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TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS
KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGEK
Az Amnesty International Magyarország arra törekszik, 
hogy a világban minden egyes ember egyenlően élhessen 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és más 
emberi jogi egyezményekben foglalt jogokkal. Az AI 
Magyarország célja, hogy kutatásaival, tevékenységével 
megakadályozza, illetve megelőzze ezen jogok megsértését
(Alapszabály 5. §).
Az Amnesty International az emberi jogok védelmezőinek 
az egész világra kiterjedő közössége, amely közösség 
vezérlő elvei a nemzetközi szolidaritás, az egyes áldozatok 
érdekében történő hatékony cselekvés az egész világon, az
emberi jogok egyetemessége és oszthatatlansága, a 
pártatlanság és függetlenség, a demokrácia és a kölcsönös
tisztelet (Alapszabály 6. §).
Az AI Magyarország – összhangban az Amnesty 
International céljaival – kormányokat, kormányzati és nem
kormányzati szerveket, kormányközi szervezeteket, 
politikai és civil mozgalmakat, fegyveres politikai 
csoportokat és egyéb, nem állami intézményeket szólít 
meg tevékenységével (Alapszabály 7. § (1) bekezdése).
Az AI Magyarország az Amnesty International által, céljai 
megvalósítása érdekében végzett kutatások eredményeit, 
megállapításait nyilvánosságra hozza. A tagok, támogatók,
aktivisták, önkéntesek, az AI Magyarország vezetői és 
alkalmazottjai mozgósítják a közvéleményt, nyomást 
gyakorolnak a kormányokra és más érintett szereplőkre a 
jogsértések megszüntetése érdekében (Alapszabály 7. § 
(2) bekezdése).
Az AI Magyarország minden kormányt arra szólít fel, hogy 
a jogállamiság elvének betartásával működjön, ratifikálja, 
és hajtsa végre a nemzetközi emberi jogi követelményeket,
illetve támogatja, hogy a kormányközi szervezetek, az 
egyének és más szereplők elismerjék és támogassák az 
emberi jogokat (Alapszabály 7. § (3) bekezdése).
Az AI Magyarország széles körben folytat az emberi jogok 
területén felvilágosító, ismeretterjesztő, valamint oktatási 
tevékenységet (Alapszabály 7. § (4) bekezdése).

Az AI Magyarország alapcélja elérése érdekében az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 34. § a) pontjának megfelelően az alábbi 
területeken folytat közhasznú tevékenységet (Alapszabály 
8. §):

 emberi és állampolgári jogok védelme
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése
 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és 

oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 kulturális tevékenység
 a magyarországi nemzeti és etnikai 

kisebbségekkel, valamint kapcsolatos tevékenység

(I) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK: EMBERI 
JOGI MUNKA

1. GYŰLÖLET NÉLKÜLI VILÁG – EGYÜTT A GYŰLÖLET-
BŰNCSELEKMÉNYEK ELLEN
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 emberi és állampolgári jogok védelme az 1993. 
évi XXXI. törvény alapján;

 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§-a alapján;

 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2. § (1) bekezdése alapján

A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar 
társadalom egésze, különös tekintettel a roma származású
állampolgárokra, valamint a leszbikus, meleg, biszexuális, 
transznemű és interszexuális állampolgárokra
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem 
definiálható

A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei:
(1) Az emberek hatékony védelmet élveznek a gyűlölet-
bűncselekményekkel szemben, az áldozatok jogait pedig 
tiszteletben tartják Európában és Magyarországon
(2) A magyar társadalom felemeli szavát az előítéletes és 
intoleráns cselekményekkel szemben
(3) Az LMBTI emberek jogait egyre nagyobb mértékben 
biztosítják Európában és Magyarországon (különös 
tekintettel a transznemű és interszexuális emberek 
jogaira)

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
 rendszeres egyeztetéseket tartottunk a Gyűlölet-

bűncselekmények Elleni Munkacsoport és a 
rendőrség között

 rendőrök képzése gyűlölet-bűncselekmények 
témakörben a FAERLEO meghívására

 a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni 
Munkacsoporttal közösen árnyékjelentést adtunk 
be az ENSZ-nek, melynek témája a  gyűlölet-
bűncselekmények hazai helyzete volt, valamint 
véleményezte a nemzeti jelentés tervezetét

 gyűlölet-bűncselekményekről szóló workshopot 
tartottunk a CEPOL (European Police College) 
felkérésére a EU tagállamaiból érkezett 
rendőröknek

 több mint 130-an csatlakoztak a Nemzetközi 
Roma Napra meghirdetett „Gyűlölet nélküli 
világban szeretnék élni” akciónkhoz

