Az alapvető jogok biztosának
4/2012. (I. 24.) számú
utasítása
az alapvető jogok biztosa által adományozható
„JUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM”
Díjról
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bek. a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a következőket rendelem el:
1. §
Az emberi és állampolgári jogok védelme területén kifejtett kiemelkedő emberi helytállás,
szakmai
tevékenység
vagy életút
elismeréseként
„JUSTITIA
REGNORUM
FUNDAMENTUM” díj adományozható.
2. §
(1) Annak, aki az alapvető jogok, a gyerekjogok, a veszélyeztetett társadalmi
csoportok (idősek, hajléktalanok, fogyatékossággal élők) jogai, a kisebbségi jogok, illetve a
környezetvédelem terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, vagy
jelentősen hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez, adományozható a díj.
(2) A díjat magyar és külföldi természetes személyeknek, egyházi és társadalmi
szervezeteknek vagy más közösségeknek lehet adományozni
(3) Évente legfeljebb 4 díj adományozható. A díjban részesített emlékérmet, és az
adományozást igazoló okiratot kap.
(4) Az érem ezüstből készült, 42,5 mm átmérőjű. Az érem első oldalán az Országház
és a Lánchíd távlati képe látható, rajta „OMBUDSMAN EMLÉKÉREM” felirat, a hátoldalon,
középen a „JUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM” felirat, felette a Magyar
Köztársaság címere babérkoszorúban, alul félkörben a stilizált magyar királyi korona. Az
érem Fritz Mihály szobrászművész alkotása.
(5) A (3) bekezdés szerinti évi 4 díjon felül megbízatásak megszűnése esetén az
alapvető jogok biztosát és helyetteseit is megilleti a díj, kivéve, ha a megbízatásuk
megszűnésére az Ajbtv. 16. § (1) bek. e) vagy g) pontja alapján kerül sor.
3. §
A díj átadására az intézmény megalakulásának évfordulója (június 30.) alkalmából
kerül sor.

4. §
(1) Az alapvető jogok biztosa, dönt a díj adományozásáról.
(2) A díjat az alapvető jogok biztosa adja át.
(3) A díjban részesültek nevét – hozzájárulásuk esetén – a Magyar Közlönyben közzé
kell tenni.
5. §
Jelen utasítás 2012. január 24-e napján lép hatályba, egyben hatályát veszti az
állampolgári jogok országgyűlési biztosának, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
országgyűlési biztosának, az adatvédelmi biztosnak és a jövő nemzedékek országgyűlési
biztosának 1/2010. (II.18.) szám alatt módosított 1/2007. (IV. 10.) számú közös utasítása.
Budapest, 2012. január 24.

Prof. dr. Szabó Máté sk.
alapvető jogok biztosa
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