A Szerződés bármely nyelvén( ) írhat az Ombudsmannak,

valamint a panasz alapjául szolgáló tényeket.

1 Avenue du Président Robert Schuman

a panaszos tudomására jutásától számított két

FR-67001 Strasbourg Cedex
éven belül lehet benyújtani.

Franciaország

ügyeket.

Az Ombudsman megvizsgálja a panaszt, majd értesíti
Önt vizsgálata eredményéről.

Panaszt levél formájában vagy a csatolt

formanyomtatvány kitöltésével nyújthat be az Európai
Ombudsmanhoz. A panasznyomtatvány elektronikus
változata az Ombudsman weboldaláról is letölthető:

http://www.ombudsman.europa.eu

Igen (kérjük, részletezze)

®
Nem

Kapcsolatba lépett-e már az érintett EU intézménnyel vagy szervvel panaszának orvoslása érdekében?
®

Igen (kérjük, részletezze)

Ha igen, a válaszadásra nyitva álló határidő letelt-e?
®

Igen (kérjük, részletezze)

®
Kérem, kezeljék a panaszt bizalmasan

Kérem, kezeljék a panaszt nyilvánosan

Igen

®

®

Nem

Nem

Nem

A panaszosnak joga van ahhoz, hogy kérésére panaszát bizalmasan kezeljék. Ha a panaszos a bizalmas kezelést kérte, a panasz és a fent említett egyéb
dokumentumok nem hozzáférhetőek. Ha azonban az Ombudsman vizsgálatot indított, a panaszt akkor is meg kell küldenie az érintett közösségi intézményeknek
és szerveknek, ha annak bizalmas kezelését kérték. Az Ombudsman a bizalmasan kezelt panaszokra vonatkozó döntéseit a weboldalán névtelenül és a panaszos
beazonosíthatóságát lehetővé tévő információk nélkül teszi közzé. Ezen információk abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az Ombudsman határozata teljes
terjedelemben vagy összefoglalva, illetve papíron vagy elektronikus formában jelenik meg.

A panasz “nyilvános kezelése” azt jelenti, hogy a nyilvánosság számára minden panasz, illetve annak mellékletei hozzáférhetőek. Ha az Ombudsman vizsgálatot
indít, az érintett intézmények és szervek panaszra adott véleménye, a panaszos által a véleményre tett bármilyen észrevétel, valamint a Végrehajtási rendelkezések
13. cikkében említett egyéb dokumentumok nyilvános dokumentumok, amelyek a nyilvánosság számára, kérésre, hozzáférhetőek. Az Ombudsman határozatait
a weboldalán a panaszos nevének elhallgatásával közzéteszi. Egyes panaszok teljes terjedelmükben vagy összefoglalva, papíron vagy elektronikus formában is
megjelennek. Ezen panaszok a panaszos nevét vagy címét nem tartalmazzák.

Az Ombudsman a panaszokat (és bármilyen mellékelt dokumentumot) általában nyilvánosan kezeli.

Dátum és aláírás:

®

ha az Európai Ombudsman azt állapítja meg, hogy nem járhat el ügyében?

Egyetért-e azzal, hogy panaszbeadványát más (európai vagy nemzeti) intézményhez vagy szervhez továbbítsuk,

®

Kérjük, hogy a lenti keretes szöveg elolvasása után válasszon egyet a következő két lehetőség közül:

®

A panaszának tárgyát képező ügyben bíróság hozott-e már határozatot vagy van-e folyamatban bírósági eljárás?

®

szabályzatban a kérelem és panasz benyújtására biztosított valamennyi belső igazgatási jogorvoslati lehetőséget?

Ha a panasz az EU intézménnyel vagy szervvel fennálló munkaviszonnyal kapcsolatos, igénybe vette-e a Személyzeti

Útmutató és panasznyomtatvány

Az Európai Ombudsman — 1 Avenue du Président Robert Schuman — B.P. 403 — FR- 67001 Strasbourg Cedex — Franciaország

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-ai 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása
tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról, (HL L 8, 2001.1.12, 1.o.)

Az Ombudsmanhoz benyújtott panaszok a panaszosra vagy harmadik személyre vonatkozó személyes adatokat tartalmazhatnak. Az Európai Ombudsman
személyes adatkezelésére a 45/2001/EK rendelet szabályai irányadóak (1). Ha a bizalmas kezelést a panaszos nem kérte, a rendelet 5. cikkének (d) bekezdése
értelmében személyes adatainak közzétételéhez való hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

2006 június
(1) A jelenlegi (2006 június) 21 hivatalos (Szerződéses) nyelv: Angol, Cseh, Dán,
Észt, Finn, Francia, Görög, Holland, Ír, Lengyel, Lett, Litván, Magyar, Máltai,
Német, Olasz, Portugál, Spanyol, Svéd, Szlovák és Szlovén.

http://www.ombudsman.europa.eu
folyamatban lévő vagy bíróság által már elbírált

■ Interneten
■ Az Ombudsman nem vizsgálhatja a bíróságok előtt

eo@ombudsman.europa.eu
kapcsolatban.

