INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI I WARUNKACH ZWRACANIA SIĘ
DO RZECZNIKA PRAW PODSTAWOWYCH
W interesie ochrony podstawowych praw Zgromadzenie Krajowe dokonuje wyboru
Rzecznika Praw Podstawowych, jako wyłącznie przed nim odpowiadającego pełnomocnika.
Na podstawie § 18 ustawy CXI (Ajbt) z 2011 roku o Rzeczniku Praw Podstawowych, do
Rzecznika Praw Podstawowych zwrócić się może ktokolwiek, jeżeli według jego opinii
któryś z organów władzy, na przykład:
– organ administracji publicznej,
– samorząd terytorialny,
– samorząd narodowościowy,
– organy publiczne działające na podstawie obowiązkowej przynależności,
– Węgierskie Siły Obronne,
– organy ochrony porządku,
– inne organy działające z uprawnienia organów administracyjnych, jako
upoważnione
– władze dochodzeniowe lub prowadzące dochodzenie organy prokuratury,
– notariusz,
– wykonawca wyroku sądowego,
– samodzielny wykonawca wyroku sądowego lub
– organy świadczące usługi publiczne
swym działaniem lub zaniedbaniem narusza podstawowe prawa osoby składającej wniosek
lub stanowi dla nich bezpośrednie zagrożenie, pod warunkiem, że dostępne mu środki
administracyjne – z wyłączeniem kontroli sądowej decyzji administracyjnych – zostały już
wyczerpane, lub nie zapewnia się mu możliwości zastosowania środków prawnych.

Za organy świadczące usługi publiczne – niezależnie od tego, w jakiej formie
organizacyjnej działają – uważane są
– organy wykonujące zadania państwowe lub samorządowe, lub też
współdziałające w wykonywaniu tych zadań,
– usługodawcy narzędzi użyteczności publicznej,

– usługodawcy usług powszechnych,
– organizacje współdziałające w pośredniczeniu lub świadczeniu wsparcia z
funduszy państwowych lub funduszy Unii Europejskiej,
– organizacje określone w przepisach prawnych, jako prowadzące działalność
pożytku publicznego, oraz
– organizacje świadczące usługi obowiązkowe, z których należy korzystać na
podstawie przepisów prawnych.
Organy wykonujące usługi publiczne mogą być badane wyłącznie w związku z tą
działalnością.
Rzecznik Praw Podstawowych, w drodze wyjątku, w przypadku ciężkiego
naruszenia podstawowych praw dużej grupy osób fizycznych, może badać także
działanie lub zaniedbanie organizacji, które nie kwalifikują się, jako organy władzy.

Rzecznik Praw Podstawowych posiada dodatkowe uprawnienia:
Wszcząć może o dokonanie przez Trybunał Konstytucyjny rewizji spójności przepisów
prawnych z dyspozycjami ustawy zasadniczej.
Rzecznik Praw Podstawowych, jak również jego zastępcy, którzy zapewniają ochronę
interesów przyszłych pokoleń, a także ochronę praw narodowości żyjących na Węgrzech,
monitorują przestrzeganie interesów przyszłych pokoleń, a także praw narodowości żyjących
na Węgrzech.

Rzecznik Praw Podstawowych nie może badać
– Zgromadzenia Krajowego,
– prezydenta republiki,
– Trybunału Konstytucyjnego,
– Najwyższej Izby Kontroli,
– sądu, oraz
– działalności prokuratury, za wyjątkiem organu dochodzeniowego prokuratury.

Jeżeli na podstawie wniosku założyć można, że – poza organami wyżej wymienionymi –
działanie lub zaniedbanie organizacji, które nie kwalifikują się, jako organy władzy, ciężko

narusza podstawowe prawa dużej grupy osób fizycznych, Rzecznik Praw Podstawowych, w
drodze wyjątku, może przeprowadzić postępowanie.

