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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

EZT ÉRTÜK EL EGYÜTT: NÉHÁNY PÉLDA A
GLOBÁLIS SIKEREINKRE 2017-BEN


A kenyai bíróság februárban történelmi döntésével
megakadályozta, hogy a kormány bezárja a világ
legnagyobb menekülttáborát, a Dadaabot. A tábor
megszüntetése azt jelentette volna, hogy több
mint negyedmillió szomáliai menekültet
toloncolnak vissza oda, ahonnan elmenekültek.



17 évnyi börtön után február 22-én szabadon
engedték Muhammad Bekzhanovot, a világ
leghosszabb ideje börtönben lévő újságíróját.



Májusban végre szabadon engedték Chelsea
Manninget az Egyesült Államok egyik katonai
börtönéből. Az Amnesty International 2013 óta
kampányolt Chelsea Manning szabadságáért, aki
sokkal súlyosabb büntetést kapott mint azok a
katonák, akik embert öltek. Chelsea története
2014-ben bekerült az Amnesty International
globális Levélíró Maraton kampányának esetei
közé, világszerte nagyjából negyedmillió,
Magyarországon is több ezer ember írta alá a
szabadságát követelő petíciót eredményesen.



A korábban a kormánynak és az ENSZ-nek is
dolgozó Erkin Musaevet 2007-ben megkínozták
és ártatlanul börtönbe zárták az üzbég hatóságok.
2017 augusztusában végre szabadon engedték a
nyomásgyakorlásunk hatására.
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(I) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK: EMBERI
JOGI MUNKA
1. EMBER AZ EMBERÉRT – BÁTORSÁG: Jogvédők
védelme, tegyünk együtt a civil társadalom
fenyegetése 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



Civil piknik: Kossuth tér - május 29.,



Aktív advocacy tevékenységet folytattunk a 2017es civileket megbélyegző törvény ellen, április 20án részt vettünk az Igazságügyi Minisztérium
kerekasztalán, amit doorstep sajtótájékoztatóval
zártunk négy másik civil szervezettel (TASZ,
Transparency International, Magyar Helsinki
Bizottság, Háttér Társaság)



Részt vettünk a külföldről támogatott szervezetek
átláthatóságáról szóló törvénnyel szemben
benyújtott alkotmányjogi panaszban panaszos
szervezetként, szintén panaszosok vagyunk a
strasbourgi bírósághoz benyújtott kérelemben.
Sérülő jogaink: egyesülési jog, diszkrimináció
tilalma.



2017. október 11-12-én Budapestre látogatott
Salil Shetty az Amnesty főtitkára, aki találkozott a
CEU elnökével, előadást tartott a CEU-n 120
ember előtt és a megtámadott magyar civil
szervezetekkel beszélgetett az egyre intenzívebb
civilellenes kampányról. Látogatását élénk
sajtóérdeklődés övezte, több fontos interjút adott.



Ezt Küldd El! 2017 októberében szervezetünk
bekerült a legújabb nemzeti konzultációba,
amelyre mi saját választ adtunk: e-képeslapon
mondhatták el tagjaink, támogatóink, hogy mit
gondolnak erről, mi a szerepe a civil
szervezeteknek a társadalomban.

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem
definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei:
(1) Célunk, hogy az emberi jogok védelmezői fenyegetéstől
mentesen, biztonságban végezhessék feladatukat. A
kampány hozzájárul ahhoz, hogy a hatóságok felhagynak a
kritikus hangok elnémítására tett törekvéseikkel.
(2) Együtt kiállunk azokért, akik felszólalnak az
igazságtalanságok és jogsértések ellen.
(3) Magyarországon bemutatunk olyan helyi, civil hősöket,
akik bátor magyarokként tesznek azért, hogy ez egy
elfogadóbb ország legyen. És ezzel inspiráljuk aktivisták
és jogvédők új generációját, életkortól, nemtől,
származástól függetlenül. Célunk, hogy elismerjük és
értékeljük azokat, akik tesznek a közösség boldogulásáért,
az emberi jogok érvényesüléséért.

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK


A kampány keretében csatlakoztunk a Civilizáció
2017 platformhoz márciusban és egyre
aktívabban vállalunk szerepet a magyar civil
közösségben. Az egyesület ismertségét és
elfogadottságát jelentősen javítottuk azzal, hogy
egy ilyen fontos és aktuális magyar ügyben
vállalunk prominens szerepet.



