединачних и
заједничких народносних права.
На основу одлуке Парламента, од 21. октобра 2013. године је Ержебет Шандор
Салаине, универзитетски професор међународног и европског права, стручњак за
међународну заштиту мањина, уједно и члан контролне саветодавне комисије
Европског савета за спровођење Оквирног споразума о националним мањинама,
постављена за омбудсмана за народности (заменик), мандат јој траје шест година.

