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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: 10 PÉLDA A GLOBÁLIS SIKEREINKRE 2019-BEN 
(1) 2019 januárja óta nem bűncselekmény az abortusz Írországban, miután 2018 májusában egy történelmi jelentőségű 

népszavazáson az írek többsége úgy döntött, hogy igent mond a nők jogaira, és lehetővé teszi számukra a biztonságos és 
legális terhességmegszakítást. A sikert évek kemény munkája és kampányolása előzte meg, amelyben komoly részt vállalt 
az Amnesty. 

(2) Ungváron tavaly tudtak először békés nőnapi felvonulást tartani, korábban a jogvédő Vitalina Koval által szervezett 
megmozdulásokat rendszeresen szélsőjobboldali szervezetek zavarták meg. Az Amnesty kampányának köszönhetően 2019-
ben a rendőrség végre valódi védelmet biztosított a felvonulóknak. 

(3) Tajvan lett az első ázsiai ország, ahol megvalósult a házassági egyenlőség miután május 17-én elfogadták az erről szóló 
törvényt. Az első esküvőt május 24-én tartották. Több LMBTI szervezettel közösen az Amnesty éveken keresztül dolgozott 
azért, hogy Tajvan is kimondja: szeretni emberi jog. 

(4) A Fridays For Future és annak elindítója, Greta Thunberg kapta 2019-ben az Amnesty legrangosabb elismerését, a 
Lelkiismeret Nagykövete-díjat. A mára világméretűvé vált mozgalom azzal kezdődött, hogy Greta 2018 augusztusában úgy 
döntött, addig nem megy többet iskolába péntekenként (helyette a svéd parlament előtt tüntet), ameddig a kormánya nem 
tesz valódi lépéseket a klímaválság kezelésére. 

(5) Júliusban egy kongresszusi meghallgatáson a Google egyik vezetője megerősítette, hogy nem valósul meg a titkos Dragonfly 
nevű projektjük, amelynek keretében egy olyan keresőmotort fejlesztettek a kínai kormánynak, amely lehetővé tette volna 
az emberek tömeges megfigyelését és az internet korábbinál is szélesebb körű cenzúrázását. A döntést azután hozta meg a 
Google, hogy az Amnesty #DropDragonfly néven kampányt indított, és a cég több száz munkavállalója is tiltakozott. 

(6) Miután a mauritániai blogger, Mohamed Mkhaitir írt egy bejegyzést a kaszt-alapú hátrányos megkülönböztetésről, őrizetbe 
vették, öt évre börtönbe zárták és halálraítélték. A nemzetközi kampányunknak is hála augusztusban szabadon engedték. 

(7) Augusztusban Szaúd-Arábia bejelentette, hogy komoly reformokat vezet be a nőket sújtó elnyomó korlátozások területén. 
Ezentúl a nők szabadon kaphatnak útlevelet, utazhatnak férfi kísérő nélkül, és szabadabban dönthetnek házassággal, 
válással és munkavállalással kapcsolatos ügyeikben is. 

(8) Szeptemberben végre hazatérhetett családjához Ciprusra a terrorcselekmény téves alkalmazásával Magyarországon elítélt 
szíriai származású Ahmed H. Az Amnesty International a kezdettől fogva kiállt a férfi mellett, és nemzetközi kampányt 
indított az érdekében. Első petíciónkat több mint 100.000 ember írta alá, amely aláírásokat 2018 szeptemberében át is 
adtuk az Igazságügyi Minisztérium képviselőjének. Legutóbbi #BringAhmedHome kampányunk során több mint 24.000 
ember kérte a ciprusi hatóságokat, hogy engedjék hazamenni a férfit. 

(9) Novemberben dekriminalizálták az abortuszt Észak-Írországban, és ugyanebben az időben legálissá vált az azonos nemű 
párok közötti házasság is. Az abortusz miatt indult büntetőeljárásokat megszüntették, köztük azt a 15 éves lány elleni 
eljárást, aki az interneten rendelt esemény utáni tablettát. 

(10) Az ismert kurd-iráni újságíró és menekült Behrouz Boochani biztonságban megérkezett Új-Zélandra. A férfi vízumát az 
Amnesty International támogatta. Boochanit 2014 óta tartották az ausztrál hatóságok idegenrendészeti őrizetben a Pápua 
Új-Guineához tartozó Manus szigetén. A férfi rendszeresen tett közzé megrázó beszámolókat az őrizetben elkövetett 
jogsértésekről. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/ireland-one-year-since-vote-to-end-abortion-ban/
https://www.amnesty.hu/eset/nok-ukrajna
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/taiwan-same-sex-marriage-law/
https://www.amnesty.hu/news/2602/greta-thunberg-es-a-fridays-for-future-kapta-az-amnesty-legfontosabb-dijat
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/amnesty-welcomes-reports-of-an-end-to-dragonfly/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/08/le-blogueur-mauritanien-mkhaitir-raconte-ses-premiers-jours-en-prison/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/saudi-arabia-womens-rights-reforms-must-be-followed-by-release-of-detained-activists/
https://www.amnesty.hu/news/2630/ahmed-h-vegre-hazatert
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/posts/10157644255356575/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/behrouz-boochani-welcomed-new-zealand-amnesty-international-literary-festival/
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(I) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK: EMBERI JOGI MUNKA 

1. JOGÁLLAMISÁG VÉDELME 

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 védjük a jogállamiság értékeit, felhívjuk az ellenük irányuló támadásokra a figyelmet, és aktívan kivegyük a 
részünket a szakmai párbeszédből. Fontos küldetésünk, hogy a jogszabályokat ne a hatalom fenntartásának és a kritikus 
hangok elhallgattatásának eszközeiként alkossák és alkalmazzák, hanem előtérbe helyezve és védve az emberi jogokat és a 
jogállami értékeket. Mindent megteszünk azért, hogy a jog uralma fennmaradjon Magyarországon.  

(2) A független intézmények védelme különösen fontos célkitűzésünk, ezen belül pedig a bíróságok függetlenségének 
megőrzése.  

(3) Védekezünk a civil szférát érő támadások ellen is, ami a szűkülő civil térben 2019-ben is számos akadályt gördített elénk, de 
továbbra is felszólalunk és cselekvésre buzdítunk másokat is. 

(4) Növeljük a lakosság jogtudatosságát, hogy a jogsértések minél szélesebb körben ismertek legyenek, és minél többen 
kiálljanak az emberi jogokért. 

 

                
 

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 
Petíciók 

• Egy magyar bírósági vezető, Gerber Tamás szándékosan és a törvényeket megsértve listázta bírótársait, és arra buzdította az 
alá tartozó vezetőket, hogy intézzék el, hogy minél többen hagyják ott a bírák érdekvédelmi szervezetét. Aláírásokat 
gyűjtöttünk annak érdekében, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke vessen véget a listázásnak, és utasítsa a bírósági 
vezetőket, hogy ne helyezze nyomás alá a bírókat, mivel az veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét. Gerber 
Tamást nyilvános bocsánatkérésre szólítottuk fel. 