Rzecznik nie może przeprowadzić postępowania
• jeżeli od daty doręczenia prawomocnej decyzji administracyjnej podjętej w
zaskarżonej sprawie upłynęło więcej czasu, niż jeden rok;
• jeżeli postępowanie rozpoczęto przed dniem 23 października 1989 roku;
• jeżeli w celu rewizji decyzji administracyjnej wszczęto postępowanie sądowe
lub podjęta została prawomocna decyzja sądowa;
• jeżeli osoba składająca wniosek nie ujawniła swojej tożsamości, i z tego
powodu postępowanie nie może być przeprowadzone. (Nikt nie może ponieść
szkody z powodu zwrócenia się do Rzecznika Praw Podstawowych.)

Rzecznik Praw Podstawowych odrzuci wniosek, jeżeli
•

nie odpowiada on powyższym warunkom, albo

•

jest on w oczywisty sposób bezpodstawny,

•

jest on wniesiony ponownie i nie zawiera zasadniczo nowych faktów, danych.

Rzecznik Praw Podstawowych może odrzucić wniosek, jeżeli
•

został on wniesiony bezimiennie, albo

•
według jego opinii opisana we wniosku nieprawidłowość ma niewielkie
znaczenie.

Sposób składania skargi:
Wniosek i postępowanie rzecznika są wolne od opłat. Obywatele mogą swoje skargi
wnosić w formie pisemnej i osobiście, ustnie. Do prośby należy dołączyć kopie
dokumentów powstałych w związku ze sprawą i potrzebnych do jej rozpatrzenia.
Jeżeli obywatel zamierza wysłać do Rzecznika Praw Podstawowych, jego zastępców
lub do urzędu zażalenie listem elektronicznym, wówczas należy korzystać z adresu

panasz@ajbh.hu
służącego wyłącznie do tego celu.

Informujemy niniejszym, że rozpatrywanie skarg wniesionych w formie listów
elektronicznych odbywa się także zgodnie z ogólnymi zasadami załatwiania spraw i
odpowiedź przesyłana jest w zasadzie w tradycyjny sposób, za pośrednictwem
poczty. W interesie merytorycznego załatwienia sprawy należy we wniosku podać
adres stałego miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji. W przypadku jego
braku, nie będziemy zajmować się meritum skargi wniesionej listem elektronicznym.
Jeżeli osoba wnosząca wniosek o to prosi, rzecznik nie może ujawnić jej tożsamości.

Adres do korespondencji: Urząd Rzecznika Praw Podstawowych (Alapvető Jogok
Biztosának Hivatala)
1387 Budapeszt, Skr. poczt. 40 (1387 Budapest Pf. 40.)

Jeżeli obywatel chciałby złożyć skargę osobiście, może to uczynić na podstawie
wcześniejszego zgłoszenia.
Zgłosić się można pod numerem telefonicznym 06-1-475-71-00 lub zarezerwować termin
korzystając z naszej strony internetowej.
Godziny otwarcia Biura Skarg:
poniedziałek: w godzinach 09-16, w przypadku wstępnego uzgodnienia:
w godzinach 16-18
wtorek-czwartek: w godzinach 09-16
piątek: w godzinach 09-12

adres: Budapeszt V. dzielnica, ulica Nádor 22 (Budapest, V. ker., Nádor u. 22.)
Ważne informacje:
•
Postępowania przeprowadzanego przez Rzecznika Praw Podstawowych nie
dotyczy 30-dniowy termin rozpatrzenia sprawy.
•
W trakcie swego postępowania Rzecznik Praw Podstawowych jest niezależny,
swoje działania podejmuje wyłącznie na podstawie Konstytucji i prawa. Jeżeli na
podstawie przeprowadzonego badania dojdzie on do wniosku, że zaistniały
nieprawidłowości dotyczące praw konstytucyjnych, wówczas może przedłożyć
wniosek w celu ich zażegnania, adresując go do władz zaangażowanych w sprawę

lub do ich organów zwierzchnich, świadczących usługi publiczne lub forum
prawodawczego.
•
Nikt nie może ponieść szkody z powodu zwrócenia się do Rzecznika Praw
Podstawowych.