■ E-mailben
már megkereste panaszának tárgyával

+33 (0)3 88 17 90 62
intézményt vagy szervet, például levélben,

■ Faxon
■ A panasz benyújtását megelőzően az érintett

+33 (0)3 88 17 23 13
a hivatali visszásság miatt.

■ Telefonon
■ Nem feltétel, hogy személyesen érintett legyen

B.P. 403

■ A panaszt az annak alapjául szolgáló tényeknek

Ön szerint mit kellene az érintett intézménynek vagy szervnek tennie a visszásság orvoslására?

Európai Ombudsman

QK-72-05-015-HU-D
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EU mely intézménye vagy szerve ellen nyújt be panaszt,

SEGÍTHET ÖNNEK?
■ Levélben
pontosan megjelölve személyazonosságát, azt, hogy az

Az Európai Ombudsman
Hogyan léphet kapcsolatba
az Európai Ombudsmannal
Hogyan nyújtható be panasz?

hu

és szervek által a hivatali tevékenységük során elkövetett

visszásságok ellen.

és szervei ellen irányuló panaszokat vizsgálja ki. Ön panaszt
■ Európai Parlament
Ön panaszt nyújthat be az Európai Ombudsmanhoz

nyújthat be az Európai Ombudsmanhoz ezen intézmények
■ Európai Unió Tanácsa
az EU intézmények és szervek által a hivatali

■ Európai Bizottság
tevékenységük során elkövetett visszásságok ellen,

Az Európai Ombudsman a tagállamok nemzeti, területi vagy

helyi közigazgatási intézményeivel kapcsolatos panaszokat

nem vizsgálhatja ki, még ha a panasz EU-s ügyekkel

és tartományi parlamentek petíciós bizottságainak

Mi a hivatali visszásság?

Hivatali visszásság alatt a nem kielégítő hivatali ügyintézést

■ hivatali szabálytalanságok

■ igazságtalanság

■ hátrányos megkülönböztetés

■ hatalommal való visszaélés

■ válaszadás elmulasztása

■ információ kiadásának visszautasítása

■ indokolatlan késedelem

OPO50400_Ombudsman_HU.indd 2

■ Európai Közösségek Bírósága
(kivéve igazságszolgáltatási hatáskörét)

elérhetőségei az Európai Ombudsman oldalán megtalálhatók:
■ Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

http://www.ombudsman.europa.eu
■ Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF)

vagy az ügyintézés elmulasztását értjük. Ez abban az
Figyelem, a fenti lista nem kimerítő! Az EU intézményeinek

esetben fordul elő, ha egy intézmény vagy szerv nem
és egyéb szerveinek teljes listája a következő címen érhető

a jogszabályoknak megfelelően jár el, ha nem tartja
el: http://www.europa.eu

ha az Unió valamely tagállamának állampolgára vagy

valamely tagállam állandó lakosa. Panasszal fordulhatnak

■ Európai Számvevőszék

az Európai Ombudsmanhoz az Unióban bejelentett

székhellyel rendelkező vállalkozások, egyesületek vagy

kapcsolatos is. Az ilyen panaszok többsége a nemzeti
■ Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
egyéb testületek is.

vagy regionális ombudsmanokhoz, illetve a nemzeti vagy
■ Régiók Bizottsága

tartományi parlamentek petíciós bizottságaihoz nyújthatók
■ Európai Beruházási Bank

be. A nemzeti és regionális ombudsmanok, illetve a nemzeti

■ Európai Központi Bank

Milyen eredmény várható?

Az Ombudsman egyszerűen tájékoztatja az adott

■ Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

intézményt a panaszról annak érdekében, hogy

az megfelelően orvosolja a problémát. Ha a vizsgálat

■ Decentralizált ügynökségek (mint például
során nem sikerül kielégítően megoldani az ügyet,

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ,
az Ombudsman, ha lehetséges, békésmegoldást keres,

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség,
amely a hivatali visszásságot orvosolja és megfelel

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal, stb.)
a panaszosnak is. Ha sikertelen a békítési eljárás,

az Ombudsman ajánlást tehet az ügy megoldására.

Ha az intézmény nem fogadja el az ajánlást,

külön jelentést tehet az Európai Parlamentnek.

tiszteletben a helyes ügyintézés alapelveit, vagy ha megsérti

az emberi jogokat. Néhány példa a hivatali visszásságra:
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Ki nyújthat be panaszt
az Ombudsmanhoz?