• Amikor novemberben benyújtották a bírósági rendszer jövőjét meghatározó 200 oldalas salátatörvény-javaslatot, akkor 
Magyarország Kormányát szólítottuk fel, hogy vonja vissza javaslatát, és egyeztessen a bírói karral, továbbá erősítse meg az 
Országos Bírói Tanács felügyeleti jogköreit és lépjen fel a bírák zaklatása és megfélemlítése ellen. 

 

Kutatásba kezdtünk a magyarországi bírák körében arról, hogy hogyan látják ők a bíróságok és saját függetlenségüket, mennyire 

érzik fenyegetve azt a bírósági rendszeren kívüli (pártok, kormányzati szereplők, média) és a bírósági rendszeren belüli (pl. OBH, 
bírósági vezetők) szereplők által. A kutatásra épülő jelentés 2020 első felében jelenik meg.  

https://www.amnesty.hu/news/2624/eleg-a-birak-feketelistazasabol
https://www.amnesty.hu/news/2624/eleg-a-birak-feketelistazasabol
https://www.amnesty.hu/eset/birosagok-fuggetlensege


6 

 

Események 
• Januárban konferenciát szerveztünk a Magyar Helsinki 

Bizottsággal közösen a közigazgatási bírósági reformmal 
kapcsolatosan, ahová hazai és külföldi szakértőket is 
meghívtunk. A különbíróságok, amelyek bevezetéséről később 
végleg letett a kormány, veszélyeztették volna az ítélkezés 
befolyásmentességét, így a polgárok tisztességes eljáráshoz 
való jogát is. 

• Július 15-én a bíróságok függetlenségének napján az 

Igazságügyi Minisztérium épületére vetített fényfestéssel 
üzentünk a döntéshozóknak, és hívtuk fel az állampolgárok 
figyelmét arra, hogy jogállamban lesni nem ér. A minisztériumi 
épületen rövid üzeneteinkben a kormányzati befolyásolásnak, a 
bírák zaklatásának és a politikai kinevezettek 
elfogadhatatlanságára szólítottunk fel, valamint hangsúlyoztuk 
az átláthatóság, pártatlanság és a jogállam fontosságát. 

• Augusztus egyik utolsó hajnalán Szabadság jóga nevű eseményünkön együtt nyújtóztunk szabadságjogainkért és 
beszélgettünk az emberi jogok fontosságáról.  

• A Magyar Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulóján közéleti és hétköznapi személyek mondták el videóban, hogy az 
országnak a következő 30 évre szeretetet, összetartást, szabadságot, szolidaritást, egészséget, sok példaképet, szakértői 
kormányt és egyebek mellett lakhatást is kívánnak.  A videó szereplői azt is megosztották, hogy ők maguk mit tesznek azért, 
hogy kívánságaik célba érjenek: legjobb tudásuk szerint tanítanak, gyógyítanak, erősítik az emberek felelősségérzetét, 
elősegítik a gyermekek biztonságát, énekelnek, cikkeket írnak, önkénteskednek, népszerűsítik a kultúrát és közösséget 
teremtenek.  

• Ősszel csatlakoztunk diákok kezdeményezéseihez is és felszólaltunk a köznevelési törvény elleni tüntetésen, kint voltunk 

a globális klímasztrájkon, valamint workshoppal részt vettünk a Szabad ország, Szabad Oktatás! Demonstráción, mert az 
oktatáshoz való jog fontosságát és gyermekközpontúságát nem lehet elégszer hangsúlyozni.  

• A török elnök magyarországi látogatása alkalmával beszélgetéseket szerveztünk Ellenállás autokráciában, valamint Emberi 
Jogok Törökországban címmel. Meghívott vendégeink között voltak az orosz és a török Amnesty igazgatói, akik a politikai 
elnyomás és emberi jogi aktivizmus témáit elemezték, illetve személyes történeteket is megosztottak. 

• Az Emberi Jogok Világnapján emberi jogi buborékot teremtettünk a Szabadság téren, ahol petícióírással egybekötött 
ebéddel, művészi foglalkozással, klímabeszélgetéssel és koncerttel vártuk az emberi jogokra nyitott, szolidáris embereket, 
hogy közösen ünnepeljünk. 

• Az EU-ban folyó 7-es cikk szerinti eljárással kapcsolatos munkánkhoz fontosnak éreztük a társadalom széleskörben való 

tájékoztatását és bevonását, ezért civil barátainkkal beszélgetés-sorozatot indítottunk a fővárosban és több vidéki 
helyszínen Nagy Cáfolat címen. Budapest, Pécs, Debrecen, Szeged és Szombathely voltak azok az állomások, ahol a kormány 
félrevezető, néhány esetben konkrét hazugságokat tartalmazó hivatalos állásfoglalásának legfontosabb állításait 
megcáfoltuk, bemutattuk közös elemzésünk főbb pontjait és beszélgettünk az érdeklődőkkel. 

 

Szakmai állásfoglalások: 
• A közigazgatási különbíróságok kapcsán szakmai anyagot készítettünk a Magyar Helsinki Bizottsággal, mivel úgy értékeltük, 

hogy súlyos aggályokat vet fel a reform, és a bíróságok politikai kontroll alá helyezésével a magyar jogállamiság tovább 
gyengülne. Segítő beadványban (amicus curiae) kértük többedmagunkkal az Alkotmánybíróságtól a közigazgatási 
bíróságokról szóló törvény alkotmányellenes rendelkezéseinek megsemmisítését. Az igazságügyi miniszternek is írtunk, hogy 
szakmai egyeztetést kérjünk a bíróságokat érintő intézkedésekről.  

• Magyar civilekkel felszólaltunk a lakhatási válság ellen, támogatva a Lakhatást Mindenkinek Európai Polgári 
Kezdeményezést, hogy EU-s szinten javítsák a megfelelő lakhatás jogi és pénzügyi keretfeltételeit.  

• Kutatókkal és szervezetekkel közösen tiltakoztunk a Magyar Tudományos Akadémia működésének és finanszírozásának 
kormányzati tervei ellen, kiállva a kutatás szabadságának alkotmányos joga mellett. 

• 35 civil szervezettel fordultunk Áder Jánoshoz, hogy a köztársasági elnök nyílt pályázaton és a civil szervezetekkel is 
konzultálva nevezze majd meg jelöltjét az alapvető jogok biztosának posztjára. 

• A Civilizáció Koalíció tagjaként részt vettünk az újonnan megválasztott főpolgármester részére készített civil együttműködési 
javaslatok megfogalmazásában. 

• Tizennyolc civil szervezettel közösen levélben fordultunk a budapesti, kerületi és megyei jogú városok vezetőihez, és tizenöt 
területen fogalmaztunk meg olyan szakpolitikai javaslatokat, amelyek lehetőséget biztosítanak a jövőben a hatékony 
szakmai együttműködésre, az érintettek bevonására és a civil szervezetek tapasztalatainak hasznosítására. 