 11 nagykövetség csatlakozott az IDAHOT 
alkalmából meghirdetett „A nemed a te dolgod, 
nekem csak tisztelnem kell” elnevezésű 
fotóakciónkhoz

 elsőként Magyarországon közös delegációval 
vonult az Amnesty International Magyarország a 
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http://www.amnesty.hu/news/1829/a-transvanilla-es-az-amnesty-international-magyarorszag-kozos-delegacioval-vonul-a-20-budapest-pride-on
http://www.amnesty.hu/news/1760/a-nemed-a-te-dolgod-nekem-csak-tisztelnem-kell
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153142397576575.1073741886.44847086574&type=3
http://www.gyuloletellen.hu/aktualitasok/eloadast-tartottunk-cepol-mesterkepzesen
http://www.amnesty.hu/news/2022/gyem-hirek-upr-arnyekjelentes-az-ensz-reszere
http://www.gyuloletellen.hu/aktualitasok/fontos-megallapitasok-az-orfk-gyulolet-buncselekmeny-jelenteseben


legnagyobb magyar transznemű szervezettel, a 
TransVanillával

 jogi megfigyelőként részt vettünk a 20. Budapest 
Pride felvonulás biztosításában

 nemzetközi kutatóinkkal kutatást végeztünk 
júniusban a gyűlölet-bűncselekmények hazai 
helyzetéről

 elkészítettük az első magyar nyelvű gyűlölet-
bűncselekményekről szóló infovideót

2. KÍNZÁS STOP – GLOBÁLIS KAMPÁNY A KÍNZÁS 
ELLEN
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 emberi és állampolgári jogok védelme az 1993. 
évi XXXI. törvény alapján;

 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§-a alapján;

 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2. § (1) bekezdése alapján

A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar 
társadalom egésze
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem 
definiálható

A közhasznú tevékenység alapcéljai és föbb eredményei:
(1) 2015-re a kínzások és más kegyetlen, embertelen 
bánásmód üzbég áldozatai nagyobb védelmet élveznek 
kínzással és kegyetlen, embertelen bánásmóddal 
szemben, hogy véget vessünk a kicsikart vallomások 
tárgyalásokon való felhasználásának
(2) Fogvatartott embereket nem kínoznak meg 
Magyarországon
(3) Több ember csatlakozik az Amnesty International 
Magyarországhoz a kampányon keresztül

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
 látványos utcai akciót szerveztünk a Kínzás 

Áldozatainak Világnapján június 26-án
 online és offline kampányoltunk három 

megkínzott üzbég ember, Elena Urlaeva, 
Muhammad Bekzhanov és Erkin Musaev 
érdekében, amelynek során összesen 1075 
aláírást gyűjtöttünk
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https://www.youtube.com/watch?v=a4rbw30zGqI
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153406816326575.1073741898.44847086574&type=3


3. S.O.S. EURÓPA – REGIONÁLIS KAMPÁNY A 
MENEKÜLTEK  ÉS MIGRÁNSOK JOGAIÉRT                         
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 emberi és állampolgári jogok védelme az 1993. 
évi XXXI. törvény alapján;

 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§-a alapján;

 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2. § (1) bekezdése alapján

A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar 
társadalom egésze, valamint a Magyarországra érkező 
menedékkérők, menekültek és migránsok
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem 
definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és föbb eredményei:
(1) A migráció komoly szerepet játszik az emberi jogok 
napirendjén
(2) A menekültek és migránsok emberi jogait tiszteletben 
tartják Európában és Magyarországon

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
 A Nemzeti konzultációra reagálva akciót 

indítottunk, amelyben arra kértünk az embereket, 
hogy honlapunkról töltsék le és küldjék el Orbán 
Viktor számára levelünket, kérve a 
miniszterelnököt arra, hogy vegye figyelembe a 
menekültek és migránsok emberi jogait. A 
beérkező 560 aláírást eljuttattuk a kormánynak.

 látványos utcai akciót szerveztünk június 20-án a 
Menekültek Világnapján több mint 200 
résztvevővel

 sajtótájékoztatón mutattuk be aggályainkat a 
magyar menekültjogi törvény módosításait 
követően. 

 találkoztunk Áder János Köztársasági Elnöki 
Hivatal főigazgatójával: elvittük neki és Áder 
Jánosnak a legfrissebb kutatásunk anyagait

 5 kutatómisszióban vettünk részt nemzetközi 
kutatóinkkal Magyarországon, Szerbiában, 
Horvátországban és Szlovéniában szeptember és 
október között a menekültválság tetőpontján

 a kutatás eredményeire építve az Amnesty 
International megjelentette az „Elkerítve – 
Magyarország jogsértései a menekültekkel és 
migránsokkal szemben” című jelentését