Európai Unió Tanácsa
Európai Bizottság
Európai Közösségek Bírósága (*)
Európai Számvevőszék
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Régiók Bizottsága

®
®
®
®
®
®

®

®

®

®

®

®

Egyéb uniós intézmény (kérjük, részletezze)

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF)

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

Európai Központi Bank

Európai Beruházási Bank

Mi az, amit Ön szerint az Európai Uniós (EU) intézmény vagy szerv rosszul csinált?

Mely határozattal vagy üggyel kapcsolatban kíván panaszt benyújtani? Mikor szerzett róla tudomást?

(*) Kivéve igazságszolgáltatási hatáskörét

Európai Parlament

®

Mely Európai Uniós (EU) intézmény vagy szerv ellen kíván panaszt benyújtani?

E-mail: ................................................................................................................................................................................................................................................

Fax: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Tel: .......................................................................................................................................................................................................................................................

Ország: ..............................................................................................................................................................................................................................................

Irányítószám: ...................................................................................................................................................................................................................................

Megye: ...............................................................................................................................................................................................................................................

Város: .................................................................................................................................................................................................................................................

Cím: ....................................................................................................................................................................................................................................................

Cím: ....................................................................................................................................................................................................................................................

Megbízó (ha van): .........................................................................................................................................................................................................................

Keresztnév: .......................................................................................................................................................................................................................................

Vezetéknév: ......................................................................................................................................................................................................................................

Szükség esetén, kérjük, folytassa külön lapon, valamint csatolja a panaszbeadvánnyal kapcsolatos összes dokumentumot.

Az EU intézményei és szervei a következők:

Kérjük ﬁgyelmesen olvassa el a “Hogyan nyújtható be panasz” című részt, mielőtt a panasznyomtatványt kitöltené.

Az Európai Ombudsman az Európai Unió (EU) intézményei

HIVATALI VISSZÁSSÁGGAL KAPCSOLATOS PANASZBEADVÁNY

Melyek az EU intézményei és szervei?

Európai Ombudsman

Az Európai Ombudsman
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■ Európai Közösségek Bírósága
(kivéve igazságszolgáltatási hatáskörét)

elérhetőségei az Európai Ombudsman oldalán megtalálhatók:
■ Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

http://www.ombudsman.europa.eu
■ Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF)

vagy az ügyintézés elmulasztását értjük. Ez abban az
Figyelem, a fenti lista nem kimerítő! Az EU intézményeinek

esetben fordul elő, ha egy intézmény vagy szerv nem
és egyéb szerveinek teljes listája a következő címen érhető

a jogszabályoknak megfelelően jár el, ha nem tartja
el: http://www.europa.eu

ha az Unió valamely tagállamának állampolgára vagy

valamely tagállam állandó lakosa. Panasszal fordulhatnak

■ Európai Számvevőszék
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az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ,
az Ombudsman, ha lehetséges, békésmegoldást keres,

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség,
amely a hivatali visszásságot orvosolja és megfelel

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal, stb.)
a panaszosnak is. Ha sikertelen a békítési eljárás,

az Ombudsman ajánlást tehet az ügy megoldására.

Ha az intézmény nem fogadja el az ajánlást,

külön jelentést tehet az Európai Parlamentnek.
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Megbízó (ha van): .........................................................................................................................................................................................................................

Keresztnév: .......................................................................................................................................................................................................................................
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FR-67001 Strasbourg Cedex
a panaszos tudomására jutásától számított két

1 Avenue du Président Robert Schuman
valamint a panasz alapjául szolgáló tényeket.

Európai Ombudsman
EU mely intézménye vagy szerve ellen nyújt be panaszt,

Az Európai Ombudsman
Hogyan léphet kapcsolatba
az Európai Ombudsmannal
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http://www.ombudsman.europa.eu

változata az Ombudsman weboldaláról is letölthető:

Ombudsmanhoz. A panasznyomtatvány elektronikus

formanyomtatvány kitöltésével nyújthat be az Európai
Panaszt levél formájában vagy a csatolt
Önt vizsgálata eredményéről.

Az Ombudsman megvizsgálja a panaszt, majd értesíti
ügyeket.

A Szerződés bármely nyelvén(1) írhat az Ombudsmannak,

Igen (kérjük, részletezze)

®

Nem

Útmutató és panasznyomtatvány
Igen (kérjük, részletezze)

®

Nem

Igen (kérjük, részletezze)

®

Nem

Kérem, kezeljék a panaszt bizalmasan

®

Igen

®

Nem

Az Európai Ombudsman — 1 Avenue du Président Robert Schuman — B.P. 403 — FR- 67001 Strasbourg Cedex — Franciaország

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-ai 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása
tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról, (HL L 8, 2001.1.12, 1.o.)

