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TÖRVÉNY
(1990. március 27.)
a petíciós jogról
A Csehszlovák Szocialista Köztársaság Szövetségi Gyűlése az alábbi törvényt
alkotja:
Bevezető rendelkezések

1. §
(1) A közérdekű és más közös érdeket érintő ügyekben mindenkinek joga van egyedül
vagy másokkal együtt a közhatalmi szervekhez kérelemmel, javaslattal és panasszal
fordulni (a továbbiakban: „petíció”).
(2) E törvény alkalmazásában közhatalmi szervnek minősülnek
a)
az állami szervek,
b)
a helyi önkormányzati szervek,
c)
mindazon személyek, akik törvényi felhatalmazás alapján más személyek jogairól,
jog által védett érdekeiről vagy kötelességeiről döntenek.
(3)
Petícióval nem lehet beavatkozni a bíróság függetlenségébe.
(4) Nem megengedett az olyan petíció, amely az alkotmánynak, a törvényeknek és az
Európai Unió kötelező erejű jogi aktusainak megsértésére, a személyiségi, politikai
vagy egyéb jogok tagadására vagy korlátozására szólít fel.
2. §
A petíciós jog gyakorlásában senki nem akadályozható. E jog gyakorlásából senkinek
sem származhat hátránya.
3. §
(1) A petíció megfogalmazása, az aláírásgyűjtés és a petíció közhatalmi szervhez
történő kézbesítése céljából a petíciót benyújtó személyek petíciós bizottságot
hozhatnak létre.

(2) A petíciós bizottság nem önálló jogi személy.
(3) A közhatalmi szervvel való kapcsolattartásra a petícióban egy nagykorú személyt
neveznek meg (a továbbiakban: „képviselő“). Petíciós bizottság létrehozása esetén a
képviselőt a bizottság tagjai jelölik ki.
4. §
A petíció támogatása
(1) Mindenkinek joga van nem törvénybe ütköző módon más személyeket arra
felhívni, hogy aláírásukkal támogassák a petíciót.
(2) A petíciót támogató természetes személy köteles a petíción vagy az aláírásgyűjtő
íven olvashatóan feltüntetni az utónevét, családi nevét, lakcímét1) és aláírását, a
petíciót támogató jogi személy a megnevezését és székhelyét; a jogi személy nevében
eljárni jogosult személy olvashatóan feltünteti utónevét, családi nevét, lakcímét és
aláírását.
(3) A petíció elektronikus formában is támogatható, amelynek során a petíciót
támogató személy az aláírás helyett
a) az elektronikus petíció támogatásának megerősítése céljából feltünteti az
elektronikus levélcímét,
b) az elektronikus petíció támogatásának megerősítése céljából feltünteti az
elektronikus postafiókja címét,
c) az elektronikus petíció támogatásának megerősítése céljából azt minősített
elektronikus aláírással látja el, vagy
d) a támogatás megerősítését a petíciót támogató személyek adatainak elektronikus
információs rendszerén keresztül (a továbbiakban: „petíciós rendszer”) végzi el.
(4) Külön törvény határozhatja meg a petíció további kellékeit.1a) Ha külön
törvény1a) meghatározza a petíciót támogató személyek létszámának alsó határát
vagy a petíciót támogató személyek korhatárát, a petíciót támogató személy feltünteti
a lakóhelyét. A jelen bekezdés szerinti petíciót csak a (3) bek. b), c) vagy d) pontja
szerint lehet elektronikus formában támogatni.
4a. §
Aláírásgyűjtés a petícióhoz
(1) A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala jogszabályban határozza meg a petíciós
rendszerrel szembeni követelményeket, azok elbírálásának módját, a petíciós
rendszer azonosításának módját és a petíciós rendszerre vonatkozó tanúsítási
jelentés kellékeit.
(2) A 4. § (3) bek. d) pontja szerinti célokra csak az (1) bekezdés szerinti érvényes
tanúsítási jelentéssel rendelkező petíciós rendszer használható.
(3) Az 4. § (1) bek. szerinti célra a petíciót és az aláírásgyűjtő íveket nyilvános helyen
lehet elérhetővé tenni, ideértve az elektronikus környezetet is. A 4. § (1) bek. szerinti
jog gyakorlásához közhatalmi szerv engedélye nem szükséges, nem kerülhet sor
azonban a közúti forgalom korlátozására, a közrend megzavarására, a természet
védelméhez fűződő érdekek, valamint más személyek jogainak és jog által védett
érdekeinek megsértésére.

