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BEVEZETÉS
A háttéranyag a fegyveres szervek ombudsmani ellenőrzésének témáját járja körül az Európai
Unió tagországaiban.
Kutatásainkat főként a fegyveres szervek ellenőrzésére rendelt ombudsmani intézményeket
tömörítő nemzetközi szervezet (OMBUDS Institutions for Armed Forces) honlapjának
információira, a The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces által készített
tanulmányokra és publikációkra, valamint az egyes nemzeti intézmények honlapjaira és
jogszabályaira alapoztuk. A forrásokat minden esetben linkeltük a szövegben.
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AUSZTRIA
Ausztriában a fegyveres szervek felügyeletét nem egy egyszemélyi ombudsmani intézmény,
hanem egy külön bizottság látja el.
A besorozott állomány és a fegyveres szervek tagjainak jogi védelmére egy parlamenti
bizottságot hoztak létre (németül: Parlamentarische Bundesheerkommission, angolul: The
Austrian Parliamentary Commission for the Federal Armed Forces) a 2001-es honvédelmi
törvény alapján.
A bizottság tagjai a Nationalrat választott képviselőiből, valamint a parlamenti frakciók által
ajánlott további személyekből állnak. A bizottság mandátuma hat évre szól.
Egy 2015-ös felmérésben (DACF, 2015, 21. old.) az osztrák felügyeleti szerv a fegyveres erők
ellenőrzése során az alábbi feladatait jelölte meg, külön osztályozva egy skálán (1.- nem fontos,
5.- nagyon fontos) azok fontosságát.
Forrás: DACF (2015:21), fordítás és szerkesztés: Infoszolg.
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BELGIUM
Belga Fegyveres Erők Közvetítő Felügyelője1
A Belga Fegyveres Erők Ombudsmanja (Inspector General Mediator of the Belgian Armed
Forces) rendkívül fontos szerepet tölt be a fegyveres erőkön belül felmerülő konfliktusokban.
A felmerülő problémák legnagyobb része a munkakörülményekkel, a munkaszerződésből eredő
nézeteltérésekkel, szabadsággal, valamint a nyugdíjazás feltételeivel kapcsolatosak. Ajánlásait
a hadseregen túl, a végrehajtó hatalomnak és a parlamentnek küldi el. A katonai ombudsmannak
a parti őrséget érintő konfliktusokban nincs illetékessége. Leváltásáról a védelmi miniszter
dönthet, működésének anyagi feltételeit a Védelmi Minisztérium költségvetéséből fedezik.
Saját hatáskörben nem kezdeményezhet vizsgálatot. A védelmi miniszternek lehetősége van
egy ombudsmani vizsgálat felfüggesztésére vagy lezárására.
BULGÁRIA
Nincs katonai ombudsman.
CIPRUS
Az 1991-ben létrehozott Ombudsman hatáskörébe tartoznak a ciprusi hadsereggel
kapcsolatos kérdések kivizsgálásai is (pl. legutóbb a ciprusi katonai táborok „embertelen”
körülményei).
A ciprusi Legfelsőbb Bíróság Katonai Bírósága hatáskörébe tartoznak azon, katonákkal
kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálása, amelyek sértik a Btk-t vagy a katonai Btk-t.
CSEH KÖZTÁRSASÁG
Csehországban alapvető jogi biztos működik A cseh emberi jogi biztos mandátuma hat évre
szól, s legfőbb feladata, hogy megvédje az állampolgárokat a hivatalok túlkapásaitól és
önkényétől. Az ombudsmannak vitás ügyekben joga van felvilágosítást kérni akár a
miniszterektől is, de végrehajtó hatalommal nem rendelkezik, tehát senkinek semmiféle
utasítást nem adhat. Az általa észlelt hiányosságokra felhívhatja a felettes szervek, illetve a
parlament figyelmét és joga van ezeket az ügyeket nyilvánosságra hozni.
http://www.ochrance.cz/en/
DÁNIA
1953-ban, a dán Alkotmány általános felülvizsgálatakor foglalták az Alkotmányba az
ombudsman pozícióját létrehozó 55. cikket: „Törvény rendelkezése alapján a Folketing kinevez
egy vagy két nem képviselő személyt az állam polgári és katonai közigazgatásának ellenőrzése
céljából.”
Az ombudsmani intézményt az ombudsmanról szóló törvény szabályozza. Eszerint az
ombudsmant a dán parlament választja, és a hivatalban töltött teljes ideje nem haladhatja meg

