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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 
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EZT ÉRTÜK EL EGYÜTT: NÉHÁNY PÉLDA A GLOBÁLIS SIKEREINKRE 2018-BAN 
 

2018 különösen nehéz éve volt az emberi jogoknak, jól mutatja ezt, hogy az előző évben meggyilkolt emberi jogvédők 
száma (281) 2018-ban 312-re emelkedett. A nehéz év ellenére azonban számos sikerről is beszámolhatunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Az elmúlt évben az Amnesty International hétmillió támogatója emelte fel a szavát az igazságtalanság ellen, 
petíciókat írtak, tüntettek, szolidarítottak.  

✓ Februárban hosszas küzdelmünk eredményeképp, tíz év után végre szabadon bocsátották El Salvadorban a 
gyermeke halvaszületéséért harminc évre ítélt Teodora del Carmen Vasquezt. 

✓ A mexikói Sergio Sánchezt közel nyolc év után engedték el, amit egy olyan gyilkosságért kellett leülnie, amivel 
alaptalanul vádolták meg egy tisztességtelen eljárásban. Ügyvédei szerint az Amnesty munkája elengedhetetlen volt 
a sikerhez. 

✓ Figyelmezettük a világot arra, hogy immár 655.500 rohingya menekült el Myanmarból, az ország de facto 
vezetőjétől, Aung San Suu Kyi-től pedig kénytelenek voltunk visszavenni az Amnesty International legmagasabb 
kitüntetését, a Lelkiismeret Nagykövete címet, mivel gyalázatosan elárulta azokat az értékeket, melyekért egykor az 
élvonalban küzdött. Halvány reménysugár, hogy az új elnök, Win Myint amnesztiában részesített 8000 
fogvatartottat, köztük azokat, akikért az Amnesty International személy szerint is kampányolt. 

✓ Áprilisban Bosznia-Hercegovina elismerte, hogy a háború civil áldozataival akkor sem szabad a bírósági eljárási 
költségeket megtéríttetni, ha az ügyükben nem a javukra születik döntés. 

✓ Az ír nők reprodukciós jogaiért folytatott küzdelem, hosszú évek lobbitevékenysége, kampányok sora végül elérte a 
célját, és 2018 májusától az ír nők immár maguk rendelkezhetnek a testük fölött. 

✓ Az újabb és újabb jelentéseinknek, és az egymás után bemutatott bizonyítékainknak köszönhetően az Egyesült 
Államok vezette terrorellenes globális koalíció végre legalább részben elismerte a mindeddig eltagadott halálos civil 
áldozatokat, mintegy 300%-al növelve azt. Noha az Amnesty álláspontja szerint ez továbbra is csupán csak a 
jéghegy csúcsa, fontos eredményként tekintünk arra, hogy a meggyilkolt családok és hozzátartozóik egy kicsivel 
közelebb kerültek ahhoz, hogy legalább valamiféle igazságot kapjanak. 

✓ Az Amnesty és a PEN híres írói kampányt indítottak, és júliusban Kína közel nyolc évnyi illegális háziőrizet után 
végre engedte Németországba távozni a művész Liu Xia-t, akit férje, Liu Xiaobo Béke Nobel-díjjal való kitüntetése 
óta tartottak fogva. 

✓ Augusztus 15-én a török hatóságok szabadon engedték az Amnesty Törökország koholt vádak alapján 14 hónapig 
fogva tartott tiszteletbeli elnökét, Taner Kilicet. 

✓ 200 000-nél is többen csatlakoztak a kampányunkhoz, melyben követeltük az ősei földjéért és az emberi jogokért 
küzdő prominens kambodzsai aktivista, Tep Vanny szabadonbocsátását, amire 735 napnyi fogság után, 
augusztusban végre sor került. 
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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 
 

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 
• Magyarországnak szeretettel - akció a Kossuth 

téren a magyar civilek védelmében 
2018 június hetedikén egy mintegy 15 méteres, 
szív alakú ballont állítottunk fel, a Stop Soros - 
törvénycsomag országházi tárgyalásának első 
napján. Az akció során parlamenti képviselőknek 
adtuk át külföldi támogatóink üzeneteit. 