 év végén találkoztunk a svájci migrációs 
államtitkárral, hogy meggyőzzük: Svájc függessze 
fel a Dublini visszaküldéseket Magyarországra

 az EU kötelezettségszegési eljárást indított 
Magyarország ellen december 10-én a 
menekültek és menedékkérők jogainak 
megsértése miatt
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http://www.amnesty.hu/news/1995/az-europai-bizottsag-a-menekultek-jogainak-vedelmeben-kotelezettsegszegesi-eljarast-indit-magyarorszag-ellen
http://www.amnesty.hu/news/1932/az-eu-nak-hivatalos-figyelmeztetesben-kell-reszesitenie-magyarorszagot-a-menekultvalsag-soran-elkovetett-visszaelesek-miatt
http://www.amnesty.hu/data/file/1152-p4549-sar-briefing-web.pdf-adobe-acrobat-pro.pdf?version=1415642342
http://www.amnesty.hu/data/file/1564-europesborderlands.pdf?version=1415642342
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153389478761575.1073741897.44847086574&type=3
http://www.amnesty.hu/news/1766/nemzeti-konzultacio-helyett
http://www.amnesty.hu/news/1766/nemzeti-konzultacio-helyett


4. AZ AMNESTY INTERNATIONAL POZÍCIÓJÁNAK 
MEGERŐSÍTÉSE HELYI EMBERI JOGI MUNKÁN 
KERESZTÜL      
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 emberi és állampolgári jogok védelme az 1993. 
évi XXXI. törvény alapján;

 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§-a alapján;

 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2. § (1) bekezdése alapján

A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar 
társadalom egésze
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem 
definiálható

A közhasznú tevékenység alapcéljai és föbb eredményei:
(1) Garantálni az emberi jogok értékét Magyarországon
(2) Növelni az emberi jogok értékét Magyarországon 
aktuális politikai eseményekre reagálva

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
 „Sarokba szorítva” címmel jelentést adtunk ki a 

kormány civil szervezetek elleni támadásáról
 nemzetközi kutatóinkkal kutatást végeztünk a 

miskolci Számozott utcákban
 civil szervezetekkel és szakértőkkel együtt nyílt 

levélben fordultunk a miskolci önkormányzathoz
 a miskolci önkormányzatot az Egyenlő Bánásmód 

Hatóság, az Alapvető Jogok Biztosa és a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is a 
kilakoltatások abbahagyására szólította fel

5. SÜRGŐS AKCIÓK – ÉLETEK VESZÉLYBEN
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 emberi és állampolgári jogok védelme az 1993. 
évi XXXI. törvény alapján;

 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§-a alapján;

 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2. § (1) bekezdése alapján

A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar 
társadalom egésze
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem 
definiálható

A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei:
(1) Hozzájárulni az Individuals at Risk ügyek sikeréhez
(2) Az Amnesty International Magyarország megerősíti a 
már meglévő tagságát és új embereket kötelez el

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
 összesen 9231 aláírást gyűjtöttünk, melyből 

2228 aláírás a 11 Sürgős Akciónkra, a további 
7003 pedig a Levélíró Maratonunk során érkezett

 Kegyelmet kapott Moses
 Minden nap elérhetővé vált a terhesgondozás 

Mkhondóban
 Norvégia véget vet a diszkriminatív 

szabályozásnak a nem jogi elismerése területén
 Erkin végre elolvashatta a neki szóló leveleket a 

börtönben
 Elrendelték a nyomozást Jerryme Corre ügyében
 Hivatalosan is nőként kell kezelni Chelsea 

Manninget
 10 eset a 2015-ös Levélíró Maratonban: 7003 

aláírás Magyarországról összesen 21 helyszínen, 3
776 809 aláírás pedig globálisan
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http://www.amnesty.hu/leveliro-maraton/2015
http://www.amnesty.hu/news/1563/mostantol-hivatalosan-is-nokent-kell-kezelni-chelseat
http://www.amnesty.hu/news/1685/elrendeltek-a-nyomozast-jerryme-corre-ugyeben-az-amnesty-international-kampanyanak-koszonhetoen
http://www.amnesty.hu/news/1765/erkin-vegre-elolvashatta-a-leveleink-egy-reszet
http://www.amnesty.hu/news/1679/sikerult-a-jogi-nemvaltoztatas-konnyen-elerhetove-valik-norvegiaban
http://www.amnesty.hu/news/1555/terhesgondozas-a-het-minden-napjan
http://www.amnesty.hu/news/1782/kiszabadult-a-bortonbol-moses
http://www.amnesty.hu/leveliro-maraton/2015
http://www.amnesty.hu/surgos-akciok
http://www.amnesty.hu/news/1936/miskolc-fuggessze-fel-a-kilakoltatasokat
http://www.amnesty.hu/news/1936/miskolc-fuggessze-fel-a-kilakoltatasokat
http://www.amnesty.hu/news/1817/frissitettuk-a-surgos-akciot-uj-informaciok-a-miskolci-szamozott-utcakrol
http://www.amnesty.hu/news/1503/sarokba-szoritva-celpontban-a-magyar-civil-szervezetek


6. EMBERI JOGI KÉPZÉS
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 emberi és állampolgári jogok védelme az 1993. 
évi XXXI. törvény alapján;

 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§-a alapján;

 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2. § (1) bekezdése alapján;

 kulturális tevékenység a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján;

 a magyarországi nemzeti és etnikai 
kisebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékenység 
Magyarország Alaptörvényének D) cikke alapján