Megmozdulások, tüntetések, akciók az Amnesty
részvételével: Hősök tere - április 12.,



Néma kiállás az Országgyűlés törvényalkotási
bizottsága előtt két munkatársunk részvételével április 26.,
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2. AZ LÉGY, AKI VAGY! – LMBTQI emberek jogainak
érvényesülése: „Mentés Másként”, hogy legyen
jobb transznak lenni Magyarországon
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


Magyar #bátorság kampány 2017. december 7-én
indult egy emberi jogi világnapot is ünneplő bulin,
pódiumbeszélgetéssel (Bombera Kriszta, ÓnodyMolnár Dóra, Schilling Árpád, Takács Hajnal,
Gerlóczy Zsigmond, Annastiina Kallius
részvételével) és Mérő László matematikus
nyitóelőadásával az együttműködésről és
versengésről. A rendezvény sikerét mutatja, hogy
körülbelül kétszázan ünnepeltük a bátrakat és az
emberi jogok világnapján a Fogasházban
koncerttel, DJ Zagarral.

A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar
társadalom egésze, a Mentés Másként kampány esetében
különös tekintettel a transz emberekre, családtagjaikra, és
cisz barátaikra
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem
definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei:
(1) Legyen jobb transznak lenni Magyarországon, nőjön a
transz emberek láthatósága, csökkenjen megbélyegzésük.
(2) Mutassuk be, hogy a transz emberek hétköznapjai sem
különböznek a cisz emberkétől, jogtudatosító, felvilágosító
munkát végzünk ennek érdekében.
(3) Advocacyt folytatunk azért, hogy a nem jogi elismerése
fair, átlátható, és az emberi jogokat maximálisan szem
előtt tartó eljárásban történjen. Biztonságos jogi környezet
kialakításáért dolgozunk partnereinkkel.

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK






Összesen több, mint 1300 aláírással támogattuk
az Amnesy török szekciójának elnöke és
igazgatója, valamint más jogvédők igazságtalan
fogvatartása miatti sürgős akciót („Isztambul
10”). Azóta Idil Eser igazgatót szabadlábra
helyezték, Taner Kilic tiszteletbeli elnök azonban
várja még a szabadulást, és ezen tovább
dolgozunk nemzetközi kollégáinkkal.

Az LMBTI Történeti Hónap és a Budapest Pride
ideje alatt közel 300 embert mozgósítottunk,
valamint ismét saját kamionnal vonultunk a 22.
Budapest Pride-on.
Jogi megfigyelőként részt vettünk a 22. Budapest
Pride felvonulás biztosításában.
Négy eseményt szerveztünk a Mentés Másként
keretében, ezeken a beszélgetéseken nagyjából
250 ember vett részt.
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Elindítottuk a Mentés Másként blogot, amely
közösséget formál, és egyre többen követik (két
hónap alatt 1000 követője lett).
Kampányunk arca és munkatársunk, Noé vett
részt a Transgender Day of Remembrance (TdoR)
emléknapon és mondott kiváló beszédet.
A sajtóban a Mentés Másként indítása után
számos alkalommal volt jelen az Amnesty a transz
témájú cikkekben.

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK






Felléptünk a menekültügyi rendszer újabb
szigorítása ellen 2017 márciusában, felemeltük
szavunkat a kísérő nélküli kiskorúak embertelen
fogvatartása ellen. Azért lobbiztunk, hogy az
Európai Bizottság kérje számon a közös európai
menekültügyi jogszabályok alkalmazását
Magyarországon.
Tényfeltáró látogatást tettünk az épülő
tranzitzónánál, ahova azonban az év során egyszer
sem kaptunk belépési engedélyt.
A szigorodó jogszabályi környezettel kapcsolatos
aggályainkat megosztottuk az európai bizottság
képviselőivel.
2017. szeptember 20-án mi is részt vettünk a
„Give a Home” nevű Sofar Sounddal közös
globális koncertsorozaton,a mely a menekültek
megsegítésére hívta fel a közvélemény figyelmét.
Budapesten két lakáskoncertet rendeztünk,
amelyet 3500 ember követett live streamen és
ötvenen a helyszínen.