 
• Online és helyszíni adománygyűjtő kampány: 

Utcazene az utcán élőkért  
Jótékonysági koncert két, a hajléktalan 
embereket segítő alapítvány javára, az Emberi 
Jogok Világnapjának alkalmából. A támogatói 
jegyekből befolyt 4,5 millió forinttal az Utcáról 
Lakásba! Egyesület és az A Város Mindenkié 
csoport több mint egyéves működési költségét fedeztük. 

 
 
 

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 
 

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 
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A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei: 
(1) Legyen jobb transznak lenni Magyarországon, nőjön a transz emberek láthatósága, csökkenjen megbélyegzésük. 
(2) Bemutatjuk, hogy a transz emberek hétköznapjai sem különböznek a cisz emberkétől, jogtudatosító, felvilágosító 
munkát végzünk ennek érdekében. 
(3) Dolgozunk 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 

• A 2017 őszén indult kampány célja az volt, hogy a transznemű emberek 
élethelyzetének társadalmi elfogadottsága, láthatósága széles körben 
növekedjen Magyarországon. A kampányhoz kapcsolódó személyes blog, 
a fotó- és grafikai kiállítások, valamint a tájékoztató tartalmak terjesztése 
odáig vezetett, hogy a kampány arca, Horváth Noé szerepelt a Forbes 
Urban címlapján, mint az ország egyik legbátrabb embere, országos 
televízió csatornákon készültek róla portrék, interjúk, szerepelt 
dokumentumfilmekben, beszédet mondott a Budapest Pride 
nyitóeseményén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 
• 2018-ban a Menekültek világnapján köztéri akcióval és annak dokumentációjából készült digitális könyvecskével 

hívtuk fel a figyelmet arra, hogy aki menekülni kényszerül hazájából, annak jár a nemzetközi védelem. Az akció 
során aktivistáinkkal ellátogattunk a magyar történelem híres üldözöttjeinek emlékműveihez, képmásukat táblákra 
nyomtattuk azzal a kérdéssel, hogy “Engem befogadnál?” Az akcióban szerepelt Karády Katalin, Teller Ede, Faludy 
György, Kossuth Lajos, Kéthly Anna és II. Rákóczi Ferenc. 
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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 
 

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem definiálható 
 
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei: 
(1) A magyar hatóságok együttműködnek a gyűlölet-incidensekkel 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 

2018-ban is eredményes évet zárt a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM), aminek az Amnesty 
Magyarország is alapító tagja. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságához fordultunk a gyűlölet-bűncselekményekkel 
szembeni állami fellépés megerősítéséért annak érdekében, hogy a magyar jogalkalmazók az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának ítéleteiben megfogalmazott követelményeket hatékonyabban ültessék át a gyakorlatba. Árnyékjelentést 
készítettünk az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának (ICCPR) 
hatodik időszaki felülvizsgálata során, amelyben a magyar kormány állításaira reagáltunk. Munkánk elismerése, hogy az 
Európai Bizottság jó gyakorlatnak tartja munkacsoportunk működését, és meghívott minket az Európai Unió rasszizmus, 
idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelemmel foglalkozó magas szintű munkacsoportjának ülésére. 
Hosszú évek óta dolgoztunk azon, hogy javuljon a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés, ezért 
fontos előrelépés, hogy javaslatainkkal összhangban 2018 júliusa óta valamennyi bűncselekmény esetén lehetőség van az 
előítéletes indítékot a statisztikai rendszerben feltüntetni, és megjelölni, hogy a bűncselekmény mely csoport tagja ellen 
irányult. 
 
 
 
 
 

5. 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 és általánosan 7-25 év közötti fiatalokra. 

 
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2700 fő 
 
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei: 
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• Emberi jogi oktatás nem formális elemekkel a 15-18 éves 
korosztálynak: A Flamand Képviselet támogatásával megvalósított 
projektünkben az Összpont 5.0 emberi jogi versenyt rendeztük meg, 
44 csapat regisztrációjával (3 fős csapatok), ami az eddigi 
legnagyobb bevont létszám a verseny történetében. A projekt célja 
középiskolás diákok érzékenyítése és a jogtudatosságuk növelése 
volt. Szerveztünk továbbá egy nyári emberi jogi tábort 40 
résztvevővel. Megújult forma és tartalom – intenzívebb és 
interaktívabb verseny volt online regisztrációs felülettel és online 
kitölthető feladatlapokkal. A három hónapon át tartó versenynek 
három fordulója volt: online feladatmegoldás, kisfilm készítés és 
egy élő vita. A videók széles közönséget értek el és a döntőt is egy 
több, mint 50 fős közönség előtt rendeztük meg. A verseny nyertes 
csapata egy belgiumi tanulmányutat nyert. Az Összpont logója, 
brandje és tartalma megújult, mely lehetőséget teremt a további 
fejlődésre.   