• Az EU-ban folyó 7-es cikk szerinti eljárással kapcsolatosan négy jogvédő szervezettel közösen kértük az EU Általános Ügyek 
Tanácsát, hogy kezdjék meg az érdemi meghallgatásokat. 

https://www.amnesty.hu/news/2568/a-jogallamisag-benne-van-az-eu-dns-eben-a-fuggetlen-birosagok-nelkul-nem-beszelhetunk-jogallamrol
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/2481700712058770/
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/2481700712058770/
https://www.facebook.com/events/1075686576154103/
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/2499823243439016/
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/2306445589667554/
https://www.facebook.com/events/2973226649385641/
https://www.facebook.com/events/szabad-egyetem/szabad-orsz%C3%A1g-szabad-oktat%C3%A1s/542914309859735/
https://www.facebook.com/events/423694621668475/
https://www.facebook.com/events/456042595020880/
https://www.facebook.com/events/456042595020880/
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/2575717039172113/
https://www.facebook.com/events/2458158197780956/
https://www.facebook.com/events/425353508142085/
https://www.facebook.com/events/3072842652730079/
https://www.facebook.com/events/2653600374705050/
https://www.facebook.com/events/1137995089880784/
https://www.amnesty.hu/data/file/4745-7_cikk_sajtoanyag_20191206.pdf?version=1415642342
https://www.amnesty.hu/news/2603/alkotmanybirosaghoz-fordultak-civilek-a-kozigazgatasi-birosagi-torveny-miatt
https://www.amnesty.hu/news/2598/magyar-civilek-a-lakhatasi-valsag-ellen
https://www.amnesty.hu/news/2601/civilek-a-tudomany-szabadsagaert
https://www.amnesty.hu/data/file/4540-level-es-alairok-logoval.pdf?version=1415642342
https://www.facebook.com/notes/civiliz%C3%A1ci%C3%B3/a-civiliz%C3%A1ci%C3%B3-koal%C3%ADci%C3%B3-javaslata-a-f%C5%91v%C3%A1rosi-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-%C3%A9s-a-civil-szervezetek-/1228374144038557/
https://www.facebook.com/notes/civiliz%C3%A1ci%C3%B3/a-civiliz%C3%A1ci%C3%B3-koal%C3%ADci%C3%B3-javaslata-a-f%C5%91v%C3%A1rosi-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-%C3%A9s-a-civil-szervezetek-/1228374144038557/
https://www.amnesty.hu/data/file/4748-megkeresespolgarmesterreszere_final_20191213.pdf?version=1415642342
https://www.amnesty.hu/news/2585/eleg-volt-az-idohuzasbol
https://www.amnesty.hu/news/2585/eleg-volt-az-idohuzasbol
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• A finn EU-s elnökségtől a finn szekcióval közösen írt levélben kértük, hogy Orbán Viktorral történő találkozása során a finn 
elnök térjen ki a jogállamiság és az emberi jogok egyre aggasztóbb magyarországi helyzetére, és konkrét ajánlásokat is 
fogalmazzon meg a magyar kormány számára. 

• Csatlakoztunk a köznevelési törvény tervezete ellen tiltakozó civilek és képviselők köréhez, mert a tervezetben az 
óvodák, iskolák szakmai autonómiáját és a szülők önrendelkezési jogának csorbítását láttuk. 

• 2019 szeptemberében, az ún. Sargentini-jelentés elfogadásának évfordulóján más civil szervezetekkel közösen 

összeállítottunk egy elemzést a magyar jogállamiság aktuális helyzetéről. Elemzésünk azt állapította meg, hogy romlott a 
helyzet az emberi jogok és a jogállamiság területén.   

• A kormány novemberben benyújtott salátatörvény-javaslata, ami ismét nélkülözött mindenféle társadalmi, valamint 
szakmai egyeztetést és konzultációt, igen sok aggodalomra adott okot az ítélkezés függetlensége, az alkotmányjogi panasz és 

alapjogvédelem területén. Erre mutattunk rá elemzésünkben, ami széles körben bejárta a hazai és nemzetközi sajtót, 
illetve az uniós intézményekhez és tagállamokhoz is eljutott. A javaslatot az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa is kritikusan 
fogadta.  

• Levélben az igazságügyi minisztert szakmai párbeszédre szólítottuk fel a Magyar Helsinki Bizottsággal közösen, hogy az állami 
szféra és a civil szervezetek között a jogállamiságot és a bíróságokat érintő kérdésekben hallgassa meg a mi szakmai 
érveinket is. 

• A Magyar Helsinki Bizottsággal közösen készítettünk egy idővonalat, amely a bíróságok függetlenségének leépítését célzó 
kormányzati intézkedéseket mutatja be időrendben, illetve közösen közzétettünk egy sor olyan ajánlást, amely szerintünk 
elengedhetetlen lenne a bíróságok függetlenségének erősítéséhez. 

2. NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG TÁMOGATÁSA 

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 
 
A közhasznú tevékenység alapcéljai és főbb eredményei: 

(1) Az inkluzív családkép elfogadottságának növelése 
(2) A nemek közötti munkaerőpiaci különbségtétel 

csökkentése 
 

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 

• Áprilisban beszélgetést szerveztünk Egyenlő-e a nő? 
címmel Antoni Rita újságíróval, a Nőkért Egyesület 
alapítójával és Turai Katalin Ráhel szociológussal, a gender tudományok doktorával, arról, hogy melyek a munkahelyi nemek 
közti egyenlőség feltételei és buktatói. 

• 17 másik civil szervezettel közösen felajánlottuk tudásunkat és tapasztalatunkat a budapesti, kerületi és megyei jogú 
városok vezetőinek többek között az „egyenlő bánásmód a munkavállalókkal az önkormányzati cégeknél, az önkormányzati 
igazgatásban” és a „női vezetők az önkormányzatokban és az önkormányzati cégeknél” területeken. Nagy örömünkre több 
önkormányzat is elfogadta a segítségünket, és elkezdődött velük az együttműködés. 

• Számos cikket írtunk és jelentettünk meg a témában, többek között a nőnap valódi jelentőségéről, illetve azt is bemutattunk, 
milyen hiányosságai vannak az észak-európai országokban a szexuális erőszak elleni fellépésnek, és hogyan sérülnek a 
hatóságokhoz forduló nők jogai. 

• Magyarországon elsőként mutattuk be a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó mutató, a Gender Equality Index 
eredményeit. A felmérésből sajnos kiderült, hogy Magyarország az utolsó előtti helyen áll az EU Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetének egyenlőségi mutatóján. 