A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar 
társadalom egésze, különös tekintettel az oktatási 
intézményekben tanuló fiatal korosztály és a pedagógusok 
körére
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1000 – 
2600 fő

A közhasznú tevékenység alapcéljai és föbb eredményei:
(1) Emberi Jogi Barát Iskola: jelenlét a Dr. Ámbédkar 
Iskolában, diákok, szülők és pedagógusok bevonása a 
kampányokba; képzések a diákoknak Vácon, DÖK 
érzékenyítése
(2) Te, én, mi és az emberi jogok tanodai keretek között (a
Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával): 14 tanoda 
diákjainak érzékenyítése, szülők, pedagógusok és 
mentorok bevonása, kapcsolatépítés
(3) Összpont: Összpont 2.0 résztvevő 9 csapatának 
érzékenyítése és emberi jogi tartalom átadása, a 3.0 
csapatait elindítani
(4) Tematikus órák: minél több iskolába eljutni a 
tartalmainkkal, érzékenyíteni a diákokat, bevonni a 
pedagógusokat
(5) Képzők Képzése: a képzői csoport bővítése, 
tartalmaink és módszertanunk átadása érdeklődő 
szakembereknek
(6) Nyári táborok és fesztiválok: projektjeinkben résztvevő 
diákok megismerkedése, közös emberi jogi projektek; az 
emberi jogi oktatás láthatóságának növelése

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
(1) Emberi Jogi Barát Iskola
A Dr. Ámbédkar Iskolával az együttműködés folytatódott, 
az iskola egyre önállóbban kezdeményezte, szervezte és 
bonyolította le az emberi jogi tartalmakkal kapcsolatos 
eseményeket:

 70 diákkal részt vett a 2015. március 21-re 
szervezett fotóakciónkban

 április 8-án házigazdája volt a Roma Világnap 
alkalmából Sajókazán szervezett emberi jogi 
disputánknak

 80 fővel részt vett a világnap délutánjára 

szervezett Katona Klubos (a Katona József 
Színház ifjúsági tagozata) színházi előadáson és 
önálló műsorral is készült

 az év során két kolléga is elvégezte a Képzők 
Képzését

 két csapattal (15 fővel) részt vett az Összpont 
2.0-ban

 két telephely minden osztályába meghívta a Mi 
lenne, ha óránkat (100 fő);

 kilencedikes tanmenetébe bevonta a Te, én, mi és
az emberi jogok tematika minden elemét; 

 a termek díszítésénél és a vizsgatételek 
kialakításánál is figyelembe vette az Emberi Jogi 
Barát Iskola tényét; 

 mintegy 500 aláírást gyűjtött a Levélíró Maraton 
eseteihez, és tematikus napot szervezett 
december 10-re, az Emberi Jogi Világnapra

A Váci Madách Imre Gimnáziumban a 2014/2015-ös 
tanév második félévében:

 mind a 22 osztályban megtartottuk a Te, én, mi 
és az emberi jogok tematikánk másfél órás 
bevezető óráját (700 fő);

 havonta találkoztunk a diákönkormányzat 
tagjaival, megtartottuk nekik a Mi lenne, ha 
óránkat

 március 21-re önálló akciót terveztünk meg 
együtt: 10-12 diák vállalta, hogy egy bizonyos 
időpontban felállnak az aktuális órán, és 
elmondják véleményüket a rasszizmusról. Az 
akció nem tudott kiterjedni az egész iskolára, és 
nem minden osztályban sikerült hatásosan, de 
voltak kollégák, akik az óra maradék részében 
továbbvitték a beszélgetést, és figyelemmel 
honorálták a diákok emberi jogi kiállását. 

Az iskola vezetésében történt változások, és homofób 
szülői megnyilatkozások miatt a 2015/2016-os tanévben 
az együttműködést nem újítottuk meg, mert nem kaptunk 
teret arra, hogy a tantestületet és a szülőket 
tájékoztassuk, érzékenyítsük, vitában vállaljuk a 
nézőpontunkat. A felfüggesztett folyamatok ellenére az 
iskola diákjai továbbra is  részt vesznek az Összpont 
versenyben, közel 500 aláírást gyűjtöttek a Levélíró 
Maraton eseteihez, egy kolléga elvégezte a 2015. 
januárjában tartott Képzők Képzését, három diák 
aktivistánk, tábori mentorunk lett, és két diák jelentkezett 
a 2016. januári képzésre.

(2) Te, én, mi és az emberi jogok tanodai keretek között (a
Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával)

 2015. március 25-27. között 27 tanodavezető, 
mentor és a képzői csoport részvételével 
megtartottuk a kétnapos projektnyitó 
konferenciát, mely után 14 tanodával aláírtuk az 
együttműködési megállapodást.