• Saját nyári táborunk fejlesztése: Szintén flamand támogatással 
valósult meg tavaly balatoni nyári táborunk. A nyílt jelentkezésű 
táborban 12 és 18 év közötti fiatalok vettek részt az ország egész 
területétől, hogy elmélyítsék emberi jogi tudásukat. 

• Tematikus órák Budapesten és az ország minden részén: célunk 
volt minél több iskolába eljutni a tartalmainkkal, a diákok és a 
pedagógusok körében a jogtudatosság növelése, az emberi jogok ismeretének terjesztése és az érzékenyítés. a 
2019-es év folyamán több, mint 5 megyében jutottunk el iskolába és emberi jogi óráinkkal mintegy 2500 diákot 
értünk el.  

• 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 (17-25 év 
közöttiek) igyekeztük megismertetni az emberi jogi szemléletet, illetve célunk volt oktatási programunk 
népszerűsítése is. Tartottunk foglalkozást többek közt a Sziget fesztiválon, jelen voltunk számos egyetemi és 
középiskolai rendezvényen. 

• Képzők képzése: két budapesti képzést tartottunk, 30 új képzőnk lett, a többségük elkezdett önkéntesen 
becsatlakozni a programjainkba. Az újonnan bevont képzők dolgoznak velünk más szakmai területeken és az 
aktivizmust is erősítik. Két új elnökségi tagunk is ezen programon keresztül csatlakozott a szervezetünkhöz. 
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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: 
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. 
 

A Human Rights Tattoo egy művészeti projekt, melynek keretében az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 6773 
betűje egyenként, betűről-betűre kerül fel tetoválás formájában az emberi jogok elkötelezettjeinek bőrére. Így végül a 6773 
résztvevő együtt alkotja majd az emberi jogok élő Nyilatkozatát. Azoknak pedig, akik még nem töltötték be a 18. életévüket 
vagy szeretik az emberi jogokat, de nem szeretnének maradandó tetoválást, ideiglenes tetoválásokat adtunk, a Nyilatkozat 
első cikkelyéből, Hitka Viktória egyedi tervezésében. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

(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, támogatóink elköteleződésének növelése 
(3) Bevételünk növelése adó 1%-os kampányon keresztül 
(4) Közösségi adománygyűjtés 
(5) Kiemelt adományozónk 
 

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK: 
 
(1) 2018-ban a láthatóságunkat számos médiaszerepléseknek, Amnesty eseményeknek és a közösségi médiában publikált 
tartalmaknak köszönhetően növeltük, amire az adománygyűjtő terület is építeni tudott. Nagyszabású közösségi 

adománygyűjtést is szerveztünk december 10-én, az Emberi Jogok Világnapja alkalmából. A bevételt két hajléktalan 
embereket segítő szervezet javára ajánlottuk fel. A kampány a maga kategóriájában, az www.adjukössze.hu oldal eddigi 
legsikeresebbike lett, ami több mint 1500 ember, főként mikro adományának köszönhető. Összességében a fundraising 
bevételeink 8 %-át adták a láthatóság-növelés hatására elért bevételeink. 
 

(2) 2018 során közel 150 új adományozó 
döntött az emberi jogok támogatása mellett. Az év 
során 2 tagtoborzó kampányt hirdettünk, a 
másodikat tagjaink és aktivistáink segítségével. 
Összesen 33 új tagot sikerült toboroznunk, ami 
sajnos elmaradt a terveinktől, így a bevételek sem 
érték el a tervezettet, vagyis tagdíj befizetésekből 
1,25 millió Ft helyett 1,1 millió Ft-ot gyűjtöttünk. 
Új tagjainktól és támogatóinktól az összes 
adománygyűjtésből származó bevételünk 12%-a 
származott, ami megegyezik a 2017-es év 
bevételeinek arányaival. 
 