 

https://www.amnesty.hu/news/2628/level-a-finn-miniszterelnoknek
https://www.amnesty.hu/news/2604/tiltakozunk-a-koznevelesi-torvenyek-tervezett-modositasai-ellen
https://www.amnesty.hu/news/2625/slowly-steadily-stealthily-how-rule-of-law-is-further-undermined-in-hungary
https://www.amnesty.hu/news/2649/semmi-sem-vesz-el-csak-atalakul-a-kormany-tovabb-korlatozza-a-birosagok-fuggetlenseget
https://www.amnesty.hu/data/file/4722-tg_im_birosagok_aihu_hhc_20191119.pdf?version=1415642342
https://www.amnesty.hu/data/file/4742-hungary_judicary_timeline_ai-hhc_2012-2019.pdf?version=1415642342
https://www.amnesty.hu/news/2656/recommendations-aimed-at-restoring-the-independence-of-the-judiciary-in-hungary
https://www.facebook.com/events/323312361674646/
https://www.amnesty.hu/news/2662/civil-szervezetek-egyuttmukodest-ajanlanak-az-onkormanyzatoknak
https://www.amnesty.hu/blog/2576/vissza-a-nonapot
https://www.amnesty.hu/news/2583/szexualis-eroszak-tulelok-kozosen-harcolnak-az-igazsagert-eszak-europaban
https://www.amnesty.hu/blog/2642/meg-a-cel-sem-latszik-magyarorszag-es-a-nemek-kozotti-egyenloseg
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/EL
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3. MAGÁNSZFÉRA VÉDELME                                            

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) Személyes adatok védelme az online térben 
(2) Az indokolatlan állami és vállalati adatgyűjtéssel szembeni fellépés és az internethasználat tudatosságának növelése 
(3) A magánszféra kiterjesztése a jogszabályok kiterjesztő értelmezésével szemben 

 

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 
• 2019 elsősorban azzal telt, hogy előkészítsük a következő évek munkáját ezen a területen, minél többet tanuljunk, és 

megismerkedjünk azokkal a hazai és nemzetközi témákkal, módszerekkel, amelyek sikeressé tehetik a munkánkat. Ennek 
keretében fontosnak tartottuk, hogy a munkatársak és az elnökség is minél jobban megismerje a nagy tech cégek 
(Facebook, Google stb.) működési modelljében rejlő kódolt emberi jogsértéseket, ezért tudásbővítést szerveztünk egy, a 
témával foglalkozó magyar egyetemi tanár vezetésével. Fontos volt, hogy az Amnesty nemzetközi kutatásai és munkája 

minél több emberhez eljusson Magyarországon is, ezért magyar nyelven elérhetővé tettük a legfontosabb kutatásokat a 

témában, és rendszeresen különböző cikkekkel és blogbejegyzésekkel jelentkeztünk, illetve rendszeresen adtunk 
interjúkat a témában. 

• Nemzetközi közvéleménykutatásunkból kiderült, hogy tíz emberből hét szerint a kormányoknak jobban kellene 
szabályoznia a nagy tech cégeket, 71 százalékuk pedig aggódik amiatt, ahogy ezek a vállalatok gyűjtik és használják a 
személyes adataikat. Ez a kutatás is megerősített minket abban, hogy fontos a témával foglalkoznunk. 

• Magyarországon is aláírásokat gyűjtöttünk annak a szenegáli aktivistának az ügyében, aki azért van börtönben, mert a 
Facebookon kritizálta hazája egészségügyi ellátórendszerét és a francia katonaság jelenlétét. 

• Fontosnak tartjuk, hogy a fiatal generációk számára is közelebb hozzuk az online térben az emberi jogokra leselkedő 
veszélyeket (elsősorban a magánélethez és a véleménynyilvánításhoz való jog kapcsán), ezért az Emberi Jogi Oktatási 
Programunkkal közösen elkezdtük kidolgozni a 2020 második felében induló új képzésünket. 

• Miután az Amnesty számára is nélkülözhetetlen platform a Facebook és a Google, hogy beszámoljunk munkánkról, illetve 
kapcsolatot építsünk és tartsunk az emberekkel, ezért elfogadtunk egy olyan, minden Amnesty szekcióra érvényes etikai 
szabályzatot, amely biztosítja, hogy az emberi jogok és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának maximális szem előtt 
tartásával használjuk továbbra is ezeket a csatornákat. 

 

4. FELLÉPÉS A JOGSÉRTÉSEKKEL SZEMBEN VILÁGSZERTE  

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) Részvétel Sürgős Akciókban és más nemzetközi petíciókban, akciókban 
(2) Részvétel a Levélíró Maraton globális kampányban 

 
 
 
 

https://www.amnesty.hu/news/2650/a-facebook-es-a-google-uzleti-modellje-soha-nem-latott-veszelyt-jelent-az-emberi-jogokra
https://www.amnesty.hu/news/2644/whatsapp-ismet-jogvedok-is-voltak-az-izraeli-ceg-kemprogramjanak-celpontjai
https://www.amnesty.hu/blog/2618/the-great-hack-a-cambridge-analytica-csak-a-jeghegy-csucsa
https://www.amnesty.hu/news/2657/tiz-emberbol-het-felti-a-szemelyes-adatait-a-nagy-techcegektol
https://www.amnesty.hu/eset/sagna-szenegal
https://www.amnesty.hu/blog/2653/ramutatunk-a-facebook-es-a-google-arnyoldalaira-ugyanakkor-meg-szuksegunk-van-rajuk-valojaban-ez-a-problema
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KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 

 

 
 
A legősibb Amnestys hagyományt idézve, tavaly is megrendezésre került a Levélíró Maraton globális kampányunk, melynek keretein 
belül a jogtalanul bebörtönzött és üldözött jogvédőkért állunk ki. 2019-ben a kampány az ifjúsági aktivizmusra fókuszált, tíz fiatal 
egyén vagy csoport esetét mutatta be. A kampány alatt petíciókat küldünk az adott ügyekben illetékes hatóságoknak, és leveleket 
írtunk az érintetteknek és szeretteiknek, hogy biztosítsuk okét afelől, hogy nincsenek egyedül a harcban: egy egész mozgalom áll 
mögöttük.  

Megdöntve minden korábbi rekordot, 2019-ben több mint 6.5 millió levél és petíció íródott világszerte a tíz ügy előre mozdítása 
érdekében. A kampány alatt itthon is az ifjúsági aktivizmus került a középpontba: legfőbb levélíró eseményeinkért tavaly a négy 
városban működő ifjúsági csoportjaink, a Freedom Clubok feleltek. A pécsiek meghittebb, közösségi levélírást szerveztek; a 
debreceniek moderált beszélgetéssel és kézműves foglalkozással színesített emberi jogi délután keretein belül írtak; Szegeden 
filmvetítéssel es kerekasztal-beszélgetéssel egészítettek ki levélírást; a budapestiek pedig saját készítésű emberi jogi társasjátékkal 
színesítették az eseményt. Továbbá, tavaly több városból tanárok és diákok is becsatlakoztak a levélírásba, rendhagyó órák keretein 
belül. Meg is lett az eredménye a mozgósításnak: a 2019-es Levélíró Maraton alkalmával 1648 levelet és petíciót küldtünk 
Magyarországról a nemzetközi szolidaritás jegyében, több mint ezerrel túlszárnyalva az előző évi teljesítményt. 