3. I WELCOME – Kampány a menekültek és
menedékkérők 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 főbb eredményei:
(1) Az európai országok biztonságos és legális útvonalakat,
megfelelő elhelyezési körülményeket és menekültügyi
eljárást biztosítsanak a menedékkérőknek és
menekülteknek.
(2) Magyarország dekriminalizálja az illegális határátlépést
és megfelelő nemzetközi védelmet (ideértve a befogadási
körülményeket) biztosítson a menekülteknek és
menedékkérőknek.
(3) A magyar társadalom fogadja be a menekülteket és
támogassa emberi jogaik érvényesülését.

A Dublin III rendelet alkalmazásával
kapcsolatosan továbbra is lobbiztunk és
tájékoztattuk más tagállambeli partnereinket és a
hozzánk forduló megkereséseknek eleget tettünk.
Ezzel a tevékenységgel az volt a célunk, hogy
megakadályozzuk, hogy sérelmes, embertelen
bánásmódba küldjenek vissza menedékkérőket
más tagállamokból.

A kormány terrorellenes fellépésével kapcsolatos
munkánk:


A terrorcselekményért elítélt Ahmed H ügyében
indult petíciót továbbvittük és felszólítottuk a
magyar hatóságokat arra, hogy a tényállás téves
alkalmazása súlyos anomália. Az eset miatt az
egyesület komoly kormányzati támadásoknak van
kitéve, mi azonban nem hátrálunk meg, mert
szerintünk fontos, hogy felhívjuk a közvélemény
figyelmét arra, hogy a kődobálás és a zavargás
nem azonos a terrorcselekménnyel. A petíciót
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75000 ezer ember írta alá. Részt vettünk a
másodfokú tárgyalásokon és az ítélethirdetésen,
majd figyelemmel követtük a megismételt
elsőfokú tárgyalást is. A sajtóban is kifejtettük,
hogy a megfelelő jogi minősítés mindenképp jár a
fair eljárás keretében Ahmed H-nak is.





November 21-én részt vettünk a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen rendezett konferencián a
jogalkalmazói gyakorlatról: „Hatékony állami
válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre” címmel
Részt vettünk a gyűlölet-bűncselekmények
sértettjeinek meghallgatásáról készített útmutató
kidolgozásában

5. EMBERI JOGI KÉPZÉS

4. KÜZDELEM A GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEK
ELLEN – Részvétel a GYEM munkájában
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

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 –
3500 fő
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei:


Emberi jogi barát iskola projektünk: Jelenlét a Dr.
Ámbédkar Iskolában és a Pécsi Bártfa Utcai
Általános Iskolában, rendszeres konzultációkra
kerítettünk sort.



A Flamand Képviselet támogatásával
megvalósított projektünkben az Összpont 4.0
emberi jogi versenyt rendeztük meg, 7 csapat
részvételével. A projekt célja a diákok
érzékenyítése és emberi jogi tartalom átadása volt
a versenyzőknek, valamint szerveztünk egy nyári
emberi jogi tábort 40 résztvevővel. A táborba nyílt
jelentkezéssel lehetett eljönni, igyekeztünk eltérő
hátterű, rászoruló diákokat is bevonni a
programokba.



Összpont reform elindítása: megújult forma és
tartalom – intenzívebb és interaktívabb verseny,
amely segít a projektszemélet elsajáításában. A
verseny online indul, hogy minél több iskolához
jusson el, három forduló és 4 hónap alatt zajlik

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem
definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei:
(1) A magyar hatóságok együttműködnek a gyűlöletincidensekkel foglalkozó civil szervezetekkel, sőt erre
példaértékű együttműködésként tekintenek.
(2) Az Amnesty International részt vett a nyomozó
hatóságok számára készült nyomozási segédlet
kialakításában, és ez hozzájárul ahhoz, hogy
szakszerűbben és hatékonyabban lépjenek fel a magyar
hatóságok a gyűlölet-bűncselekmények ellen.

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK


Folyamatos és hatékony részvételünk volt a
Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport
munkájában.
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majd, így kisebb lesz a lemorzsolódás és nagyobb
az érdeklődés.








