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BEVEZETŐ 

 
Hatalmas sokként ért bennünket, hogy a török Amnesty korábbi elnökét Taner Kılıçet az isztambuli bíróság hat év három 

hónap börtönre ítélte terrorista szervezetben való részvételért egy olyan koncepciós eljárásban, amely a jogállamiság 

legalapvetőbb kritériumainak sem felelt meg. Kína egy olyan nemzetbiztonsági törvényt erőltetett rá Hongkongra, amely 

jelentősen korlátozza a hongkongiak alapvető szabadságjogait és lehetőséget ad a jogvédőkkel szembeni fellépésre. Marokkói 

kollégáink életveszélyes fenyegetéseket kaptak, miután felhívták a figyelmet a kormány jogsértéseire. Indiában pedig a 

kormányzat továbbra is adminisztratív eszközökkel lehetetleníti el emberi jogi munkánkat. 

Mindegyik országban következetesen kiállunk az igazunkért, és nem hagyjuk, hogy az államok titkokban tarthassák a 

jogsértéseiket vagy elhallgattathassák a velük szemben kritikus hangokat. Így tettünk Magyarországon is az elmúlt években, 

amikor a kormány civilellenes hadjáratának leghangosabb kritikusai lettünk. Megérte kiállnunk az igazunkért és 

következetesen képviselni az elveinket: az Európai Bíróság nekünk adott igazat és elkaszálta a magyar kormány 2017-es 

civilellenes törvényét. 

2020 első félévének legnagyobb kihívásai a koronavírushoz kapcsolódnak az emberi jogok területén és szervezeti értelemben 

is. Magyarországon az Amnesty az egyike volt azoknak a hangoknak, akik a leghangosabban hívták fel a figyelmet a koronavírus 

járvány kezelésének emberi jogi hatásaira. Több mint 1500-szor jelentünk meg a magyar sajtóban, a felhatalmazási törvény 

emberi jogi hatásaival, a jogkorlátozásokkal kapcsolatos álláspontunk százezrekhez jutottak így el. Elsőként hívtuk fel a 

figyelmet arra, hogy az államnak az általános védekezés mellett különös figyelemmel kell lennie a nők, a gyerekek, az 

egészségügyi dolgozók, a fogyatékkal élő, az LMBTQ, a roma, a hajléktalan vagy a menekült emberek védelmére és az emberi 

jogi szempontok érvényesítése segíti a koronavírussal szembeni hatékony védekezést. Koronavírussal összefüggő szervezeti 

stratégiánk világosan megfogalmazza céljainkat és kapcsolódási lehetőségeket biztosít minden, az emberi jogokat fontosnak 

tartó ember és közösség számára.  

Az Amnesty Magyarország szervezete március elejétől szinte azonnal átállt a digitális munkavégzésre, ezzel biztosítva, hogy 

a hatékony munka mellett az egészségünket is megőrizzük. Rendszeresen online eseményeket, beszélgetéseket, 

sajtóeseményeket tartottunk, véleménycikkeket írtunk, folytattuk a kutatómunkát, digitalizáltuk az emberi jogi oktatási 

program jelentős részét. A jogvédő munkán túl az amnestysek ott segítettek, ahol tudtak: önkéntesként bevásároltak, kutyát 

sétáltattak időseknek, számítógépeket gyűjtöttek hátrányos helyzetű településen lakóknak.  

Veled együtt sok sikert értünk el 2020 első félévében. Bizonytalan időket élünk, de egyet biztosan ígérhetünk: együtt 

folytatjuk és közösen még további emberi jogi sikereket érünk el. 

 

 

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ ÉV ELSŐ FELÉBEN VELÜNK VOLTÁL! 

SZÁMÍTUNK RÁD A JÖVŐBEN IS! 

https://www.amnesty.hu/koronavirus/leiras
https://www.amnesty.hu/koronavirus/leiras
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(1) MEGVÉDJÜK A JOGÁLLAMISÁGOT! 