5. AZ ERŐFORRÁSAINK MAXIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA 

A közhasznú tevékenység alapcéljai: 
(1) A szervezet saját bevételeinek növelése 
(2) A rendelkezésre álló erőforrások növelése 
(3) A láthatóság, ismertség és mozgósító erő növelése az ország egész területén 

5.1. Emberi jogi képzés és ifjúsági program 

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: 4745 fő 
 

https://www.amnesty.hu/leveliromaraton/
https://www.debreciner.hu/cikk/1904_leveliromaraton_a_jogsertesek_ellen
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KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 

• Emberi jogi oktatás nem formális elemekkel: 2019-ben hatodik alkalommal rendeztük meg a középiskolás 

korosztálynak (14-17) szóló emberi jogi levelezőversenyt, az Összpontot. A három hónapon át tartó versenynek három 
fordulója volt: online feladatmegoldás, kisfilm készítés és egy élő vita, és összesen 36 regisztrált csapattal (csapatonként 3 
fő, összesen 108 fiatal) zajlott. Az első fordulóban az egyesület stratégiában meghatározott (magánszféra védelme, 
jogállamiság védelme, nemek közötti egyenlőség) témákkal foglalkoztak a csapatok, majd a második fordulóban ezen témák 
valamelyikét kellett feldolgozniuk egy figyelemfelhívó kisfilmmel, amikre utána a facebookon szerveztünk 
közönségszavazást. A kisfilmek több, mint 18.000 fős nézettségnél járnak és összesen több, mint 2000 like-ot kaptak. A 
harmadik fordulót, a döntőt (ahova 6 csapat jutott el, 3 különböző megyéből) Budapesten rendeztük meg egy több, mint 50 
fős közönség részvételével. 
A projektünk célja középiskolás diákok érzékenyítése és a jogtudatosságuk növelése volt, mely ebben az évben is a Flamand 
Képviselet nagylelkű támogatásának köszönhetően valósult meg. 

• A nyári táborunkra az Összpont folytatásaként került sor: a 29 résztvevő fiatal az 5 napos tábor alatt megtanulhatta, hogy 
hogyan keretezzük az emberi jogi kihívásokat, milyen megoldásokat találhatunk rájuk és hogy hogyan tudják a közösségeiket 
és magukat aktivizálni egy-egy ügy mellett. A nyári táborunkat részben flamand támogatásból valósítottuk meg, mely ez 
alkalommal új helyszínre, a Dunakanyarba költözött. A nyílt jelentkezésű táborban 14 és 18 év közötti fiatalok vettek részt az 
ország egész területéről, hogy elmélyítsék emberi jogi tudásukat. A tábor megvalósításában önkéntes képzőink és 
aktivistáink is közreműködtek csapatvezettőkként. A tábor résztvevői kis csoportokban dolgoztak együtt a hét során. 
Közösen izgalmas emberi jogi kérdéseket térképeztek fel, meghatároztak egy mindannyiuk számára fontos ügyet, tervet 
készítettek a mellette való fellépésre, majd meg is valósították azt. Így született egy tájékoztató könyv a gyermekjogokról, 
egy színdarab és egy kisfilm is.  

• Országszerte 7 megyében tartottunk összesen 198 tematikus órát, mellyel 4622 fiatalt értünk el, 58 aktív önkéntes 
képzőnk segítségével. Hét témakörben tartottuk meg ezeket az órákat, a legújabb, a jogállamiság védelméről szóló óránk 
részvételi módszertannal, diákok tanárok és az önkénteseink aktív közreműködésével készült el május és október között.  

• 2019-ben részben a Holland Nagykövetség támogatásával két Képzők Képzését tartottunk, Debrecenben és Budapesten, 
összesen 30 emberi jogi képző csatlakozott a csapatunkhoz, többségük azóta aktívan részt vesz az órák tartásában, az 
oktatási kínálatunk bővítésében és a nem formális oktatási programjaink szervezésében, lebonyolításában.  

• 2019-ben a Holland Nagykövetség támogatásával elkészült a Képzők Kézikönyvének megújult, 3. kiadása, melyben ezúttal 
a saját fejlesztésű óráink mellett helyt kapott az emberi jogi oktatási programunkat megalapozó módszertani ajánlónk is. A 

kézikönyv online elérhető, mindenki számára nyitott és hasznos információkat tartalmaz nem csak a képzőinknek, de 
pedagógusoknak országszerte.  

• Oktatási programunk részt vett több civil együttműködésben is. Az EJHÁ-val közösen két emberi jogi képzést és egy emberi 

jogi oktatási konferenciát tartottunk, melyre több, mint 100 érdeklődő regisztrált. A Barna Hajnal óránk felkerült az 
Edison 100-as listára és előadtunk a Budapest School gyakorló tanároknak szóló rendezvényén is. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.amnesty.hu/data/file/4767-amnesty_kezikonyv_final_preview_218x305mm.pdf?version=1412429926
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(II) KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ALAPCÉL SZERINTI 
TEVÉKENYSÉG 
 

 

5.2. Adománygyűjtés 

A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:  
(1) Új tagok és támogatók toborzása, meglévők megtartása 
(2) Bevételünk növelése adó 1%-os kampányon keresztül 
(3) Közösségi adománygyűjtés 
(4) Kiemelt adományozónk 
(5) Nemzetközi mozgalmon keresztül érkező bevételek 
 

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK: 
Az Amnesty International adománygyűjtési szabályainak megfelelően csak magánszemélyektől vagy magánalapítványoktól fogadunk 
el adományt. Ahhoz, hogy munkánkat továbbra is függetlenül végezhessük egyetlen adomány sem lehet több, mint az éves bevétel 
25%-a. 
 

1. Új tagok és támogatók toborzása, meglévők megtartása 
2019 során 621 adományozó döntött az Amnesty mellett. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani nekik, nélkülük nem sikerült 
volna elérni a céljainkat! Közöttük voltak, akik rendszeres adományozás segítségével, egyszeri adománnyal, tagdíjuk befizetésével 
vagy közösségi adománygyűjtő kampányainkhoz való csatlakozásukkal támogatták a munkánkat. Tagtoborzó kampányainkat tagjaink 
és önkénteseink segítették, összesen 49 új tag jelentkezett az egyesületünkhöz.  

 

2. Adó 1%-os bevételeink növelése 
2019-ban Magyarországon közel 100.000 emberrel kevesebben ajánlottak fel 1%-ot civil szervezetek számára, így a következő évek 
fontos feladatának tekintjük más civil szervezetekkel karöltve, hogy ezen az évek óta kirajzolódó negatív trenden fordítani tudjunk. Az 
Amnesty 2019-es kampányának középpontjában az alábbi mottó szerepelt: „1% amiről te döntesz!”. Az aktív kampányolásnak és 
önkénteseink kitartó munkájának köszönhetően 2019-ben minden eddiginél több, 305 ember döntött úgy, hogy kiáll mellettünk, és 
az Amnestyt támogatja személyi jövedelemadójának 1%-ával. Nekik köszönhetően összesen 2.010.309 forintot gyűlt össze.  
 