Tematikus órák Budapesten és vidéken: célunk
volt minél több iskolába eljutni a tartalmainkkal,
érzékenyíteni a diákokat, bevonni a
pedagógusokat
Kampányokhoz kapcsolódó képzések, nyári
táborokon és fesztiválokon való részvétel, fiatalok
és felnőttek érzékenyítése, az oktatási
programunk népszerűsítése. Az intézmények
mellett kampányainkhoz kapcsolódóan különböző
fesztiválokon is tartottunk érzékenyítő
foglalkozásokat, itt elsősorban a fiatal felnőttekkel
igyekeztük megismertetni az emberi jogi
szemléletet és célunk volt oktatási programunk
népszerűsítése is. Tartottunk foglalkozást a Prideon, jártunk többek között a Bánkitó és Sziget
fesztiválokon, jelen voltunk számos iskolanapon,
kutatók éjszakáján, szakkollégiumokban önkéntes
aktivizmus koordinátorunkkal együtt.

Önkéntes képzési program bővítése: a képzők
képzése újabb két turnussal bővült (7.0 és 8.0),
két állandó szakmai önkéntesünk volt 6 hónapon
keresztül, valamint további képzések és képzői
találkozókat tartottunk, a bátorság kampányhoz
kapcsolódó tematikus workshopokat és a képzőket
bevontuk az Összpontba. Új órákat is
kidolgoztunk, például az erőszakmentes
kommunikáció témakörében.
Új HRE arculat kialakítása az Összponton
keresztül a Flamand Képviselet támogatásával:
elkészült az emberi jogi képzés új honlapja,
logónk is megújult, valamint fejlesztettük a
vizuális megjelenésünket. A képzők egyenpólót
kaptak, és elkészültek az iskolák számára
készített Összpont – ifjúsági aktivizmus poszterek,
amiket a képzők elvisznek az iskolákba.

6. ART FOR AMNESTY




emberi és állampolgári jogok védelme az 1993.
évi XXXI. törvény 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
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem
definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei:
(1) Az Amnesty International Magyarország egyes emberi
jogi kampányaihoz kapcsolódóan arra törekszik, hogy
művészeti elemekkel is bemutassa az adott témát, a
jogsértéseket és cselekvésre hívja a közönséget.
2017-ben ezt a tevékenységet a Grund színházzal
közös LMBT Történeti Hónap során előadott
Hazaviszlek előadással és a Sofar Sounddal közös
szeptember 20-i globális koncertsorozattal
valósítottuk meg. A koncertet a világ számos
országban „Give a Home” címen, lakásokban,
kisebb, intimebb terekben tartották, exkluzív élményt
adva a résztvevőknek Magyarországon a Dan topaz és
az Amoeba Band lépett fel, amelyet 3500 ember
követett online és 50 vendég a helyszínen.
(2) Nő az Amnesty International Magyarország
láthatósága, amelynek eredményeképp nagyobb az
elérése az emberi jogok iránt érdeklődők körében.

(II) KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGHEZ
KAPCSOLÓDÓ ALAPCÉL SZERINTI
TEVÉKENYSÉG
1. ADOMÁNYGYŰJTÉS
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:
(1) Láthatóság növelése bevétel céljából
(2) Új tagok és támogatók toborzása
(3) Támogatóink elköteleződésének növelése
(4) Bevételünk növelése adó 1%-os kampányon keresztül
(5) Kiemelt adományozónk

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK:
(1) Láthatóság növelése bevétel céljából
A 2017-es évben nagy hangsúlyt fektettünk a
láthatóságunkra a fundraising területén is. Új
merchandise termékekkel dobtuk fel az Amnesty shopot,
eseményeket szerveztünk, és számos nem várt adományt
is kaptunk média szerepléseink hatására. Láthatóság8