1. MEGVÉDJÜK A FÜGGETLEN INTÉZMÉNYEK AUTONÓMIÁJÁT 

Az Amnesty 2020 első félévében egyedülálló, új és hiteles kutatási eredményekkel járult hozzá ahhoz, hogy a hazai és 
nemzetközi közvélemény számára ismertté váljanak a bíróságok függetlenségét csorbító fejlemények. Interjús módszerrel 
kutatást készítettünk 2019 novembere és 2020 januárja között, amely hiánypótló módon azt tárta fel, hogy maguk a magyar 
bírák mit gondolnak a bírósági szervezetrendszer, a bírói függetlenség magyarországi helyzetéről. A kutatás eredményeit 
bemutató „Fortélyos félelem: erősödő kontroll a magyar bíróságok felett” című jelentés 2020. április 6-án jelent meg, és 
széleskörű sajtónyilvánosságot kapott, több mint 30 magyar sajtótermék mutatta be a kutatásunk legfontosabb állításait. A 
kutatás arra jutott, hogy a bíróságok igazgatása rendszerszintű problémákban szenved, a bíróságok szervezeti függetlensége 
erősen sérült, a kormány igazságszolgáltatási reformja gyengítette a bíróságok függetlenségét, az elmúlt időszak lépései pedig 
dermesztő légkört teremtettek a bíróságokon. A kutatási beszámoló referenciapontnak számít a hazai és a nemzetközi 
közvéleményben, az Országos Bírósági Hivatal elnökének éves parlamenti beszámolójában is hivatkozási pont volt. 
Nemzetközi szinten is kiálltunk a magyarországi jogállamiság védelmében és a jogállamisággal kapcsolatos szakmai viták 
fontos szereplőjévé váltunk. Rendszeresen konzultáltunk uniós döntéshozókkal mind a Bizottság, mind a Parlament tagjaival. 
Az Európai Parlament áprilisban elítélte a jogállamiság sérelmét és a hetes cikk szerinti jogállamisági eljárás folytatására 
hívta fel a Tanácsot és elítélte a transzneműek jogfosztását Magyarországon. Több más magyar civil szervezettel közösen részt 
vettünk abban a konzultációban, amit az Európai Bizottság indított az első jogállamisági jelentéséhez kapcsolódóan. A 
válaszokból kirajzolódó kép jól mutatja, milyen súlyos következményekkel jártak az elmúlt évtized kormányzati és jogalkotási 
lépései, és milyen leromlott állapotban érte a magyar jogállamiságot a felhatalmazási törvény és a rendeleti kormányzás 
2020-ban. 
Az Amnesty 2020-ban is a civilek kormányzati zaklatásával szembeni egyik leghangosabb mozgalom volt. A kifejezetten a 
kritikus civil szervezetek elleni törvények közül az első a 2017-es „külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról” szóló 
törvény volt, amely valójában a kritikus szervezetek megbélyegzését és a támogatóik elijesztését célozta. Az Amnesty 
International Magyarország tagsága 2017-ben úgy döntött, hogy nem aggatjuk magunkra ezt a bélyeget, hanem mindent 
megteszünk azért, hogy ez a jogsértő törvény ne maradjon hatályban. 23 civil szervezettel közösen az Alkotmánybírósághoz, 
később pedig az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultunk, és igyekeztünk az uniós döntéshozókat is meggyőzni, hogy 
vizsgálják meg a törvényt. Egy hosszadalmas eljárás után végre júniusban az Európai Uniós Bírósága kimondta, hogy a 2017-
es törvény ellentétes az uniós joggal, és hátrányosan különbözteti meg a civil szervezeteket, sérti azok egyesülési szabadságát, 
a magán illetve családi élethez való jogot és a személyes adatok védelméhez fűződő jogot. Ez egy nagyon fontos állomás a 
magyar civil szervezetek és a támogatóik életében, de mi tovább dolgozunk azon, hogy a civilek teljesen szabadon és 
megfélemlítés nélkül végezhessék a munkájukat Magyarországon és a 2017-es és 2018-as civilellenes törvényeket is végleg 
eltöröljék Magyarországon. 