(4) Nyilvános helyen történő aláírásgyűjtéssel 16 évnél idősebb személy bízható meg.
(5) A petíciót támogató személyek számára lehetővé kell tenni, hogy a petíció aláírása
előtt annak tartalmával megfelelő módon megismerkedjenek. Ha az aláírásgyűjtő ívek
nem tartalmazzák a petíció szövegét, az íveken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy
az aláírók aláírásukkal milyen petíciót támogatnak; mindegyik aláírásgyűjtő íven fel
kell tüntetni a képviselő utónevét, családi nevét és lakcímét1).
(6) Ha a petícióhoz aláírásgyűjtő ívek tartoznak, a petíciót benyújtó személy köteles
a petíció szövege alatt feltüntetni a csatolt aláírásgyűjtő ívek számát. Az aláírásgyűjtő
íveket egyedileg meg kell jelölni. Ha a petíciót a 4. § (3) bek. szerint elektronikus
formában is támogatták, a petíciót benyújtó személy
a) a 4. § (3) bek. a) pontja szerinti támogatás esetében az elektronikus adathordozón
rögzített aláírásgyűjtő íveket vagy azok helyett a petíciót támogató személyek 4. § (2)
bek. és a (3) bek. a) pontja szerinti adait tartalmazó jegyzéket csatolja,
b) a 4. § (3) bek. b) pontja szerinti támogatás esetében az elektronikus adathordozón
rögzített aláírásgyűjtő íveket vagy azok helyett a petíciót támogató személyek 4. § (2)
bek., (3) bek. b) pontja és a (4) bek. szerinti adait tartalmazó jegyzéket csatolja,
c) a 4. § (3) bek. c) pontja szerinti támogatás esetében az aláírásgyűjtő íveket
elektronikus formában csatolja,
d) a 4. § (3) bek. d) pontja szerinti támogatás esetében az elektronikus aláírásgyűjtő
ívek helyett a petíciót támogató személyek 4. § (2) bek., (3) bek. d) pontja és (4) bek.
szerinti adait tartalmazó jegyzéket csatolja.
(7) A közhatalmi szerv nem köteles figyelembe venni azoknak a petíciót támogató
személyeknek az aláírását, akik adataikat olvashatatlanul, hiányosan vagy a
valóságnak nem megfelelően tüntették fel.
A petíció benyújtása és elintézése
5. §
(1) A petíciót írásban kell megfogalmazni, a „petíció” szóval kell megjelölni, és fel kell
tüntetni, milyen közérdeket vagy más közös érdeket érint. A petícióban a petíciós
bizottság minden tagja feltünteti az utónevét és családi nevét, valamint lakcímét.1)
A képviselő az utóneve, családi neve és lakcíme1) feltüntetése mellett a petíciót
aláírásával is ellátja.
(2) A petíció az írásbeliség követelményének akkor is megfelel, ha azt a petíciós
rendszeren keresztül vagy a petíciót benyújtó személy minősített elektronikus
aláírásával2) elektronikus formában nyújtották be.
(3) Köteles átvenni a petíciót az a közhatalmi szerv, amelyhez a petíciót kézbesítették.
Ha a petíció tartalmából kiderül, hogy a szerv a petíció tekintetében nem rendelkezik
illetékességgel, a kézbesítéstől számított tíz munkanapon belül azt az illetékes
közhatalmi szervhez továbbítja, és erről a képviselőt értesíti. Ha a közhatalmi szerv
a petíció egy részének tekintetében nem illetékes, a petíció másolatát az érintett rész
megjelölésével tíz munkanapon belül továbbítja az illetékes közhatalmi szervnek, és
erről a képviselőt értesíti. Elektronikusan benyújtott petíció továbbításakor a
közhatalmi szerv külön jogszabály2a) szerint jár el.