növelés hatására elért bevételünk a fundraising
kampányokból befolyt összeg 13%-át adták.
(2) Új tagok és támogatók toborzása
A tavalyi évben is bátran használtuk a telemarketinget,
mint fundraising eszközt az új támogatók toborzására.
2017 áprilisában új telemarketingessel, Sztraka
Andreával, bővítettük a csapatunkat, aki később az
irodavezetői pozíciónkat is betöltötte.
Az év során 2 támogató toborzó telemarketing kampányt
bonyolítottunk melynek eredményeképp majdnem 1 millió
forint bevételt generáltunk.
„Sokan szkeptikusak a telemarketinggel kapcsolatban,
viszont én azt tapasztalom, hogy az emberek a legtöbb
esetben hálásak azért, hogy megkeressük őket, illetve
nagyon jó meglátásaik és visszajelzéseik vannak, ami
rengeteg motivációt ad.” - mondja Andi.
A tapasztalatok egyértelműen pozitívak, a jövőben is
fogunk telemarketinggel kampányolni.
Emellett az év során 2 tagtoborzó kampány is indítottunk,
hogy tovább erősítsük tagsági bázisunkat. 2016 végén
538 taggal, 2017 végére pedig 597 taggal
büszkélkedhetünk. Sajnos továbbra is probléma a passzív
vagy a tagdíjat nem fizető tagok helyzete, amelyre
igyekszünk megoldást találni: reaktiválni őket első körben.
Rendszeres támogatói bázisunkat 2017-ben 21%-kal
tudtuk növelni, 192-ről 233-ra emeltük rendszeres
donorjaink számát.
Az új tagoktól és támogatóktól érkező bevétel, a
fundraising kampányokból befolyt összeg 12%-át adták.

2. MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:
(1) Gyors és hatékony kommunikáció a sajtóval
(2) Több ember bevonása a közösségi média felületeken
(3) Online aktivizmus erősítése
(4) Az Amnesty referenciaponttá váljon a sajtó számára

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
A 2017-es évben kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy
növeljük a láthatóságunkat és a megjelenéseink számát a
sajtóban, és így még több emberrel ismertessük meg a
szervezet munkáját.
A civileket megbélyegző törvény miatt egyértelműen
megnövekedett a sajtó érdeklődése szervezetünk iránt, a
proaktív illetve határozott kommunikációnak hála pedig
nőtt az ismertségünk a hazai és nemzetközi újságírók
körében egyaránt. Kiemelt figyelmet fordítottunk továbbá
arra is, hogy a közösségi médiában a korábbinál több
embert érjünk el.


2017. február 22-én bemutattuk az Éves
Jelentésünket a szokásos sajtótájékoztató
keretében. Az esemény fontosságát jelzi, hogy a
kormány és a Fidesz is rögtön reagált annak
legfontosabb megállapításaira.



A nemzetközi kampányok és anyagok mellett
nagyobb figyelmet fordítottunk a hazai témákra,
például elindítottuk a Mentés Másként blogot és
Facebook oldalt, rendszeresen jelentettünk meg
saját anyagokat a civiltörvény kapcsán, a Nemzeti
Konzultcióban foglalt hazugságokra pedig azt 'Ezt
Küldd El' kampánnyal válaszoltunk.



Facebook követőink számát 25%-kal növeltük, az
év eleji 16 500-ról 20 500-ra növeltük, és
kiemelt figyelmet fordítottuk arra, hogy saját
grafikákkal, fotókkal és egyéb kreatívokkal

(3) Támogatóink elköteleződésének növelése
2017 végére összesen 597 taggal és 408 fizető
támogatóval büszkélkedhetünk. A meglévő donorjainktól
érkező bevétel, a fundraising kampányokból befolyt összeg
38%-át adták.
(4) Bevételünk növelése adó 1%-os kampányon keresztül
A 2017-es évben elértük az Amnesty International
Magyarország fennállásának legmagasabb adó 1%-os
bevételét, egészen pontosan 1.453.102 forintot ajánlottak
fel szervezetünk számára.
(5) Kiemelt adományozónk
Tavalyi évben sikerül megtartunk, sőt tovább erősítenünk
kapcsolatunkat a szervezet jelenlegi egyetlen kiemelt
adományozójával. 2017-ben az adománygyűjtésből befolyt
összbevételünk 22%-át kaptuk tőle, hogy jobb hellyé
tegyük Magyarországot és a világot.
2017 végére tervezett fundraising bevétel 9,1 millió forint
volt. Ennyi pénzre volt szükségünk a Nemzetközi
Mozgalom támogatásán túl, hogy biztosítani tudjuk
munkánk anyagi hátterét. Büszkén mondhatjuk, hogy
sikerült ezt az összeget túlszárnyalnunk és összesen több
mint 9 és félmillió forintot (105%) gyűjtenünk.
Ezzel újabb remény csillant fel, hogy az Amnesty
International Magyarország, ha továbbra is ilyen keményen
dolgozik egyszer elérheti, hogy a Nemzetközi Mozgalomtól
független, önfenntartó szekcióvá váljon.
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színesítsük a tartalmat. Tovább folytattuk az aktív
kommunikációt az oldal látogatóival, ami
erősítette az oldalon a párbeszédet.