2. ERŐSÍTJÜK A JOGTUDATOSSÁGOT, BÁTORÍTJUK AZ AKTÍV POLGÁROKAT 

Májusban a Parlament elfogadta azt a törvényt, amellyel megszűnt a 
transznemű emberek számára a nemük jogi elismertetése. Ezentúl a 
személyi igazolványban a születési anyakönyvben szereplő nemet kell 
feltünteti még akkor is, ha az illető nemet változtat. Ez súlyosan sérti a 
transznemű és interszex emberek magánélethez és önazonosságukon 
alapuló nem jogi elismeréséhez való jogát és emberi méltóságát, ezért 
az alapvető jogok biztosához fordultunk. Arra kértük, hogy a törvény 
vonatkozó részét küldje el alkotmányjogi vizsgálatra az 
Alkotmánybíróságnak. Kezdeményezésünkhöz csatlakozott a Budapest 
Pride, a Háttér Társaság, Magyar LMBT Szövetség és a Prizma transz 
közösség is. Petíciónkat Magyarországon több mint 13.000, 17 másik 
országból pedig több mint 105.000 ember írta alá. Az aláírásokat e-
mailen folyamatosan, egyben pedig július 2-án, egy sajtótájékoztatót 
követően nyújtottunk be az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában. 
Petíciót indítottunk a felhatalmazási törvény rémhírkeltésre vonatkozó 
része ellen is, mert rendőrségi visszaélésekre adott lehetőséget és 
veszélyeztette a szólás és véleménynyilvánítás szabadságát. Járvány idején különösen fontos az állampolgárok tájékoztatása, 
és az újságírókat, orvosokat nem lehet félelemben tartani. 
Online civil fórumot tartottunk a TASZ-szal és a Magyar Helsinki Bizottsággal közösen, amelyen a kormány koronavírussal 
kapcsolatos intézkedéseit vizsgáltuk. Lehetőség nyílt kérdéseket küldeni a fórumra a veszélyhelyzettel, a felhatalmazási 
törvénnyel, valamint a civil jogvédelemmel kapcsolatosan. 
Facebook oldalunkon játékot hirdettünk, amiben a jogállamisággal és a bíróságokkal kapcsolatosan tettünk fel kérdéseket. 
Több ezer embert sikerült elérnünk, akik tesztelték tudásukat és tájékozódtak a jogállami értékekről. 
 
 

https://www.amnesty.hu/news/2696/fortelyos-felelem-igazgat-a-magyar-birosagokon
https://www.parlament.hu/documents/10181/1569934/ny200506.pdf/9183164a-1140-05d8-fc3b-d0f96006103e?version=1.0&t=1589267930552&download=true
https://www.greens-efa.eu/en/article/event/article-7-institutional-and-citizens-perspectives/
file:///C:/Users/vig.david/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q5UUDQ38/%20https/www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.html
https://www.amnesty.hu/news/2719/magyar-civilek-is-reszt-vesznek-a-bizottsag-jogallamisag-jelentesenek-elkesziteseben
https://www.amnesty.hu/news/2719/magyar-civilek-is-reszt-vesznek-a-bizottsag-jogallamisag-jelentesenek-elkesziteseben
https://www.amnesty.hu/blog/2399/ezt-kell-tudnod-a-civilek-alkotmanyjogi-panaszarol
https://www.amnesty.hu/news/2469/a-civilek-strasbourgban-is-bepereltek-a-magyar-allamot
https://www.amnesty.hu/news/2735/az-eu-birosaga-a-magyar-civileknek-adott-igazat
https://www.amnesty.hu/eset/transz-jogok
https://www.facebook.com/watch/live/?v=275348010342114
https://www.amnesty.hu/hu/eset/remhirterjesztes?fbclid=IwAR0ZZEK6ooeqrxIaBmSvIouGwaEH8vr8CUGW19o17dukqmG_3Y3D1uLZbGY
https://www.facebook.com/events/2948345848545480/
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 3. KIÁLLUNK A JOGÁLLAMISÁGÉRT A VESZÉLYHELYZETBEN IS 