(4) Ha a petíció nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti kellékekkel, az illetékes
közhatalmi szerv a kézhezvételt követő tíz munkanapon belül a képviselőt vagy a
petíciót benyújtó személyt - a felszólítás kézbesítését követő 30 munkanapos
határidővel - írásban a hiányosságok megszüntetésére szólítja fel, egyúttal
figyelmezteti mulasztással járó következményekre. Ha a hiányosságok
megszüntetésére a megjelölt határidőn belül nem kerül sor, a közhatalmi szerv a
petíciót lezárja.
(5) Az illetékes közhatalmi szerv a petíciót úgy köteles megvizsgálni és intézni, hogy
megállapítsa, megfelelnek-e a benne foglaltak a valóságnak, összhangban vannak
vagy ütköznek-e a jogszabályokkal, a közérdekkel vagy más közös érdekkel. A
közhatalmi szerv a petíció kézbesítésétől vagy a hiányosságok (4) bekezdés szerinti
megszüntetésétől számított 30 munkanapon belül az eredményről írásban értesíti a
képviselőt. Különösen bonyolult esetekben az illetékes közhatalmi szerv írásban
tájékoztatja a képviselőt, hogy a petíciót legkésőbb 60 munkanapon belül elintézi. Ha
a jelen törvény másként nem rendelkezik, a petíció kivizsgálása során külön
jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók.7)
(6) Ha a petíció tartalma alapján nyilvánvaló, hogy a petíciót nem lehet az (5)
bekezdés szerint intézni, a kérelmet vagy javaslatot tartalmazó petíció intézésében
illetékes közhatalmi szerv elbírálja a petíció tartalmát, és az (5) bekezdésben foglalt
határidőn belül indokolással ellátott válaszlevelet küld a képviselőnek. A petíció
elintézésének eredményéről szóló, (5) vagy (6) bekezdés szerinti írásos értesítésnek
minősül az az eset is, amikor az elektronikus hivatalos dokumentumot2b)
elektronikus úton vagy amikor az eredményről szóló értesítést a petíció támogatására
használt petíciós rendszeren keresztül kézbesítik.
(7) A közhatalmi szerv a petíció elintézést követő tíz munkanapon belül köteles annak
eredményét nyilvánosságra hozni a webhelyén,2c) ha azzal rendelkezik, valamint az
elektronikus hirdetőtábláján,2d) ha ezt a műszaki feltételek lehetővé teszik. Az első
mondat rendelkezései a külön jogszabályok szerinti kötelességeket nem érintik2e).
5a. §
Ha a petíció intézését érintően hatásköri és illetékességi vita merül fel, a petíciót
átvevő közhatalmi szerv - tíz munkanapon belül azt a napot követően, amikor
tudomást szerzett a vitáról - az ügyet a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalához
döntésre továbbítja.2f) A kormányhivatal a kézbesítéstől számított tíz munkanapon
belül dönt arról, mely közigazgatási szervnek kell a petíciót vagy annak egy részét
intézni, vagy arról, hogy a petíciót saját hatáskörében intézi.
5b. §
Ha ugyanazon ügyben ismételten nyújtanak be petíciót, és az nem tartalmaz új
tényeket, a közhatalmi szerv a petícióval kapcsolatos álláspontról és az eredeti petíció
elintézésének módjáról tájékoztatja a képviselőt vagy a petíciót benyújtó személyt.
Csoportosan benyújtott petíció esetén a tájékoztatást időszaki sajtótermékben vagy
más tömegtájékoztatási eszközön keresztül is közzéteheti.

5c. §
Ha a petíció a helyi önkormányzati szerveknek, az önkormányzati képviselőknek vagy
a helyi önkormányzati szerv fenntartásában álló szervezet képviseleti szervének a
tevékenységét érinti, a petíciót az illetékes helyi önkormányzati szervnek kell
intéznie.3)
5d. §
(1) Ha a petíciót legalább 10 000 ember támogatta, a Szlovák Köztársaság egész
területén hatáskörrel rendelkező illetékes közhatalmi szerv tárgyalja meg azt a
képviselővel és a petíciós bizottsággal. Ha a petíció ügyében nem hoztak létre petíciós
bizottságot, a képviselő legfeljebb két további személyt jogosult bevonni a
tárgyalásba.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közhatalmi szervtől eltérő, az ügyben hatáskörrel
rendelkező más közhatalmi szerv a petíciót abban az esetben tárgyalja meg a
képviselővel vagy a petíciós bizottsággal, ha azt legkevesebb 1000 személy vagy a
petícióval megszólított községben3a) az önkormányzati választáson választásra
jogosultak legalább 8%-a támogatta.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti petíció címzettje a község vagy a megyei önkormányzat
képviselő-testülete, a képviselő-testület a petíciót köteles megtárgyalni, és köteles
lehetővé tenni, hogy a petíció megtárgyalásakor a petíciós bizottság képviselője és
tagjai az ügyhöz hozzászólhassanak.
(4) A közhatalmi szerv nem köteles megtárgyalni a petíciót, ha a benne foglaltaknak
maradéktalanul eleget tesz.
(5) Az (1) – (4) bekezdések rendelkezései a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsára és
a Szlovák Köztársaság Kormányára nem vonatkoznak.
6. §
Ha a petíció gyűlés4) eredményeként indul, a petícióra a jelen törvény 1-3. és 5. §
rendelkezései vonatkoznak, a petíción egyúttal fel kell tüntetni, milyen gyűlés
eredményeként indult, és a gyűlés milyen módon hagyta jóvá; a petíciós bizottságon
a gyűlés szervezőjét kell érteni.
6a. §
Együttműködés a petíció intézése során
(1) A képviselő a közhatalmi szerv felszólítására a felszólítás kézhezvételét követő tíz
munkanapon belül köteles a petíció intézése során a szükséges mértékben
együttműködést tanúsítani. Ha a képviselő a megjelölt határidőn belül - anélkül,
hogy erre objektív oka lenne - nem tanúsít együttműködést, a közhatalmi szerv nem
köteles a petíciót elintézni. Erről a képviselőt már az együttműködésre felszólító
levélben tájékoztatni kell. Az együttműködésre felszólító levél elküldését követően a
petíció elintézésére megszabott határidő mindaddig szünetel, amíg a képviselő a
szükséges együttműködést nem tanúsítja.