1

http://icoaf.org/pubs/Comparative%20Perspective%20of%20OIAF.pdf
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a tíz évet. Ellenőrzési joga kiterjed a közigazgatás minden területére. Tevékenységéről éves
beszámolóban tesz jelentést a parlamentnek; a legutóbbi, 2014-es munkájáról szóló
dokumentum ezen a linken elérhető.
A DCAF (2012) tanulmánya felhívja rá a figyelmet, hogy Dániában a fegyveres erőkön belül
létezik egy tanácsadó rendszer, amelyhez azok a katonák és tisztek fordulhatnak, akik úgy vélik,
hogy diszkrimináció érte őket, vagy akiket diszkriminációval vádoltak meg. A tanácsadók nem
részei a katonai parancsnoki láncnak, de egy katonai parancsnoknak (ún. főtanácsadónak)
jelentenek. A tanácsadók segítenek megfogalmazni a panaszt, amit aztán a parancsnoki láncban
kezelnek, tehát külső, független panaszkezelési rendszer nem létezik.
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
http://www.servicecomplaintsombudsman.org.uk/
A szolgálati panaszok ombudsmanjának (Service Complaints Ombudsman) hivatalát egy 2015.
évi törvény (Service Complaints and Financial Assistance Act) vezette be, feladatát korábban
a fegyveres szervekkel kapcsolatos szolgálati panaszok biztosa (Service Complaints
Commissioner for the Armed Forces) látta el. Nem egyszerű névváltozásról van szó, hanem
egy átfogó reform részeként került sor az új ombudsmani intézmény felállítására.
Az ombudsmanhoz a fegyveres szerveknél szolgálatot teljesítők fordulhatnak, illetve a már
leszereltek is olyan ügyekben, amely a szolgálati jogviszonyuk alatti időszakra vonatkozik.
Az ombudsmani eljárás feltétele, hogy az illető panaszát írásban megtegye saját felettes
szolgálati vezetője felé, s a felettes a panaszt elbírálja, illetve elutasítja.
Az ombudsman jogosult az elutasított panasz ügyében eljárni, vizsgálatot folytatni, emellett
vizsgálhatja az egyes fegyveres szerveknél érvényben levő panasztételi eljárást is.
ÉSZTORSZÁG
Ombudsman – Chancellor of Juctice

A független tisztviselő feladata, hogy a hatályos jogszabályokat alkotmányossági szempontok
szerint megvizsgálja, és az emberek alapvető jogait és szabadságát ezáltal biztosítsa.
Nem szerepel külön megnevezve a fegyveres testületek felügyelete.
FINNORSZÁG
A finnek 1919-ben – a svédeket követően a világon másodikként – hozták létre a parlamenti
ombudsman pozícióját. A finn ombudsmani intézmény általános hatáskörrel bír, vagyis
mandátuma kiterjed a közszolgáltatások és a hatalmi ágak teljes spektrumára, így a fegyveres
erőkre is (DCAF, 2015). Az ombudsman elsősorban a beérkező panaszok alapján vizsgálja a
jogszerűséget, de saját kezdeményezésre is beavatkozhat, ha hiányosságokat észlel. Továbbá
helyszíni vizsgálatokat is végez.
Az ombudsman feladatait az Alkotmány és a parlamenti ombudsmanról szóló 197/2002 számú
törvény szabályozza. Az Alkotmány 38. cikke értelmében a parlamenti ombudsmant és két
helyettesét négy évre nevezi ki a parlament. Az ombudsman éves jelentésben számol be a
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parlamentnek (Alkotmány 109. cikke), a 2014-ben végzett tevékenységéről szóló összefoglaló
ezen a linken érhető el.
A 197/2002 számú törvény 5. szakasza rendelkezik az ombudsman börtönökre, zárt
intézményekre és a fegyveres erőkre vonatkozó feladatairól. Ennek értelmében az ombudsman
köteles helyszíni vizsgálatokat végezni – különösen a börtönökben és egyéb zárt
intézményekben – és monitorozni, hogy milyen bánásmódban részesülnek az elkülönítettek.
Továbbá rendszeresen vizsgálatokat végez a fegyveres erők, határőrök és a finn békefenntartó
kontingensek egységeinél, valamint a rendőrőrsökön.
Az ombudsman honlapján hangsúlyozzák, hogy az ombudsman kiemelt figyelmet fordít az
alapvető és az emberi jogok érvényesülésére, valamint annak vizsgálatára, hogy a rendőrség
hogyan alkalmazza a telekommunikációt befolyásoló és a titkos műveletekre vonatkozó
kényszerítő intézkedéseket.
A DACF (2015:21) felmérésében a fegyveres erőket illetően az ombudsman az alábbi feladatait
nevezte meg, jelölve azok fontosságát (legfontosabb: 5, legkevésbé fontos: 1).
Kivizsgálja a beérkező panaszokat
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Saját ajánlásokat tesz