A korábbinál nagyobb figyelmet fordítottunk az
Instagram és a Twitter fejlesztésére, előbbin a
követőink számát 220-ról 698-ra, utóbbin pedig
600-ról 877-ra növeltük. Az Instagramra a
következő időszakban még több figyelmet és
forrást tervezünk fordítani, miután elsősorban a
35 év alattiakat ezen a csatornán tudjuk a
legjobban elérni. A Twitter továbbra is remek
eszköz, hogy részt vegyünk a nemzetközi
kampányokban illetve munkánkról és a magyar
fejleményekről beszámoljunk a külföldi
követőinknek és a sajtónak.
A tavalyi év egyik fontos célja volt, hogy a
szervezet elismertségét erősítsük a magyar civil
társadalomban, ezért rendszeresen részt vettünk a
Civilizáció munkájában, és többször szólaltunk
meg annak képviseletében is. Folyamatosan részt
vettünk a koalíció sajtókommunikációjának
tervezésében és alakításában.
A 2017-es év során elkezdtük az Emberi Jogi
Oktatási Programunk kommunikációjának és
brandjének megújítását, új logó és honlap készült,
rendszeresebben jelentetünk meg új tartalmakat.
A gyors, proaktív és hiteles kommunikációnak
hála korrekt és jó kapcsolatot ápoltunk minden
médiummal, nem tértünk ki a megkereséseik elől.
2017-ben minden eddiginél több
sajtószereplésünk volt: 148 interjút adtunk
(rendszeresen szerepeltünk a Hírtv, az ATV, a
Klubrádió és az Inforádió műsoraiban többek
között), 1530 média megjelenésünk volt és 103
sajtóközleményt adtunk ki.

3. SZERVEZETFEJLESZTÉS, SZERVEZETI IRÁNYÍTÁS
ÉS VEZETÉS
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:
(1) Core Standards, vagyis a megfelelő irányítás, vezetés
és menedzsment biztosítása a nemzetközi sztenderdek
alapján
(2) COCOA, azaz a nemzetközi pénzügyi beszámolási
rendszer fenntartása és a saját kimutatásaink

továbbfejlesztése ennek megfelelően
(3) Hatékony, elszámoltatható és átlátható irodai működés
fenntartása
(4) Gördülékeny átadás-átvétel az új igazgatóval
(5) Megfelelő belső irányítás fenntartása

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
A nemzetközi sztenderdeknek való megfeleltetés részeként
a 2016-ban felülvizsgált és frissített szabályzatainkat
aktualizáltuk, ahol szükséges volt. A nemzetközi szinten
megalkotott közös könyvelési rendszert, a „COCOA”-t
átemeltük, bevezettük és gyakorlatban is működtettük a
saját, a magyar jogszabályoknak megfelelő
könyvelésünkben. Az irodavezető személye kétszer is
cserélődött, ezért számos betanuló tréninget tartottunk új
irodavezetőinknek. 2017 végére sikerült azonosítani
azokat a pontokat, ahol tovább lehet egyszerűsíteni és
hatékonyabbá tenni a belső pénzügyi kimutatást. Ennek
érdekében szoros és kiváló munkakapcsolatot tartunk fent
a könyvelőinkkel.
A hatékony és átlátható irodai működés érdekében
számos, korábban már jól bevált módszert követtünk
tavaly is, és azok mentén fejlesztettünk ki újakat:
 a civil szervezetekre növekedő politikai nyomás
miatt megbízható rendszergazdánknak
köszönhetően fejlesztettük az IT biztonságunkat,
erről az év során többször konzultáltunk
nemzetközi szakértőkkel is, illetve képzéseken
vettünk részt
 CiviCRM rendszerünket szintén folyamatos
felügyelet és karbantartás alá vontuk
 negyedévente terveztük, újraterveztük 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
 elvégeztük az éves MANGO pénzügyi-egészség
ellenőrzést