(2) A közhatalmi szervek és a fenntartásukban álló szervezetek, az állami alapok és
a közintézmények - ha külön jogszabály5) másként nem rendelkezik - kötelesek a
petíciót intező szerv rendelkezésére bocsátani a szükséges dokumentumokat, egyéb
iratokat, nyilatkozatokat, információkat, beleértve a petíció intézéséhez szükséges
adatokat tartalmazó adathordozókat, valamint kötelesek a petíció intézése során
együttműködést tanúsítani. Ha külön jogszabály5) másként nem rendelkezik, más
jogi személyektől és a természetes személyektől csak azok hozzájárulásával
követelhető meg az együttműködés.
Közös rendelkezések
7. §
(1) A petíció intézésében részt vevők az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeiket
maguk viselik.
(2) Ha e törvény vagy külön jogszabály6) másként nem rendelkezik, a petíciók
átvételére, nyilvántartására, intézésére és az intézés ellenőrzésére megfelelően
alkalmazandók a panaszokról szóló törvény rendelkezései.7)
9. §
A petíciók e törvény szerinti intézésére a közigazgatási eljárásról szóló általános
jogszabály nem vonatkozik.7a)
9a. §
Átmeneti rendelkezések a 2010. július 1-jétől hatályos módosításhoz
A közhatalmi szervnek 2010. július 1-je előtt kézbesített petíciókra és azok intézésére
a 2010. június 30-ig hatályos jogszabályok vonatkoznak.
9b. §
Átmeneti rendelkezések a 2015. szeptember 1-től hatályos módosításhoz
(1) A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala a 4a. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján 2016. december 31-ig jogszabályt ad ki. A 4. § (4) bek. szerinti
petíció 2016. december 31-ig elektronikus formában nem támogatható.
(2) A közhatalmi szervnek 2015. szeptember 1-je előtt kézbesített petíció elintézésére
a 2015. augusztus 31-ig hatályos jogszabályok vonatkoznak.
10. §
E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
Václav Havel s. k.
Alexander Dubček s. k.

1) Például a lakcímbejelentésről és a Szlovák Köztársaság lakossági nyilvántartásáról
szóló 253/1998. sz. törvény, a külföldiek tartózkodásáról és egyes törvények
módosításáról szóló 404/2011. sz. törvény.
1a) Például a községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény, a
választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról szóló
180/2014. sz. törvény.
2) Az elektronikus aláírásról és egyes törvények módosításáról szóló 215/2002. sz.
törvény.
2a) A közhatalmi szervek elektronikus formában történő hatáskörgyakorlásáról és
egyes törvények módosításáról szóló, 214/2014. sz. törvénnyel módosított
305/2013. sz. törvény (e-Government törvény) 17. §-a.
2b) 305/2013. sz. törvény 27. §.
2c) A közigazgatási informatikai rendszerekről és egyes törvények módosításáról
szóló 275/2006. sz. törvény 2. § (1) bek. u) pontja.
2d) 305/2013. sz. törvény 34. §
2e) Például a minősített adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló
215/2004. sz. törvény, az adóügyi igazgatásról (adóigazgatási rendtartás) és egyes
törvények módosításáról szóló 563/2009. sz. törvény 11. §, a személyes adatok
védelméről és egyes törvények módosításáról szóló, a 84/2014. sz. törvénnyel
módosított 122/2013. sz. törvény.
2f) A kormányzati igazgatásról és a központi államigazgatásról szóló 575/2001 sz.
törvény 24.§ (1) bek.
3) A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény. A magasabb
szintű területi egységek önkormányzatáról (megyei önkormányzatokról) szóló
302/2001. sz. törvény 2. §.
3a) A választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról
szóló 180/2014. sz. törvény 163. §.
4) A gyülekezési jogról szóló 84/1990. sz. törvény 6. §.
5) Például a minősített adatok védelméről szóló 215/2004. sz. törvény, a személyes
adatok védelméről szóló 428/2002. sz. törvény, az adóügyi igazgatásról szóló
563/2009. sz. törvény (adóigazgatási rendtartás) 11. §, a 483/2001. sz. banktörvény
89 – 93b. §.
6) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának házszabályáról szóló
350/1996. sz. törvény 133. § és 134. §.
7) A panaszokról szóló 9/2010. sz. törvény.
7a) A közigazgatási eljárásról szóló 71/1967. sz. törvény (közigazgatási rendtartás).