3

Vizsgálja a nemzeti jogszabályoknak való megfelelést

4
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való megfelelést
Vizsgálja a fegyveres erők belső eljárásainak méltányosságát

1

Általános javaslatokat tesz

2

Vitás kérdésekben mediál

1

Oktatási tevékenységet folytat a hadseregben

1

Forrás: DACF (2015:21), fordítás és szerkesztés: Infoszolg.

Az ombudsman honlapján kiemelik, hogy Finnországban létezik az igazságügyi főbiztos
intézménye, melynek feladatai és hatásköre nagyban átfed az ombudsmanéval, azonban vannak
olyan területek, melyekért csak egyikük felelős. Kizárólag az ombudsman által vizsgálhatók a
fegyveres erőkhöz, a határőrséghez, a békefenntartó erőkhöz, a börtönökhöz és más olyan
intézményekhez kapcsolódó ügyek, ahol embereket akaratuk ellenére elzárva tartanak.
FRANCIAORSZÁG
Nincs katonai ombudsman.
GÖRÖGORSZÁG
Általános ombudsman van az országban, emberi jogi kérdésekben működik.
http://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.en.home
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HOLLANDIA
Hollandiában nincs a fegyveres szervek ellenőrzésére rendelt ombudsman. Az általános
ombudsmant és helyettesét a parlament alsóháza nevezi ki.
Források:
The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2008
Ombuds Institutions for Armed Forces
Az általános ombudsman (National ombudsman) honlapja
HORVÁTORSZÁG
Az ombudsmanról szóló törvény értelmében2 nincs a fegyveres szervek ellenőrzésére rendelt
ombudsman.
Források:
The Constitution of the Republic of Croatia (consolidated text)
Law On The Ombudsman
ÍRORSZÁG
Írországban van speciális, a védelmi erőkre specializált ombudsman (Ombudsman for the
Defence Forces). Kinevezésének menetét, feladat-és hatáskörét, beszámolási kötelezettségét, a
hivatal felépítését, illetve az ombudsmani eljárás folyamatát a 2004. évi 36. számú törvény
szabályozza.
A hivatal honlapján (http://www.odf.ie/) publikálják az ombudsman éves jelentéseit. 2014-ben
112 panasz érkezett az ombudsmanhoz, ami az előző éviekhez hasonló szám, és követi az évek
óta csökkenő tendenciát.
LENGYELORSZÁG
Lengyelországban nincs önálló, a honvédelmi ügyekkel foglalkozó ombudsman. Bár az
általános, emberi jogi ombudsman hatásköre kiterjed a fegyveres erőkre is3, az nem tartozik a
kiemelt fontosságú területek közé: az emberi jogi ombudsmanról szóló törvény4 taxatív
formában nem sorolja fel, nem tartozik a kiemelt ügyek közé (amelyek az egyenlő esélyek,
szabadságuktól megfosztottak, hajléktalanok, fogyatékossággal élők, időskorúak, migránsok)5
és nem kezelik külön kategóriaként az ombudsman tevékenységéről szóló jelentésben6 sem.