(3) Év végén tagjainkkal elkezdtük felvenni a 
kapcsolatot abból a célból, hogy visszajelzést 
kérjünk tőlük és fejleszteni tudjuk a 
programjainkat. Igyekeztünk megfordítani azt 
lemorzsolódási folyamatot is, amelynek során technikai vagy egyéb okok miatt inaktívvá váltak tagok és támogatók, és arra 

bátorítottuk őket, hogy maradjanak a #Bátrakkal. 233 rendszeres támogató állt mellettünk év elején, 2018 végére ez a 
szám megmaradt, ami azt is jelentette, hogy nem sikerült ezen a téren növekednünk. Fontos még megemlíteni, hogy a 
funkcionális területek között szoros együttműködés kezdett kiépülni, aminek a során az adománygyűjtés a többi terület 
szerves részévé kezdett válni.  
 
(4) 2018-ban minden eddiginél több, 281 ember döntött úgy, hogy kiáll a #Bátrak mellett, és az Amnestyt támogatja 

adójának 1 százalékával. Nekik köszönhetően összesen 1 807 868 forintot gyűjtöttünk. Habár ez az összeg növekedést 
jelentett az előző évekhez képest, úgy gondoljuk, hogy még nagyobb hangsúlyt kell fektetünk arra, hogy el tudjuk érni a 
potenciális támogatókat és tovább növekedhessen ez a szám. 
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(5) A tavalyi évben a kiemelt adományozói programunk jelentette az összes adománygyűjtési bevételünk 15%-át. 
 
Összességében a teljes éves tervezett bevételünk az adománygyűjtés területén 85%-ban valósult meg. Kihívást jelentett, 
hogy elbúcsúzott tőlünk Horváth Noé, az adománygyűjtéssel foglalkozó kollégánk, aki éveken keresztül eredményesen 
fejlesztette a fundraising programjainkat. A helyét pár hónapon keresztül irodavezetőnk töltötte be, teljes állású kollégánk 
pedig csak év végére lett, így a szűkös kapacitások miatt nehezen birkóztunk meg új kampányok futtatásával. Emellett 
viszont számos új tevékenységebe kezdtünk 2018 második felében, melyekkel Budapesten kívülre is eljutottunk. Ennek a 
pozitív hatása 2019 elején már látható az adománygyűjtés területén is. 
 
 

2. MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:  
(1) Összpontosított és hatékony média kommunikáció 
(2) A szervezeti kommunikáció megerősítése 
(3) A láthatóság növelése és több ember bevonása online felületeinken keresztül 

 
KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 

 
• A 2018-as év kommunikációs szempontból elsősorban a civil szervezetek – sokszor kifejezetten az Amnesty 

International Magyarország – elleni kormányzati támadásokra, illetve a független civil szervezetek ellen hozott 
törvényekre (az úgynevezett STOP Soros illetve a bevándorlási különadó) való reagálással telt. Amellett, hogy 
tovább erősítettük a 2017-ben megkezdett határozott és proaktív kommunikációs stílusunkat, kiemelt figyelmet 
fordítottunk arra is, hogy pozitív és előremutató jövőképet mutassunk a követőinknek és a közönségünknek, vagyis 
inkább arra helyezzük a hangsúlyt, hogy az Amnesty Magyarország milyen jövőt képzel el Magyarországnak, miért 
dolgozik, ahelyett, hogy éppen milyen konfliktusunk van a kormánnyal. Ezt a törekvésünket, immár közös 
gondolkodásban a Nemzetközi Titkársággal - 2019-ben is folytatni fogjuk. Célunk egy olyan átfogó narratíva 
felépítése, amellyel hatékonyan tudunk szembeszállni a populista kormányok rendkívül hatékony propagandájával. 

• Facebook követőink számát (részben a holland Amnesty segítségével) a 2018 eleji 20800-ról 44200 fölé 
növeltük, amelynek köszönhetően egyre komolyabb mennyiségű embert érünk el a posztjainkkal külön-külön is. 
Kiemelten figyeltünk arra, hogy folytassuk az aktív kommunikációt az oldal látogatóival, és megpróbáljunk egy 
valódi online közösséget teremteni a követőinkből. 