 Április-június között 7 tanodában (100-120 
tanodásnak, 35-40 szülőnek), 14 képzővel 
megtartottunk a 4x90 perces Te, én, mi és az 
emberi jogok tematikánkat  - a szegedi és a 
tiszaszigeti Motiváció Tanodákban, Nagykörűn, 
Pécs-Meszesen, a pécs-somogyi Fészek 
Tanodában, a Rimóci és Lucfalvai Tanodákban.

 Június 24-27. között 56 tanodás, 16 összpontos 
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és emberi jogi barát iskolás és 12 képző 
részvételével megtartottuk az emberi jogi nyári 
táborunkat, ahová meghívtuk az Élő Könyvtárat és
az UCCU-t is. A négy nap alatt elkészült egy 
előadás, egy film, egy papírszínház, és felléptünk 
a Norvégminta Fesztiválon is.

 Júliusban a Képzők Képzése 3.0-ra két tanodai 
mentor is jelentkezett, akik közül az egyik a 
második időszak egyik képzője lett.

 Augusztus 29-én és szeptember 19-én családi 
napokat, Kiállás Napokat tartottunk. Az elsőt 
Pécsett, ahol tíz helyi és fővárosi civil szervezettel
együtt akadályversenyeztünk; az utóbbit pedig 
Lucfalván, ahol az akadályverseny előtt ismét 
vendégül láttuk az Élő Könyvtár könyveit.

 Szeptember és november között szintén 7 
tanodában (100-120 tanodásnak, 35-40 
szülőnek), 12 képzővel tartottuk meg a 4x90 
perces foglalkozássorozatot – Mátészalkán, 
Nagybátonyban, Mátraverebélyen, Csepelen, 
Gilvánfán, Pécsett és Pátkán. 

 Október 25-27. között megtartottuk az őszi 
tábort, ahol 78 fővel létrehoztunk egy 
papírszínházi előadást.

A projekt 2015-ös időszakában a képzői csoport hetente 
találkozott és készült az újabb alkalmakra, eseményekre. 
Ez határozta meg leginkább a projekt sikerességét, 
színvonalát és hitelességét.

(3) Összpont
Az Összpont 2.0 2014. októberében indult, de 2015-re 
esett négy havi csomag: az előítéletekről, az LMBTI 
történeti hónapra reagáló, a rasszizmus elleni küzdelemről
szóló, a Roma Világnapról megemlékező és a menekült 
témájú csomagok. A csapatok változó jelenléttel, de 
maradandó eredményekkel képviselte magát a Katona 
Jószef Színházban megtartott havi találkozókon. A 15-20 
fős törzsösszpontosnak is köszönhetően a Katona klubos 
ifjú színészek megírták és összerakták a kirekesztés 
témájára reagáló Üdv a klubban! című előadásukat, 
melyet az április 8-án megtartott disputa délutánján is 
előadtak Sajókazán. Az Összpont 2.0 csapataiból 11 diák 
jött el a nyári táborba, hogy segítse a kisebbeket.
Az Összpont 3.0 egy 9 fős csapattal indult októberben, de
év végére 5 aktív csapat maradt. A legnagyobb nehézséget
a szabadidő hiánya jelentette a versenyzőknek; így nem 
tudtak alkalmazkodni az Összpont kettős elvárásához: 
verseny és közösségépítés egyben. A kialakult hiányt 
december 10-én régi és új disputacsapatokkal bővítettük, 
így egy térben voltak három év összpontosai és 
vendégiskolák is. Az Összpontra készített levélíró 
maratonos kisfilmek első fesztiválját is, ahol a három év 
során készült 14 alkotásból válogatott az öttagú zsűri.

(4) Tematikus órák
 Amnesty-órából 32, 
 Ellenség-órából 16,
 gyűlölet-bűncselekmény témájúból 12 

foglalkozást tartottunk. 
A nyárra kialakult menekültválságra reagálva októberben 
megszerveztük az első emberi jogi oktatási turnét:

 Mi lenne, ha...? órából három hét alatt 31 
foglalkozást tartottunk 14 különböző iskolában 
Budapesten és vidéken, 17 képzőnk 
közreműködésével

(5) Képzők Képzése
 Év elején tartottuk meg a Képzők Képzése 2.0 

képzésünket, ahol négy napos tematikus és 
módszertani felkészülés után 13 új képző kapott 
diplomát

 nyáron pedig 14 fővel bővült a csoport
Ezekkel a képzésekkel segítettük elő, hogy az önkéntesség
időszakossága ellenére is legyen mindig 12-15 főből álló 
stáb, akikkel az emberi jogi oktatás feladatait meg tudjuk 
oldani.