Az alábbi táblázatok az elmúlt 3 év növekedését mutatják.  
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3. Közösségi adománygyűjtés 
Az év során két közösségi adománygyűjtő kampányt indítottunk az adjukössze.hu felületen, ami segítette az oktatási programunkat. 
Az Amnestynél az Emberi Jogi Oktatási programunkkal azért teszünk, hogy jogaikat ismerő és azokkal élni tudó generációk nőjenek 
fel Magyarországon. Azért dolgozunk, hogy a fiatalok gondolkozása, vitakészsége és világra való nyitottsága fejlődjön. 
A Légy jelen, hogy legyen jövő! kampányunkat elsősorban azért indítottuk, mert a közösség segítségével szerettünk volna azért tenni, 
hogy egyre több társadalmilag aktív fiatal legyen, akik tesznek a közösségeikért, és élnek az emberi jogaikkal. Ennek a folyamatnak 
egy fontos állomása volt a 2019-es nyári táborunk, melynek megrendezéséhez gyűjtöttünk támogatókat. Az adományok segítségével 
minden gyerek egyenlő esélyekkel indulhatott és az anyagi helyzetétől függetlenül lehetősége volt eljutni a táborba. 79 adományozó 
segítségével 800.000 Ft gyűlt össze. 
Másik kampányunkat legújabb iskolai foglalkozásunk, a Jogállam óránk kapcsán indítottuk. A Mi közöm hozzá? - Közösen a 
jogállamért kampányban arra hívtuk az embereket, hogy segítsenek minél több iskolát és diákot elérnünk, hogy a diákoknak ne 
legyen kérdés, miért fontos a jogállamiság, és tudják, mit tehetnek a védelmében. 85 adományozó segítségével 413.000 Ft gyűlt 
össze. 
 

4. Emberi Jogi Oktatásra és kampányokra beérkező pályázati támogatás 
2018 év végén megkaptuk a Holland Nagykövetség nagylelkű 2.500.000 forintos támogatását, melynek felhasználása 2019-ben meg 
is történt. Emellett 2019. év végén további 411.698 forintot kaptunk, melyet a 2020-ban megvalósuló pécsi és szegedi képzéseinkre 
fordítjuk.  
A fentieken túl az aktivista eseményeink, ifjúsági programjaink és a Freedom Club eseményeinek megvalósítását az Amnesty 
International Netherlands hozzájárulásával sikerült elérnünk.  
 

5. Nemzetközi Mozgalmon keresztül érkező bevétel 
A Nemzetközi Mozgalomtól érkező tervezett támogatás összege magasabb lett, melynek oka, hogy irodánk biztonságosabbá tétele 
céljából összesen 3.550.000 forintot kaptunk. 
 

 
 
 
 

https://adjukossze.hu/kampany/legy-jelen-hogy-legyen-jovo-1691
https://adjukossze.hu/kampany/mi-kozom-hozza-kozosen-a-jogallamert-1754
https://adjukossze.hu/kampany/mi-kozom-hozza-kozosen-a-jogallamert-1754
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5.3. 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 

• 2019-ben a korábbi két évhez képest kevesebb közvetlen kormányzati támadással kellett szembenéznünk, ettől függetlenül a 
kormányközeli sajtóban így is nagyjából heti rendszerességgel jelent meg valami csúsztatás, hazugság a szervezetünkről. 

• Tavaly folytattuk a megkezdett munkát annak érdekében, hogy  
o növeljük követőink számát a felületeinken (honlap, Facebook, Instagram stb.) 
o referenciapont legyünk a hazai és nemzetközi sajtó számára, 
o a Nemzetközi Titkárság által alakított munkacsoport keretében pedig kidolgozzunk egy olyan narratívát, amely 

eredményesebben tudja eljuttatni a szervezet üzeneteit minél szélesebb közönséghez.  

• A munka tovább folytatódik 2020-ban, de máris számos ígéretes kezdeményezés kezdett el formát ölteni. A cél továbbra is 
egy olyan, „remény-alapú” kommunikációs keret, amely közérthetően mutatja be, hogy az emberi jogok hogyan képesek 
segíteni az egész társadalomnak és annak minden egyes tagjának. Ennek a munkának volt az egyik állomása az a 

nemzetközi közvéleménykutatás, amelyben Magyarország is helyet kapott. 

• Facebook követőink száma a 2018 végi 44 ezerről 50.000 fölé nőtt, jelenleg a második legnagyobb követőtáborral 
rendelkezünk a magyarországi jogvédő civil szervezezetek között. 2018 óta 1000 fővel növeltük az Instagram oldalunk 
követőinek számát, amelyre rendszeresen gyárt tartalmat az iroda több munkatársa és az önkénteseink egy része is, így 
kifejezetten egy olyan közösségi felületté vált, amely az olyan pillanatokat is képes bemutatni, amelyre más platformok nem 
alkalmasak. Nőtt a minket Twitteren követőink száma is (1600-ról 2000 fölé), amely továbbra is hatékony eszköz arra, hogy a 
világon minél többen értesüljenek az emberi jogok és a jogállamiság hazai helyzetéről, illetve az ezzel kapcsolatos 
munkánkról.  

• Tovább bővült az Amnesty International Magyarországhoz köthető felületek száma: elindult ifjúsági csoportjaink, a 
Freedom Clubok közös Facebook és Instagram oldala, illetve már saját honlapjuk is van. Az év végével pedig megkezdtük egy 
új honlap fejlesztését, amely modernebb és letisztultabb lesz a korábbinál. 

• 2019-ben 2569 alkalommal említették az Amnesty International Magyarországot a hazai és nemzetközi sajtóban, és több 

mint 150 interjút adtunk. 
 

5.4. Aktivizmus 

 
 
A 2019-es év aktivizmus szempontjából az egyik, ha nem az eddigi legmozgalmasabb évünk volt. Mind szervezett aktivista 
csoportjaink tevekénységet nézve, mind egyéni (nem csoportos) aktivizmus szempontjából túlszárnyaltuk az előző éveket a tudatos 

https://www.amnesty.hu/news/2659/magyarorszagon-a-korrupcio-az-egeszsegugy-es-az-oktatas-a-fo-problemak-a-z-generacio-szamara
https://www.facebook.com/freedomclubhu/
https://www.instagram.com/freedomclub_hungary/?hl=hu
https://freedomclub.amnesty.hu/
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és kollaboratív tevekénység jegyében. Egy év leforgása alatt az aktivistáink mintegy 55 emberi jogi eseményen képviselték az 

Amnestyt szervezőként vagy résztvevőként, és 33 alkalommal fogtak össze más szervezetekkel, csoportokkal és szakértőkkel, ezzel 
is az országos civil összetartást erősítve. Tavaly minden eddiginél több eseményre mobilizáltunk: aktivistáink kampány akciókon, 
fesztiválokon, tüntetéseken képviselték mozgalmunkat, továbbá más szervezetek emberi jogok védelméért való megmozdulásain is 
önkénteskétek! 
 

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 

• Az LMBTQ történeti hónap alkalmával a Run For Rights (RFR) csoporttal fogtunk össze, hogy közösségi futáson keresztül 
hozzuk össze az embereket az egyenlőség és elfogadás égisze alatt. 