2

Law On The Ombudsman
https://www.ceas-serbia.org/DCAF_mapping%20study%20on%20Ombuds%20Institutions_VILLIER.pdf, 3.
táblázat
4
https://www.rpo.gov.pl/en/content/act-commissioner-human-rights
5
Ld. az ombudsmani hivatal honlapja: https://www.rpo.gov.pl/en
6
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/HUMAN%20RIGHTS%20DEFENDER%20BULLETIN%
202014%2C%20No%203%20SOURCES.pdf
3
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LETTORSZÁG
Nincs külön katonai ombudsman.
Az
ombudsmanról
szóló
törvényben
nem
említenek
vonatkozást:
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Ombudsman_Law.
pdf
LITVÁNIA
Litvániában nincs a fegyveres testületeket vizsgáló ombudsmani hivatal azt ezt nyilvántartó
nemzetközi szervezet szerint.
LUXEMBURG
Nincs katonai ombudsman.
MÁLTA
Nincs külön katonai ombudsman.
A máltai ombudsmanról szóló törvény (12. § és A és B. melléklet) leszögezi, hogy a fegyveres
erők alapesetben ki vannak véve az ombudsman hatásköre alól, de ha bizonyítottan kimerítettek
minden rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget, az ombudsman is vizsgálódhat a katonai
kinevezések, előremenetel, fizetés és nyugdíj ügyében.
http://www.ombudsman.org.mt/wp-content/uploads/2013/11/Ombudsman-Act.pdf
NÉMETORSZÁG
Németországban az Alaptörvény 45. cikke értelmében az alapjogok védelme, valamint a
Bundestag parlamenti ellenőrzési jogkörének gyakorlása és segítése céljából a Bundestag egy
katonai biztost nevez ki.
A katonai megbízotti intézményről szóló törvény részletesen tartalmazza a megbízott feladatés hatáskörét. A törvény szerint a kinevezésnek a Bundestag képviselőinek többségi szavazatán
kell alapulnia. A szavazás titkos. A katonai megbízott mandátuma öt vére szól.
A katonai biztos vizsgálatait saját kezdeményezésre, vagy a Bundestag, ill. annak Védelmi
bizottsága alapján folytatja le.
A katonai megbízotti intézmény egyik kiemelkedő jelentősége, hogy a katonák mindenfajta
szolgálati utat megkerülve közvetlenül a megbízotthoz fordulhatnak írásbeli petíció
formájában, abban az esetben, ha jogaik sérülését tapasztalják.
A katonai biztos honlapja angolul:
https://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/commissioner
Egy 2015-ös felmérésben (DACF, 2015, 21. old.) a Bundestag katonai biztosa a fegyveres erők
ellenőrzése során az alábbi feladatait jelölte meg, külön osztályozva egy skálán (1.- nem fontos,
5.- nagyon fontos) azok fontosságát.
8
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DACF (2015:21), fordítás és szerkesztés: Infoszolg
OLASZORSZÁG
Olaszországban nincs a hagyományos értelemben vett nemzeti ombudsman (országos
hatáskörrel), ellenben ÚN. REGIONÁLIS OMBUDSMANOKat választanak. Az olasz regionális
ombudsmanok független intézményi szereplők. A regionális ombudsmani hivatalok központi
szerve a toszkán ombudsman (Regional Ombudsman for Tuscany - Regional Law of Tuscany,
April 27 2009, Discipline of Regional Ombudsman).
PORTUGÁLIA
Az Alkotmány 23. Cikkében rendelkezik az ombudsmanról:
Ombudsman
1. Az állampolgárok a köztestületek tevékenységeivel vagy mulasztásaival kapcsolatos
panasszal élhetnek az ombudsmannál, mely azt döntési jog nélkül köteles megvizsgálni, és
megküldeni az illetékes szerveknek a szükséges ajánlásokat a törvénytelenségek megelőzése és
orvoslása érdekében.
2. Az ombudsman intézkedése független a jelen Alkotmányban vagy a törvény által biztosított
bármilyen kegyelmi vagy jogorvoslati intézkedéstől.
3. Az ombudsmani hivatal független szerv; az Igazságügyi Hivatalt a Nemzetgyűlés hívja életre
a törvény által megszabott időtartamra.
4. A Közszolgálati Hivatal szerveinek és személyzetének kötelessége az ombudsmannal
együttműködni kötelességeinek teljesítésében.
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Portugáliában általános ombudsman és két helyettes ombudsman működik, speciálisan a
fegyveres szervek ellenőrzésére létrehozott ilyen tisztség nincsen. Az Ombudsmanról szóló
9/91. törvény 2. cikke szerint azonban az ombudsman tevékenysége során vizsgálja a fegyveres
erőknél történt visszaéléseket is. A 21. cikk (1) bekezdése szerint hatáskörébe tartozik a katonai
börtönök előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálata, valamint ezen intézményektől történő
információ- és dokumentumbekérés. A 29. cikk 1., 2. és 6. pontjában lefekteti a katonaság,
valamint a fegyveres erők együttműködési kötelezettségét.
ROMÁNIA
Általános, alapvető emberi jogok felügyeletét végző ombudsman van (http://www.avp.ro)
Nincs a fegyveres szervek ellenőrzésére rendelt ombudsman.
SPANYOLORSZÁG
Spanyolországban az Alkotmány nem rendelkezik az alapjogi biztos intézményéről. A 3/1981.
számú sarkalatos törvény határozza meg a szabályokat az ombudsman jogállásáról, valamint
eljárásával kapcsolatban az 1983. évi 92. törvényben is találhatóak rendelkezések.
Spanyolországban általános ombudsman foglalkozik az alkotmányos panaszok kivizsgálásával,
akit a Parlament választ 5 évre. Konkrétan a fegyveres szervek ellenőrzésére rendelt
ombudsman nem működik az országban.
Sem az ombudsman jogállásával foglalkozó törvények, sem az alkotmány nem tartalmaznak
fegyveres erőkkel kapcsolatos rendelkezéseket.
https://www.defensordelpueblo.es/
SVÉDORSZÁG
Svédországban négy ombudsman működik. Ezek közül a legfőbb parlamenti ombudsman
szakmai területei közé tartozik a fegyveres erők ellenőrzése, s az ide vonatkozó panaszok
kivizsgálása. A panaszok száma alacsony, a 2014/15-ös költségvetési évben 14 vizsgálatot
folytattak le.7.
Az ombudsman javaslatokat tehet honvédelmi tárgyú törvényjavaslatok esetén a szövegre
vonatkozóan, valamint állásfoglalást tehet, javaslatokat fogalmazhat meg honvédelmi
szakpolitikai kérdésekben is.
A hivatal vizsgálatot folytat a hadseregben történő emberi jogi és nemzetközi jogi jogsértések
esetén. Vizsgálatai középpontjában gyakran szerepelnek egészségügyi következmények,
szerződéses kérdések vagy munkakörülmények helyzete a hadseregben. A vizsgálatok során az
ombudsman helyszíni ellenőrzést tarthat, a vizsgálat után utánkövetést, végezhet. 8