(6) Nyári táborok és fesztiválok
Az emberi jogi tábor méri legjobban a teljesítményünket. 
A nyári táborban és az őszi táborban is sikerült közösséget
alkotni az egymást nem ismerő diákokból, a gimnazisták 
sokat segítették a kisebbeket, a kisebbek pedig szívesen 
fogadták a nagyok mentorálását. A civil szervezetek 
bevonása a Kiállás Napokon és a táborokban is sokat tett 
hozzá a hitelességünkhöz, és a diákok jobban el tudtak 
mélyülni egy-egy témában általuk. Balatonakaliban a 
balatoni strandolás és a szabadtéri előadás, Budapesten 
pedig az Aquamarina Rendezvényhajó és az állatkert tett 
hozzá az élményekhez. Újítás a papírszínház volt, melynek
elkészüléséhez egyaránt kell tudni rajzolni és mesélni is. 
A műveket, a filmekkel és felvételekkel együtt majd 2016.
tavaszán, a projekt zárásán fogjuk bemutatni.

Nyáron a People Team táborában is képviseltettük 
magunkat: 

 napi 240 perc emberi jogi oktatás
 40-60 fős közönségnek mutattuk be tematikus 

óráinkat, a megforduló 1100 táborozó legalább 
fele valamilyen módon érzékenyült az emberi jogi 
szemléletből és megismerte az Amnesty 
International munkájának alapjait.

A Sziget Fesztiválon gender tematikával tartottunk 
minifoglalkozásokat a Transvanillával együttműködve, 
valamint az Ördögkatlan Fesztiválon is megjelentünk. 
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12 hónap 
28 képző 
3500 diák

(II) KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGHEZ 
KAPCSOLÓDÓ ALAPCÉL SZERINTI 
TEVÉKENYSÉG

1. NÖVEKEDÉS ÉS AKTIVIZMUS
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok: 
(1) Láthatóságunk növelése 6%-ról 10%-ra
(2) Aktivistáink száma növekedik
(3) Nagyobb hatás elérése elkötelezett aktivisták 
bevonásával

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
A láthatóságunk növelése érdekében folytattuk a 
reklámügynökségekkel való munkát, szélesítettük online 
megjelenéseinket, bővítettük Fénypont hálózatunkat, 
bevontunk ismert embereket a kampányainkba, és 
látványos utcai akciókat szerveztünk:

 Elkészült a 10igaztörtenet.org felület a 
Young&Rubicam reklámügynökség 
közreműködésével, amelyen a 2014. évi Levélíró 
Maraton eseteinket jelentettük meg írók 
bevonásával. Később a novellák könyvben is 
megjelentek a Libri kiadó gondozásában. 

 Új Fénypontjaink között szerepel több kávézó és 
design ékszerbolt Budapesten, és kiterjesztettük a
hálózatot több pécsi szórakozóhelyre is. 2015. év 
végére immár 30 partnerrel büszkélkedhet a 
Fénypont hálózatunk, melyeket igyekeztünk 
különféle módokon minél több eseményünkre 
bevonni kampányainkba.

 Számos művésszel, zenésszel, színésszel és 
további ismert emberrel működtünk együtt: Oláh 
Gergővel az emberi jogi nyári táborainkban, László
M. Miksával a Budapest Pride kapcsán, valamint 
a 10 igaz történet című könyvünkkel a Libri Kiadó
közreműködésével Karafiáth Orsolyával, Kemény 
Zsófival, Dragomán Györggyel, Gerlóczy 
Mártonnal, Kiss Tibor Noéval, Maros Andrással, 

Parti Nagy Lajossal, Simon Mártonnal, Tasnádi 
Istvánnal és Vámos Miklóssal. 

 Leglátványosabb utcai akciónkat a Menekültek 
Világnapján tartottuk sok-sok aktivistánk 
részvételével a Kossuth téren (FOTO_1). 

 Emberi jogi világnapunk és Levélíró Maratonunk 
december 10-én nagy sikert aratott: több mint 
120.000 forint bevételt gyűjtöttünk és 24 
aktivistánk munkálkodott a nap folyamán. 

A nagyobb láthatóságunknak köszönhetően aktivistáink 
számában is növekedést értünk el: 2015-ben összesen 
136 aktivista, 82 képző, 63 önkéntes és 74 fordító 
csatlakozott hozzánk. Ahogyan az már korábban is 
bebizonyosodott, nagyobb emberi jogi hatást elkötelezett 
aktivistákkal és önkéntesekkel tudunk elérni:

 mentorprogramot építettünk ki az új aktivistáknak
 színesítettük és kiegészítettük kezdő csomagunkat
 rendszeres találkozókat szerveztünk
 kampánycsapatokat hoztunk létre
 közösségi programokat szerveztünk: csapatépítőt, 

képzők képzését, fordító workshopot, események 
előtt felkészítőket és tréningeket, valamint 
méltóképpen zártuk az évet aktivista találkozóval
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2. MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok: 
(1) A társadalom érzékenyebb legyen és intenzívebben 
reagáljon a jogsértésekre
(2) Az Amnesty International Magyarország szakértőként 
jelenjen meg az emberi jogok területén, az újságírók és az 
emberek is így tekintsenek a szervezetre
(3) Az Amnesty International Magyarország neve 
felmerüljön az emberekben, ha adakozásra vagy önkéntes 
munkára szánják el magukat