• A nyár egyrészt a Freedom Clubok által szervezett és látogatott eseményekről, másrészt az új kapcsolatok megteremtéséért 
való fesztivál látogatásról szólt. Bár fesztiválonként változott, hogy hány önkéntessel és milyen programokkal tudtunk 

kitelepülni, a lelkesedés, motiváció es jókedv azonban változatlanul kísért minket végig a nyáron. A szezont a Kolorádó 
fesztivállal indítottuk, ahol a látogatókkal kipróbáltuk az Amnesty Dixitet, és az emberi jogi Jenga akkor még gyermekcipős 

változatát. A Bánkitó fesztiválra előbb az akkor még friss, jogállamiságról szóló emberi jogi óránkat vittük ki, képzőink 
segítségével, másnap pedig az emberi jogi dialógus során próbálhatták ki a fesztiválozók, hogy éles helyzetben, vita helyett, 
tudnak-e egymásra aktívan figyelni. 
A Pride hónapot ismét a RFR csapatával összeállva, tematikus közösségi futással is fűszereztük, hogy formában legyünk az 

egy héttel későbbi Budapest Pride fesztiválon, ahol nem csak sétálni, de táncolni is lehet! A felvonulás előtti civil faluban 

interaktív programokat kínáltunk: tenyérfestéssél, tetoválással, és a Parlamentnek üzenve hangolódtunk, majd a 
felvonuláson már kamionostul, ropva hirdettük, hogy szeretni emberi jog! Önkénteseink kamion kísérőként segítették a 
szervezők munkáját és az emberek biztonságát, miközben természetesen ők is kiélvezték ezt a felemelő közösségi élményt! 

A következő állomás az Ördögkatlan fesztivál volt, ahol a kitelepülő önkéntesek csapatatát ezúttal főként a Pécs Freedom 
Club tagjai képezték, akik az Amnesty kampányainak ismertetésén túl így Freedom Clubos toborzást is folytattak. Ide már az 
embernagyságú jogállamiság Jenga kísért el minket, kicsik és nagyok örömére egyaránt. 
A jogállam érvényesüléséhez szükséges kulcs koncepciókat és intézményeket megjelenítő giga Jengát a fesztivál szezon 

utolsó állomására, a Szegedi Ifjúsági Napokra is magunkkal vittük. Ide elsősorban a negyedik Freedom Clubunk 
előkészítése érdekében mentünk, hiszen aztán ősszel itt is bevonó képzést tartottunk tettrekész ifjúsági aktivistáknak. A 
SZIN-en való jelenlétünk nem csak kapcsolatépítés de mozgósítás szempontjából is a nyár egyik csúcspontja volt, hiszen 
petícióinkat aláírva több száz fesztiválozó állt ki a bírók függetlensége mellett. Itt is tartottunk jogállamiság órát és emberi 
jogi totónk is nagy sikert aratott. 

• Ősszel kint voltunk a Globális Klíma sztrájkon. Októberben pedig önkénteseink a Lakásmenet biztosítóiként segítettek 
be az A Város Mindenkié (AV) csoportnak. 

 
Freedom Club Magyarország: 
Míg 2018-ban lefektettük a szervezett aktivizmushoz szükséges alapokat, 2019-
ben már teljes gőzerővel lendültek akcióba a Freedom Clubok: tettrekész 

diákokból álló aktivista csoportjaink Budapesten, Debrecenben, Pécsett és 
Szegeden is. A csoportokat az emberi jogi tevekénység ernyője alatt egyesülő 
sokszínűség jellemzi, magyarul és angolul működnek, és mostanra összesen több 
mint 100 fiatal Amnestys aktivistát kötnek össze országszerte. Az első lépéseket év 
elején még holland kollegánkkal együtt tettük, az akkori Országos Freedom Club 
koordinátor gyakornokságával kiegészülve. A Freedom Clubok aztán pár hónap 
alatt úgy kinőtték magukat, hogy a korábban gyakornoki pozíció szempillantás 
alatt teljes állású munkaerőt kívánt, amit 2020-tól már egy új, teljes állású ifjúsági 
koordinátor tölt be. 
 
A Freedom Clubok tevekénységét az önképzés és a tudatos aktivizmus vezérlik. 
Ennek jegyében a Clubok tagjai által kiválasztott témákban való aktív fellépést az 
adott területen jártas szakértők bevonásával tartott oktató jellegű események, 

tréningek előzik meg. Igy, a tagok először tanulnak, majd kampány eseményeken és akciókon keresztül tesznek az adott ügy 
előremozdításáért, a megszerzett tudás szelesebb körben való ismertetéséért. A Freedom Clubok tevekénysége Facebookon és 

Instagramon követhető, csatlakozni pedig a weboldalon keresztül lehet. 
 
A Freedom Clubosok emberi jogok iránti elkötelezettsége és fáradhatatlan munkájuk számtalan különböző eseménnyel gazdagította a 
tavalyi évet, az helyi emberi jogi bár kvíztől kezdve, a városok közti paralel akciókon keresztül, a globális kampányokig bezárólag.  
 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Freedom Clubok tagjai jóval több programon képviseltek, mint amennyit itt felsorolhatnánk, így 
ezekből néhány fénypont: 

https://www.amnesty.hu/news/2609/ezeket-szeretnetek-a-parlamentbe
https://www.facebook.com/freedomclubhu/
https://www.instagram.com/freedomclub_hungary/
https://freedomclub.amnesty.hu/
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• A Sajtószabadság világnapja alkalmából a Pécs Freedom Club a Direkt36 egy oknyomozó 
újságírójának részvételével a szabad sajtó helyzetéről szervezett mesterkurzust a pécsi 
egyetemen. Ugyanekkor, a Budapest Freedom Club a Mérce es az Átlátszó sajtósait szólaltatta 
meg egy kerekasztal beszélgetésen, amit a szólásszabadság jegyeben slam poetry est követett. 

• Az Amnesty ifjúsági aktivista csoportok országokon átívelő Wake Up! Action kampányba 
csatlakozva, a pécsi és a budapesti Freedom Club is akciót szervezett, hogy az európai 
parlamenti választásokon való szavazásra buzdítsa az embereket. Ez alatt pár delegáltunk épp a 
holland Amnestyt látogatta Freedom Club csereprogramunk keretein belül, így ők az utrechti 
aktivista csoport Wake Up! akciójába kapcsolódtak be. 

• A Pride hónap alkalmával budapesti csapat a Melegség és Megismerés programot hívta meg 
belső tudásbővtés céljából, majd közösség építő molinó készítéssel készültek a felvonulásra. A 
helyi Freedom Club jóvoltából pedig Debrecenben is volt Pride! Az LMBTQ Jogok Emberi Jogok 
névű eseményt aktivistáink saját-készítésű, témába vágó játékokkal és kézműves foglalkozással 
színesítették. 

• A Freedom Clubok igen szabad kezet kapnak, hogy az emberi jogokon belül, de nem kizárólag 
stratégiai irányzatainkhoz kötve szerveződhessenek. Így alakult, hogy a budapestiek nyár végen 

a klíma védelem kapcsán aktivizálódnak. A III. Globális  klíma sztrájk előtt négy 
környezetvédő csoport képviselőit bevonva szerveztek klíma aktivizmus beszélgetést, amit 
közösségi kerékpározás követett „Biciklizz a környezetért” felkiáltással. 

• Az augusztus a szokásosnál is aktívabb hónapnak bizonyult a Budapest Freedom Clubnak, akik a 
nyári szünetet kihasználva, a klíma vedelem után a közoktatást is górcső alá vették. A 

közoktatási törvény módosítását követően Radó Péter oktatáspolitikai elemző bevonásával 
szerveztek közoktatásról szóló mester kurzust, hogy nagyobb rálátást nyerjenek a témára, majd 
a törvény módosítás elleni tüntetésen is képviselték mozgalmunkat. 