Az Ombudsmanhoz benyújtott panaszok a panaszosra vagy harmadik személyre vonatkozó személyes adatokat tartalmazhatnak. Az Európai Ombudsman
személyes adatkezelésére a 45/2001/EK rendelet szabályai irányadóak (1). Ha a bizalmas kezelést a panaszos nem kérte, a rendelet 5. cikkének (d) bekezdése
értelmében személyes adatainak közzétételéhez való hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A panaszosnak joga van ahhoz, hogy kérésére panaszát bizalmasan kezeljék. Ha a panaszos a bizalmas kezelést kérte, a panasz és a fent említett egyéb
dokumentumok nem hozzáférhetőek. Ha azonban az Ombudsman vizsgálatot indított, a panaszt akkor is meg kell küldenie az érintett közösségi intézményeknek
és szerveknek, ha annak bizalmas kezelését kérték. Az Ombudsman a bizalmasan kezelt panaszokra vonatkozó döntéseit a weboldalán névtelenül és a panaszos
beazonosíthatóságát lehetővé tévő információk nélkül teszi közzé. Ezen információk abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az Ombudsman határozata teljes
terjedelemben vagy összefoglalva, illetve papíron vagy elektronikus formában jelenik meg.

A panasz “nyilvános kezelése” azt jelenti, hogy a nyilvánosság számára minden panasz, illetve annak mellékletei hozzáférhetőek. Ha az Ombudsman vizsgálatot
indít, az érintett intézmények és szervek panaszra adott véleménye, a panaszos által a véleményre tett bármilyen észrevétel, valamint a Végrehajtási rendelkezések
13. cikkében említett egyéb dokumentumok nyilvános dokumentumok, amelyek a nyilvánosság számára, kérésre, hozzáférhetőek. Az Ombudsman határozatait
a weboldalán a panaszos nevének elhallgatásával közzéteszi. Egyes panaszok teljes terjedelmükben vagy összefoglalva, papíron vagy elektronikus formában is
megjelennek. Ezen panaszok a panaszos nevét vagy címét nem tartalmazzák.

Az Ombudsman a panaszokat (és bármilyen mellékelt dokumentumot) általában nyilvánosan kezeli.

Dátum és aláírás:

®

ha az Európai Ombudsman azt állapítja meg, hogy nem járhat el ügyében?

Egyetért-e azzal, hogy panaszbeadványát más (európai vagy nemzeti) intézményhez vagy szervhez továbbítsuk,

Kérem, kezeljék a panaszt nyilvánosan

®

Kérjük, hogy a lenti keretes szöveg elolvasása után válasszon egyet a következő két lehetőség közül:

®

A panaszának tárgyát képező ügyben bíróság hozott-e már határozatot vagy van-e folyamatban bírósági eljárás?

®

Ha igen, a válaszadásra nyitva álló határidő letelt-e?

szabályzatban a kérelem és panasz benyújtására biztosított valamennyi belső igazgatási jogorvoslati lehetőséget?

Ha a panasz az EU intézménnyel vagy szervvel fennálló munkaviszonnyal kapcsolatos, igénybe vette-e a Személyzeti

®

Kapcsolatba lépett-e már az érintett EU intézménnyel vagy szervvel panaszának orvoslása érdekében?

Ön szerint mit kellene az érintett intézménynek vagy szervnek tennie a visszásság orvoslására?

Franciaország
éven belül lehet benyújtani.

SEGÍTHET ÖNNEK?
■ Levélben
pontosan megjelölve személyazonosságát, azt, hogy az

B.P. 403

■ A panaszt az annak alapjául szolgáló tényeknek

+33 (0)3 88 17 23 13
a hivatali visszásság miatt.

■ Telefonon
■ Nem feltétel, hogy személyesen érintett legyen

■ Faxon
■ A panasz benyújtását megelőzően az érintett

+33 (0)3 88 17 90 62
intézményt vagy szervet, például levélben,

■ E-mailben
már megkereste panaszának tárgyával

eo@ombudsman.europa.eu
kapcsolatban.

■ Interneten
■ Az Ombudsman nem vizsgálhatja a bíróságok előtt

http://www.ombudsman.europa.eu
folyamatban lévő vagy bíróság által már elbírált

2006 június
(1) A jelenlegi (2006 június) 21 hivatalos (Szerződéses) nyelv: Angol, Cseh, Dán,
Észt, Finn, Francia, Görög, Holland, Ír, Lengyel, Lett, Litván, Magyar, Máltai,
Német, Olasz, Portugál, Spanyol, Svéd, Szlovák és Szlovén.
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