nagy sikerrel pályáztunk a Nemzetközi
Titkársághoz RAM (Resource Allocation
Mechanism) támogatásért, amely a szervezet
belső pénzügyi újraelosztása a nem önfenntartó
szekcióknak. A 2018-2019-es évekre közel 4
millió forinttal nagyobb támogatást kaptunk, int
mint korábban. A sikerhez hozzájárult, hogy a
szervezet megítélése kiváló, elismerik
erőfeszítéseinket a professzionalizálódás útján és
külön támogatják az ifjúsági, emberi jogi képzési
és fundraising munkánkat.
 Felülvizsgáltuk tervezési, értékelési és tanulási
módszereinket és bizonyos területeken (kampány,
HRE) a jövőre új módon fogjuk mérni és értékelni
munkának, igyekszünk az elért hatásokra
fókuszálni és folyamatosan fejlődni.
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Minden munkatárs teljesítményét egyénileg értékeltük,
valamint 2017-ben először csoportosan is értékeltük
eredményeinket. Ehhez külső szakemberek, neves coachok segítségét vettük igénybe. Sokat javult a szervezeten
belüli kommunikáció, és nőtt a munkatársak motivációja.
A csapatkohézió növelésére több alkalommal tartottunk
csapatépítő tevékenységet 2017 során is.

2017-ban összesen 56 önkéntesünk volt, ideértve az aktív
képzőket, szakmai gyakornokokat minden területen és
önkéntes aktivizmus koordinátorunkat is.
Elnökségünk 2017-ben a szekciókénti elismerés
utánkövetését végezte el, és folytatta az elnökségi munkát
érintő kockázati térkép negyedévenkénti frissítését. Az
Elnökség az iroda segítségével előkészítette és
lebonyolította a 2017. évi rendes, illetve a két rendkívüli
közgyűlést.

2018-RA MUTATÓ TERVEINK:


tudatos fókusz megtartása a helyileg releváns
ügyeken, témákon – a bátorság kampány
fontossága, kiállás a civil társadalomért
elsődleges feladatunk;



Összpont reform – HRE fejlesztés biztos anyagi
háttérrel a Flamand Képviselettől, módszertan
továbbfejlesztése;



nemzetközi szerepvállalás tudatos növelése:
sikeres együttműködés a holland Amnesty
szekcióval: adományszervezés és kapacitás
fejlesztési projekt, amely remélhetőleg új
aktivizmus koordinátorral, mentorprogrammal
segíti munkánkat már 2018. második felében;



a magyar emberi jogi helyzet hangsúlyosabb
képviselete a régióban, szoros és kiegyensúlyozott
együttműködés a nemzetközi titkársággal – 2018:
állandó értekezletek a változó jogszabályi
környezettel kapcsolatos fejleményekről,
nemzetközi szolidaritás;



tanuló szervezet kialakítása: szervezeti auditon
keresztül, amely az iroda és az elnökség
bevonásával zajlik, folyamatok átvilágítása,
akcióterv a hatékonyabb, fókuszáltabb és
sikeresebb Amnesty Magyarországért.



Felkészülés a GDPR (EU új adatvédelmi irányelve)
követelményeinek teljesítésére szakértőkkel

A júniusi rendkívüli közgyűlésen a tagság megvitatta, hogy
hogyan reagáljon az egyesület az Országgyűlés által 2017.
június 13-án elfogadott "A külföldről támogatott
szervezetek átláthatóságáról" szóló törvényre. Ebben a
szervezet működését és jövőjét alapvetően befolyásoló
ügyben a tagság úgy döntött, hogy az egyesület
megtagadja a külföldről támogatott szervezetként való
regisztrációt, mivel a törvényt alapvetően megbélyegzőnek
tartja; továbbá jogi eljárást kezdeményez alkotmányos
jogaink védelmére.
Az Elnökség folyamatosan tájékozódott az Egyesület
aktuális helyzetét érintő jogszabályi változásokról.
Augusztusban négy fős delegációval vettünk részt a
Nemzetközi Közgyűlésen Rómában, erre előzetesen
munkacsoportokban készültünk fel.
Az Elnökség rendszeres pénzügyi ellenőrzéseket tartott
negyedévente, amelyeket követően tagjaink és
támogatóink beszámolót kaptak az egyesület pénzügyeiről.
Elnökségi önértékelés keretében áttekintette az éves
munkánkat és a célkitűzések teljesítését.
2018 elején az új tisztségviselő választáshoz
előkészítették a jelöltek tájékoztató csomagját, a
készségek felmérésére egy kérdőívet (skills matrix), és a
jelöltek tájékoztatásához három tagsági találkozót tartott
az egyesület.
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