• A pécsi csapat aktív kapcsolatépítéssel, az egyetem kampuszán vont be új tagokat, sikeresen: 
pillanatnyilag ők a legnagyobb aktív maggal bíró Freedom Clubunk. 

• Tavaly azonban nem csak itthon, de nemzetkozi fronton is többször büszkelkedhettunk Freedom 

Clubosainkkal: Domi Budapestről, Panni pedig Debrecenből képviselte a szekciónkat az Európai 
Ifjúsági Találkozón. Sőt, Domi a találkozón szerzett tudást, kapcsolatokat és inspiraciót latba 
vetve, pár másik ifjúsági aktivistával összefogva az első Közép-Kelet Európai Ifjúsági Találkozó 
társszervezője lett. A Találkozó ősszel került megrendezésre Brnoban, és két további 
aktivistánknak adott lehetőséget, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, tudást 
cseréljenek, illetve kapcsolatokat építhessenek más szekciók ifjúsági aktivistáival. 

• Október elején megrendezésre került az első Országos Freedom Club Skillshare, melyen a 
kulonbozo varosok aktivistái most klubok közt is megoszthattak az eddigi tapasztalataikat, majd 
együtt terveztek előre, hogy még osszehangoltabban működjenek a csoportok orszagszerte.  

• Az őszi Freedom Club bevonó táborok két újdonsággal jártak az előzőekhez képest: ezeket nem angolul, hanem magyarul 
tartottuk, illetve immáron Szegeden is alakult Freedom Club. Ahogy Debrecenben az Alternatív Közösségek Egyesülete, 
Pécsett pedig az Emberség Erejével Alapitvány, úgy Szegeden a Motiváció Műhely ad otthont a helyi Freedom Clubnak, ezzel 
is tovább erősítve a magyar civil hálót. A Szeged Freedom Club első szervezése a globális Levelíró Maraton kampányba 
bekapcsolodva egy teljes Levélíró Hét, és annak egy filmvetítéssel és szakmai beszélgetéssel egybekötött záróesemény volt. 

 

 

https://www.amnesty.hu/blog/2600/kuldetesen-a-freedom-club
https://www.facebook.com/events/726463677790383/
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November 7-én, Erdogán török elnök látogatása alkalmával a noÁr és a Főnix mozgalommal összefogva néma tüntetést szerveztünk a 

török offenzíva civil áldozatainak emlékére, Humán front a Duna-parton címmel. A Duna-parton gyertyákkal sorakozva, harminc 
perc néma csend után egy perc hangorkánnal emeltük föl a hangunkat a vérontás es gyűlölet keltés ellen. A demonstrációba a 
Debreceni Freedom Club is csatlakozott helyi demonstrációval gyertya gyújtással tiltakoztak Erdogán ellen, a civil áldozatok mellett. 

6. SZERVEZETFEJLESZTÉS, SZERVEZETI IRÁNYÍTÁS ÉS VEZETÉS 

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 

A nemzetközi sztenderdeknek és a hazai jogi követelményeknek való megfeleltetés részeként meglévő szabályzatainkat 
ebben az évben is 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: 

• Továbbfejlesztettük 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 Nemzetközi Mozgalom felé rendszeresen adunk tájékoztatást 
pénzügyeink alakulásáról az Amnesty International globális közös könyvelési rendszere mentén. 

• Stratégiai tervezésben külsős szakmai segítségnek köszönhetően a 2019-2021-es stratégiánkat előkészítettük, majd 
tagjaink a 2019. évi Közgyűlésen elfogadták.  

• A biztonság és a növekedés jegyében irodánk több mint 10 év után elköltözött Rózsa utcai székhelyéről.  

• 2019-ben több pozíciónkban is történt személyi változás, elbúcsúztunk régebbi munkatársaktól, helyükön pedig újakat 
köszönthettünk. Az év végére összesen 9 teljes állású 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.  

 

Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, amelynek legfőbb szerepe a szervezet belső működésében van. A 2019. évi Közgyűlés 
óta eltelt időben a következő eredményekről számolhatunk be: 

• 2019. nyarán tagjaink részére postai úton elküldtük a Közgyűlésen elfogadott Stratégia nyomtatott példányát. 

• Az igazgatóval közösen részt vettünk az Éves Nemzetközi Közgyűlésen, továbbá idén márciusban egy online formában 
megtartott, több mint 100 résztvevős Európai Regionális Fórumon. 

• Az Alapszabály-felülvizsgálat elvégzésére sok időt fordítottunk, melyet végül ősszel hivatalosan is bejegyzett a Fővárosi 
Törvényszék. 

• Fontos változás volt, hogy az Elnökség létszáma fixen 7 főre változott, amit 3 póttag egészít ki, az Ellenőrző Testület létszáma 
3 fő és egy póttag, amely pozíciókra keresünk a 2020. évi közgyűlésen új tisztségviselőket.  

• Szervezetfejlesztési folyamat keretében növeltük a közös munka hatékonyságát, melynek részeként elfogadtuk az Elnökség 
(és nem az egész Egyesület) vízióját. Az Elnökség fő küldetésének tekinti, hogy biztosítsa az Egyesület jogszerű működését 
annak érdekében, hogy a társadalom minden tagja szabadon és biztonságban élhessen. Ennek érdekében a közös célok 
mentén, az egyéni elköteleződésre és együttműködésre építve, felvállalva akár a nehéz döntéseket is, nyitottan, motiváltan, 
tisztelettel és alázattal végezzük munkánkat.  

• Az Elnökségi működési szabályokat is frissítettük, így immár lehetőség nyílik online levélszavazásra és teljesen online 
döntéshozatalra is, melynek lehetőségét az utóbbi időben rendszeresen ki is használjuk.  

• 2019. év végén az igazgató előterjesztésére elfogadtuk a munkatársak által megalkotott 2020-as munkatervet és az előzetes 
költségvetést, melynek azonban a koronavírus-járvány miatt radikálisan átdolgozott verziója kerül majd idén a Közgyűlés elé. 

 
Elnökség tagjai: 
 
Kéri András Droppa Mihály Fülöp Ágnes Meiszterics Bálint Mérő Kata dr. Kricsfalusi Nóra Jósa Bálint 
elnök elnökségi tag elnökségi tag elnökségi tag elnökségi tag elnökségi tag elnökségi tag 
 

 
Köszönjük, hogy velünk voltál 2019-ben, és bízunk benne, hogy 2020-ban is 

számíthatunk rád! 
 
Budapest, 2020. április 

https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/posts/10157692660096575?__xts__%5b0%5d=68.ARAf58ThUv8bIf8LfSnR8SCfEk5jcXIx0q8JzzhQfrWpk698V67qLT58QH0BaAC7VN29JPz6Ex9M4G8dzKBrn6mfN5wfmRJiRgXt18FnVmmAj5GsjC8MkU08r388Odj0jeMGFZB0tubXQnGZOXttlAv1xAl6oWDJ66Td
https://www.debreciner.hu/cikk/1494_gyertyagyujtassal_tiltakoztak
https://www.amnesty.hu/data/file/4503-strategia_2019_2021.pdf?version=1412429926
https://www.amnesty.hu/data/file/4503-strategia_2019_2021.pdf?version=1412429926