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
A társadalom érzékenyítése érdekében folyamatos 
kommunikációt folytattunk Facebook oldalunkon, 
weboldalunkon és blogunkon:

 rendszeresen megjelent a Tanoda Híradó, amely a 
Te, én, mi és az emberi jogok tanodai keretek 
között projektünkről számolt be kéthetente

 Raif Badawi és családja, valamint a szaudi emberi
jogi helyzet bemutatása rendszeres témánk volt

 a miskolci Számozott utcán élők édekében már 
2014-ben kampányoltunk, 2015-ben pedig 
beszámoltunk egy londoni demonstrációról

 júniusban a Tíz igaz történet kötet megjelenése, 
ezzel egy időben Moses Akatugba kiszabadulása

 A menedékkérők kiszolgáltatott helyzetével egész 
évben foglalkoztunk. Szeptemberben Barbora 
Cernušáková, az Amnesty International 
Magyarország-kutatójának blogcikke magas 
olvasottságot hozott.

 Bevontunk új bloggereket a munkába: Vörös Anna 
törökországi élményeiről írt cikket. 

 a 2015-ös Levélíró Maraton során megismert 
Robert Kinggel készült interjú is népszerű volt

A hozzánk forduló újságírók egyre inkább szakértőként 
tekintenek ránk, felmerülő emberi jogi témákkal egyre 
többen és egyre gyakrabban fordulnak hozzánk.
Igyekeztünk az adakozáshoz és az önkéntes munkához 
kedvet csinálni különböző eszközökkel: 

 interjúsorozatot indítottunk legelkötelezettebb 
támogatóinkkal, képzőinkkel és aktivistáinkkal

Számos jogsértésre hívtuk fel a figyelmet a média 
segítségével: 

 Raif Badawi esete (Blikk, Hír24, hvg.hu, 
Metropol, Euronews) 

 Civil szervezetek helyzete Magyarországon, 
Sarokba szorítva jelentésünk (444, Magyar Hírlap,
Klubrádió, Népszava, Magyar Narancs, ATV 
Egyenes Beszéd)

 Menekültválság (M1 – Ma reggel, ATV, HírTV, 
NLCAFÉ, Gazdasági Rádió, Vasárnapi Hírek, 
origo, Inforádió, Klubrádió, Lánchíd Rádió, Civil 
Rádió, Magyar Narancs, 168 Óra, Hetek)

 Halálbüntetés jelentés (TV2 Mokka, origo)
Olyan új témákat tudtunk bevinni a közbeszédbe, mint 
például a transznemű emberek jogai (Klubrádió, Civil 
Rádió). A Tíz igaz történet pedig lehetőséget adott nekünk
arra, hogy az írók segítségével elérjünk olyan embereket 
is, akik eddig nem érdeklődtek a tevékenységünk iránt. 
Több közös televíziós szereplésünk volt Dragomán 
Györggyel és Maros Andrással.

3. SZERVEZETI IRÁNYÍTÁS ÉS VEZETÉS
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok: 
(1) A belső irányítás minőségének hosszú távú fenntartása
(2) A szervezet vezetése megerősödik, melynek alapja egy 
jól informált és elkötelezett tagság által szabályozott, 
átlátható és elszámoltatható vezetés
(3) A nemzetközi sztenderdekkel összhangban a 
szabályzatok és folyamatok megerősítése

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
 elindítottuk a szekció státusz elismertetési 

folyamatot
 konzultációt folytattunk a tagsággal a nemzetközi 

stratégia előkészítésekor
 folyamatos visszajelzéseket adtunk a nemzetközi 

mozgalom felé a legfontosabb nemzetközi belső 
szervezeti dokumentumok kapcsán

 négy fős delegációval részt vettünk a Nemzetközi 
Közgyűlésen, ahol szavaztunk a szervezet 
következő négy évre szóló nemzetközi 
stratégiájáról, és amelyre előzetesen 
munkacsoportokban készültünk fel

 az új jogszabályoknak való megfeleltetés 
érdekében módosítottuk az alapszabályunkat

 szakmai fórumot tartottunk az iroda 
közreműködéséve: az Elnökség részletesebben is 
megismerkedhetett a kampányok alakulásával és 
az emberi jogi napi munkával

 az Ellenőrző Testület egy tagjával negyedéves 
pénzügyi ellenőrzéseket tartottunk, melyeket 
követően tagjaink és támogatóink beszámolót 
kaptak az egyesület pénzügyeinek alakulásáról

 Elnökségi önértékelés keretében áttekintettük az 
éves munkánkat és a korábbi célkitűzéseink 
teljesítését
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4. SZERVEZETFEJLESZTÉS ÉS ADOMÁNYGYŰJTÉS
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok: 
(1) Megfeleltetés a nemzetközi sztenderdeknek
(2) Szekcióvá válás elérése
(3) Hatékony, elszámoltatható és átlátható irodai működés
(4) Pénzügyi függetlenségünk növelése a nemzetközi 
mozgalomtól
(5) Tagjaink és támogatóink elköteleződésének és hosszú 
távú jelenlétének növelése személyre szabott 
kommunikáción keresztül