7
8

http://www.jo.se/en/About-JO/Annual-reports/The-ombudsmens-overview/Elisabet-Fura---statements/
http://icoaf.org/pubs/Comparative%20Perspective%20of%20OIAF.pdf
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SZLOVÁKIA
2002. január 1 óta létezik ombudsman, amelyet a Szlovák Nemzeti Tanács választ meg a
jelöltek közül legalább 15 képviselő szavazatával. Szerepét tekintve alapjogvédelmi
tevékenységet lát el, független szervezet. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal
kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk
érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet.
Az ombudsman intézményének a nemzetközi standardja szerint két fontos kritériumnak kell
megfelelne ez az állami szervektől való függetlenség és a pártatlanság. A DACF (2015:21)
nemzetközi felmérésében az ombudsmanok 3 típusát különbeztették meg, ezek közül az egyik
a fegyveres szervekhez tartozik. Ez sok esetben nem teljesen független, mivel a védelmi
minisztérium felé beszámolási kötelezettséggel tartozik, és költségek terén is a fenntartója. Az
OSCE országok közül Szlovákia az egyik (Belgium, Csehország, Litvánia, Hollandia) ahol
ilyen típusú ombudsmani szolgáltatás létrejött a Védelmi Minisztériumon belül 1993-ban.
A jelentés egyik táblázata a fegyveres erőket illetően az ombudsman alábbi feladatait nevezte
meg, jelölve azok fontosságát (legfontosabb: 5, legkevésbé fontos: 1).
Kivizsgálja a beérkező panaszokat

5

Saját ajánlásokat tesz

1

Vizsgálja a nemzeti jogszabályoknak való megfelelést

1

Vizsgálja a nemzetközi emberi jogi törvénynek és a nemzetközi humanitárius jognak 1
való megfelelést
Vizsgálja a fegyveres erők belső eljárásainak méltányosságát

-

Általános javaslatokat tesz

3

Vitás kérdésekben mediál

-

Oktatási tevékenységet folytat a hadseregben

-

Forrás: DACF (2015:21), fordítás és szerkesztés: Infoszolg.
SZLOVÉNIA
Szlovéniában általános ombudsman van három helyettessel. A fegyveres erők vizsgálata nem
külön elhatárolt terület a vizsgálati területek meghatározása során. 9
Az ombudsman javaslatokat tehet honvédelmi tárgyú törvényjavaslatok esetén a szövegre
vonatkozóan. A hivatal vizsgálatot folytat a hadseregben történő emberi jogi és nemzetközi
jogi jogsértések esetén. Vizsgálatai középpontjában gyakran szerepelnek egészségügyi
következmények, szerződéses kérdések vagy munkakörülmények helyzete a hadseregben.

9

Az egyes területek itt találhatók. Az ombudsman intézményéről szóló törvény itt.

11

A vizsgálatok során az ombudsman helyszíni ellenőrzést tarthat, a vizsgálat után utánkövetést,
végezhet. A szlovén ombudsman javaslatai érvényesése céljából az alkotmánybírósághoz is
fordulhat. 10

10

http://icoaf.org/pubs/Comparative%20Perspective%20of%20OIAF.pdf
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