• A 2017-es évhez hasonlóan fontos feladat volt az Instagram és a Twitter oldalaink fejlesztése és a követők 
számának növelése, előbbin a követőink számát 698-ról közel 2000-re, utóbbin pedig 877-ról 1600 fölé növeltük. 
Az Instagram továbbra is elsősorban a 35 év alatti korosztállyal való kapcsolattartás miatt nagyon fontos a 
számunkra, illetve remekül beilleszthető a 2018 során alakult vidéki csoportokkal való kommunikációnkba is. 
Külön eredmény, hogy az Instagram oldalt a szervezet majdnem mindegyik munkatársa használni kezdte a saját 
munkájának bemutatására, így változatosabb és sokszínűbb lett a tartalom. A Twitter továbbra is elsősorban a 
munkánk nemzetközi bemutatására illetve a nemzetközi sajtóval, más szervezetekkel való kapcsolattartásra kínál 
remek felületet. 

• Igyekeztünk a korábbinál intenzívebb belső kommunikációt folytatni a szervezet tagságával és támogatóival. Ennek 
keretében az Igazgató folyamatosan beszámolt az előttünk álló kihívásokról, sikerekről és nehézségekről, és a 

korábbinál vonzóbb formában újraindítottuk a havi hírlevelünket is. 
• 2018-ban összesen 5356 alkalommal említették szervezetünket a hazai és nemzetközi médiában, több mint 

250 interjút adtunk. A korábbinál jóval többet szerepeltünk a nemzetközi sajtóban. 
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3. AKTIVIZMUS 

 

A 2018-as év aktivizmus szempontjából a frissülés, szervezés és mobilizálás jegyében telt. Hatalmas előrelépés, hogy 
három év kihagyás után újból van aktivizmus koordinátorunk! Aktivistáink és önkénteseink az év során több mint 20, 
különböző emberi jogi témájú rendezvénybe, akcióba és programba kapcsolódhattak be szervezőként vagy résztvevőként. 
Emellett az Amnesty International Magyarország történetében először – a holland szekció mintájára – szervezett aktivista 
diák csoportok, Freedom Clubok alakultak Budapesten, Debrecenben és Pécsett. A számos új aktivista és önkéntes mellett, 
akik a 2018-as év során csatlakoztak csapatunkhoz, országosan épülő aktivista hálózatunkat erősíti immáron a frissen 

alakult Freedom Club hetvennél több új tagja is. 
 

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 

• Idén is együtt, büszkén vonultunk a Budapest Pride-on 
• Aktivistáink a Sziget fesztiválon is jelen voltak: érzékenyítő játékokkal, emberi jogi csocsóval és petíciókkal vonták 

be a fesztiválozókat. 
• Novemberben Budapesten alakult meg az első magyar Freedom Club 

• Megrendeztük az első, ám terveink szerint majd hagyománnyá váló Halloween Party-t 
• Az 2018-as Levélíró Maraton kampány során minden eddiginél több önkéntesek által szervezett levélíró esemény 

került megrendezésre, és még a legkisebb korosztály is aktív volt az NTC School Budapest iskolában 

• Adakozó Kedden aktivistáink az Amnestyt támogatták fotójukkal 
• Az év legnagyobb eseménye pedig a december 10-i Emberi Jogi Világnapon tartott koncert volt, melynek helyszínét 

több mint negyven aktivistánk biztosította és a helyszíni adomány gyűjtés rendkívüli sikerében is hatalmas 
szerepük volt 
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4. SZERVEZETFEJLESZTÉS, SZERVEZETI IRÁNYÍTÁS ÉS VEZETÉS 

A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:  
(1) Core Standards, azaz a megfelelő irányítás, vezetés és menedzsment biztosítása a nemzetközi sztenderdek alapján 
(2) Hatékony, elszámoltatható és átlátható irodai működés fenntartása 
(3) Gördülékeny átadás-átvétel az igazgatóval és az irodavezetővel 
(4) A hazai jogi követelményeknek való megfeleltetés 
 

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 

A nemzetközi sztenderdeknek és a hazai jogi követelményeknek való megfeleltetés részeként meglévő 
szabályzatainkat felülvizsgáltuk, és aktualizáltuk, ahol szükséges volt. A nemzetközi szinten megalkotott közös könyvelési 
rendszert, a „COCOA”-t fenntartottuk, működtettük. Az ún. „Standard Action Report”-ban beszámoltunk az előző évi 
emberi jogi munkánkról a Stratégiai Célok szempontjából, illetve annak hatásairól, eredményeiről.  
 

