
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

  



 



 

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (továbbiakban: Hivatal) fejezet hatáskörébe az 
alapvető jogok biztosa, két helyettese, valamint hivataluk tevékenysége tartozik, az alapvető 
jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) alapján. 

A Hivatalt az alapvető jogok biztosa irányítja, és a főtitkár vezeti. Az ombudsman az eljárása 
során független, feladata az alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk 
érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet. Az Alkotmánybíróságnál 
kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát. 
Áttekinti és elemzi az alapvető jogok magyarországi helyzetét és az alapvető jogokkal 
összefüggő, Magyarországon történt jogsértésekről statisztikai kimutatást készít. Véleményezi 
a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezetét, a hosszú távú fejlesztési, 
területrendezési és a jövő nemzedékek életminőségét egyébként közvetlenül érintő terveket és 
koncepciókat, valamint javaslatot tehet az alapvető jogokat érintő jogszabályok módosítására, 
megalkotására, illetve a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére. 
Közreműködik a feladat- és hatáskörét érintő nemzetközi szerződések alapján készülő 
nemzeti jelentések előkészítésében, figyelemmel kíséri és értékeli e szerződések magyar 
joghatóság alá tartozó érvényesülését. Tevékenysége során együttműködik azon 
szervezetekkel, amelyek célja az alapvető jogok védelmének előmozdítása. Az alapvető jogok 
biztosa ellátja a 2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett, a kínzás és más kegyetlen, 
embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív 
jegyzőkönyve 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmus feladatait, az Ajbt., valamint 
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbt.) alapján 
pedig a közérdekű bejelentések kezelésével kapcsolatos, és a nemzetbiztonsági ellenőrzések 
felülvizsgálati eljárásának elrendelésével és lefolytatásával összefüggő tevékenységet folytat. 

Az alapvető jogok biztosa, illetve a jövő nemzedékek érdekeinek, továbbá a Magyarországon 
élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesei figyelemmel kísérik a jövő nemzedékek 
érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban  

A fejezet 1. címe az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, mely a fenti feladatok ellátását 
biztosítja. Az átlagos statisztikai állományi létszám 159 fő. 

        millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
1. cím Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala 

1331,5  1331,5 159 

Fejezet összesen: 1331,5  1331,5 159 
 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a 2011. évi CXI. törvényben foglaltak szerint nem 
folytathat bevételszerző tevékenységet, bevételei kizárólag esetiek, jellegük miatt nem 
képezhetik a költségvetési feladatok tartós és kiszámítható finanszírozását, ezért 2018-ra saját 
bevételt nem tervezett. 
 