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
A nemzetközi sztenderdeknek való megfeleltetés részeként
2015-ben felülvizsgáltuk és frissítettük meglévő 
szabályzatainkat, Alapszabályunkat, továbbá elkezdtük a 
nemzetközi szinten megalkotott közös könyvelési 
keretrendszer beépítését saját könyvelésünkbe. Szekcióvá 
válásunk hosszú folyamatának ugyan nem értünk még a 
végére, ám tavaly sikeresen benyújtottuk elismertetési 
kérelmünket a nemzetközi mozgalom felé. 
A hatékony irodai működés érdekében nagy változásokat 
eszközöltünk meglévő informatikai rendszerünkön: 

 rendszergazdát váltottunk, akivel sikeresen 
kiépítettük saját levelezőrendszerünket

 meglévő elavult számítógépeinket lecseréltük
 egy új weboldalfejlesztőt kértünk fel honlapunk 

karbantartására
 CiviCRM rendszerünkön belül is fejlesztéseket, 

újításokat végeztünk
 a fennállásunk óta működő, csoportos beszedésre 

szolgáló banki felületünket az OTP Bankkal 
egyeztetve lecseréltük egy kiemelten biztonságos 
verzióra, amely óriási előrelépés a korábbi 
évekhez képest

 a CiviCRM felületünkön is kiépítettük azt a belső 
csoportos beszedési rendszert, amely minden, 
donorokkal kapcsolatos pénzügyi tranzakciót 
egyetlen felületen kezel, és amely egy 
modernebb, hatékonyabb és átláthatóbb hátteret 
nyújt a mindennapi munkavégzéshez

 weboldalunkra beépítettük az online bankkártyás 
adománygyűjtési felületet, melyen keresztül 
gyorsabban és egyszerűbben lehet támogatást 
indítani

Hatékonyságunk növelése érdekében a korábban kiépített 
rendszeres tervezéseket és értékeléseket megtartottuk és 
továbbfejlesztettük:

 negyedévente terveztük és értékeltük 
tevékenységeinket, havonta pedig beszámoltunk 
azokról

 pénzügyi riportjaink havi rendszerességgel 
készültek könyvelőinkkel folyamatosan egyeztetve,
negyedévente pedig Ellenőrző Testületünk és 
Elnökségünk egy-egy tagja részéről is kivizsgálásra
kerültek, ezt követően tagjainkat és támogatóinkat
tájékoztattuk az aktuális pénzügyi helyzetünkről

 a 2014. év végén a Norvég Civil Támogatási Alap 
felé benyújtott pályázatunk sikeres volt, így a 
2015. márciusában indult projektünk kapcsán is 
rendszeres költségvetés-ellenőrzést végeztünk, 
amelyet megelőzően részletes ütemtervet 

dolgoztunk ki a 14 hónapra kivetítve
 elvégeztük az éves MANGO pénzügyi-egészség 

ellenőrzést
 az éves RAM tervezést is lebonyolítottuk, továbbá 

szakmai fórumnak adtunk teret az Elnökség és az 
iroda között

Az egyéni fejlesztési célok alapján nemzetközi és hazai 
készségfejlesztési lehetőségeket biztosítottunk a 
munkatársak számára: aktivizmus koordinátorok és 
kampánykoordinátorok tréningje, nemzetközi média 
meeting, fundraising tréning, továbbá az igazgató havi 
rendszerességű mentorprogramja és vezetőképzése.
2015-ben összesen 12 szakmai önkéntest fogadtunk. 

Adománygyűjtési tevékenységünknek két alapvető célja 
volt 2015-ben: tagjaink és támogatóink elköteleződésének
és hosszú távú jelenlétének növelése, valamint a 
nemzetközi mozgalomtól való anyagi függetlenségünk 
növelése. Céljaink elérése érdekében a következő 
eredményeket tartjuk kiemelten fontosnak:

 legelkötelezettebb támogatóinkkal, tagjainkkal 
interjút készítettünk, az újaknak pedig támogatói 
kártyát gyártattunk

 eredményes 1% kampányt szerveztünk: 967.670 
Ft gyűlt össze

 telemarketing kampányba kezdtünk egy külsős 
cég megbízásával, akik 390 személy felé 
indítottak hívást. A sikeres hívások és a 
megvalósult adományozási ígéretek 
eredményeképp a 2016. évi bevételünk várhatóan
közel 400.000 forinttal nő majd.

 utcai akcióinkon és egyéb eseményeinken 
összekapcsoltuk a kampányt a fundraising 
tevékenységgel, valamint ezeken kívül két 
nagyszabású rendezvényt is szerveztünk: 
májusban ünnepeltük a 25. születésnapunkat, 
decemberben pedig az Emberi jogok világnapját. 
Mindkét rendezvényünk sikeres volt.
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