A hatékony és átlátható irodai működés érdekében számos, korábban már jól bevált módszert követtünk tavaly is, és 
azok mentén fejlesztettünk ki újakat: 

• tovább fejlesztettük az IT biztonságunkat 
• 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 2017. évi sikeres, két évre szóló RAM (a szervezet belső pénzügyi újraelosztása a nem önfenntartó szekcióknak) 
pályázatunkat kiegészítendő, további forrásra pályáztunk az év utolsó negyedévében.  

• Stratégiai tervezésben külsős szakmai segítséget kaptunk, melynek eredményeképp a 2019-2021-es stratégiánkat 
előkészítettük a 2019. évi Közgyűlésen való elfogadásra.  

• 2018-ban több pozíciónkban is történt személyi változás, elbúcsúztunk régebbi munkatársaktól, helyükön pedig 
újakat köszönthettünk. 2018. év végére összesen 7 teljes állású és 1 félállású munkatársunk van.  

• Munkatársaink teljesítményét egyénileg értékeltük, valamint külső szakemberek, coach-ok segítségével a közös, 
hatékonyabb munkavégzésre és együttműködésre is fókuszáltunk. A csapatkohézió növelésére csapatépítő 
tevékenységet tartottunk.  

 

ELNÖKSÉG 
Új stratégia – erősebb fókusz a helyi ügyeken 
2018-ban elkezdtük felépíteni az új szervezeti stratégiát, amivel jobban tudunk fókuszálni a helyi magyarországi 
folyamatokra, és a nemzetközi irányelvekkel is összhangban van. Tagsági konzultációval, workshopokkal és egy ezzel 
foglalkozó munkacsoporttal végül sikerült kialakítani azt a tervezetet, amit a 2019-es éves közgyűlés elé viszünk. A kiemelt 
témáink a következő két évre a jogállamiság, a nemek közötti egyenlőség és a privát szféra védelme lesznek.  Csökkenő 
súllyal, de továbbra is folytatjuk a globális kampányokban való részvételt, és eseményeket szervezünk, mint a Levélíró 
Maraton és az Emberi Jogok Világnapja. 
Új igazgató 
Megbízott igazgatónk, dr. Iván Júlia megbízása 2018 őszén lejárt, és szeptemberében a megváltozott helyi viszonyokra 
tekintettel új igazgatói pályázatot írtunk ki. A kiválasztási folyamatban többfordulós írásos és szóbeli kör után Dr. Vig 
Dávidot kértük fel igazgatónak. Az új igazgató megérkezéséig dr. Demeter Áron látta el az igazgatói feladatokat.  
Köszönjük a sok munkát és a kitartást a nehéz időkben nekik is, és régi igazgatónknak, Jeney Orsolyának is! Vezetőink újító 
elképzelései és kitartó munkája nyomán fejlődhettünk azzá a szervezetté, ami ma lenni tudunk. 
Szervezetfejlesztés – erősebb szervezet, folyamatok fejlesztése, jóllét 
Az év közben felmerülő fejlesztési igények és egy szervezetfejlesztési audit eredményei alapján elkezdtük a folyamataink 
átalakítását, az új stratégia kialakítását, benne az értékeink és a missziónk újrafogalmazását. Kockázati felmérést 
készítettünk, aminek a keretében több hangsúlyt fektetünk munkatársaink biztonságára és jóllétére.  
Nemzetközi mozgalom – a decentralizáció folytatódik 
Az Amnesty International folytatja évek óta tartó decentralizálási munkáját, aminek célja, hogy helyi szinten gyorsabban és 
erősebben tudjunk fellépni a jogsértések ellen. A regionális központok kialakítása után most a jogkörök és döntési 
hatáskörök delegálása is megkezdődött, amit örömmel üdvözlünk. Tudjuk, hogy a nagyobb önállóság megnövekedett 
felelősséggel és munkaterhekkel jár majd, de hiszünk benne, hogy ezen keresztül még jobban hozzá tudunk járulni a 
magyarországi jogvédelemhez. 
A nemzetközi mozgalom kiemelt hangsúlyt fektet az ifjúsági részvételre, a sokszínűség képviseletére és a munkatársak 
jóllétére, és ezt globális irányelvekkel és gyakorlati megoldásokkal támogatja. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2019. április 9. 