A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben az Amnesty a jogállamiság és az emberi jogok leghangosabb 
védelmezője volt és jelentősen befolyásolni tudta a hazai és nemzetközi közvéleményt azért, hogy ne történjen önkényes 
alapjogsérelem a koronavírussal szembeni védekezés során sem. Jelentős hatást értünk el azzal, hogy már a járvány kezdetén 
felhívtuk a figyelmet a védekezés hiányosságaira Magyarországon és külföldön. Jogvédő civil szervezetekkel közösen állást 
foglaltunk arról, hogy a felhatalmazási törvény nem felel meg a különleges jogrenddel szemben támasztott demokratikus és 
az Alaptörvényből is következő követelményeknek. Felszólítottuk az Országgyűlést, hogy olyan törvényt fogadjon el, amely 
megfelel a jogállamiság szempontjainak és védi alapvető jogainkat. Megállapításainkat követően hasonló tartalmú 
nyilatkozatot adott ki az Európa Tanács főtitkára, az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa, az Európai Parlament bizottsága és 
az EBESZ vezetője is. 
Jogászaink folyamatosan monitorozták a Kormány veszélyhelyzet alatt hozott intézkedéseit, az Országgyűlés nélkül hozott 
rendeleteket. Sikerként értékeljük, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően bár több problémás szabály hatályát 
meghosszabbította az Országgyűlés, több, általunk aggályosnak ítélt rendelkezést nem emelt át a veszélyhelyzet utáni 
időszakra 
Ugyanakkor a veszélyhelyzet megszűnésekor felhívtuk a figyelmet arra, hogy az új, ún. egészségügyi veszélyhelyzetnek mind 
a bevezetése, mind a vége gyakorlatilag a kormány belátásától függ és ebben az esetben is hiányoznak a jogállami garanciák. 
Ezen új veszélyhelyzeti szabályok alapján hozott rendeletek pedig aggályosak, mert nincs meg az a garancia, hogy parlamenti 
felhatalmazás nélkül bizonyos idő után hatályukat vesztik. Álláspontunkat nem csak szakértői anyagokban, hanem a 
Miniszterelnökség miniszterhelyettesével rendezett nyilvános vitán is bemutattuk és megvédtük. Az Amnesty álláspontja a 
hazai és nemzetközi sajtóban is rendszeresen megjelent, a legnagyobb külföldi és hazai független lapok és TV csatornák 
hivatkoztak igazgatónkra és a magyar Amnesty munkatársaira. 

(2) TESZÜNK A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGÉRT! 
 

1. NEMEK KÖZÖTTI BÉRSZAKADÉK CSÖKKENTÉSE 

Március 8-án elindítottuk az #EgyLépésselKözelebb kampányunkat, amellyel elősegítjük a nemek közötti bérszakadék 
megszűnését. A kampányhoz csatlakozó vállalatok és önkormányzatok azt vállalták, hogy nyilvánosságra hozzák a nemek 
szerinti béradataikat minden évben a Nemzetközi Nőnapon. A kezdeményezéshez eddig csatlakozott többek között a BKK, a 
BKV, a Fővárosi önkormányzat, és az II., IV., VI., VIII., XI., XIV., XV. kerület. A magánszférából pedig multicégek és kisebb 
vállalkozások is egyaránt csatlakoztak, például az IKEA, Netpincér, SPAR Magyarország, Oláh & Társa Kft. vagy az UX Studio. 
A kampányhoz folyamatosan várjuk az új csatlakozókat. Készítettünk egy mintalevelet, amelyet magánszemélyek is 
elküldhetnek a munkáltatójuknak, ha szeretnék, hogy az ő munkahelyük is csatlakozzon a kezdeményezéshez. 

2. FELLÉPÉS A NŐKKEL SZEMBENI MUNKAHELYI DISZKRIMINÁCIÓ ELLEN 

Hiánypótló kutatást végeztünk, amelynek eredménye június 3-án jelent meg. 
Kutatásunkban a nőkkel, különösen a várandós és kisgyermekes nőkkel 
szembeni munkahelyi diszkriminációt vizsgáltuk. A kutatás kimutatta, hogy a 
nők a diszkrimináció számtalan formájával találkozhatnak a munkaerőpiacon a 
nemük miatt és sok esetben az anyaságuk miatt. A kutatásból kiderült, hogy 
sok esetben jogellenesen szüntetik meg idő előtt a munkaviszonyukat, 
határozott idejű munkaszerződés vagy próbaidő alatt, képzések, további munka- 
és karrierfejlesztési lehetőségeket tagadnak meg a várandós nők esetében.  
Továbbá gyakori a kisgyerekeres nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés 
is, sok esetben nem térhet vissza a szülési vagy szülői szabadsága után a női 
munkavállaló ugyanabba a pozícióba, vagy mivel a beteg gyerekek ápolását is a 
nőktől várja a társadalom és a munkáltató is, ezért a nőket közvetlen és 
közvetlen hátrányos megkülönböztetés is érheti a munkahelyen. A kutatási 
eredményekkel fontos problémákra hívtuk fel a figyelmet, amely jelentős 
médiafigyelmet generált. 

3. KORONAVÍRUS ÉS A NEMEK EGYENLŐSÉGE 

A járványidőszak alatt többször is felhívtuk arra a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi hatásai 
eltérően hatnak a különböző kisebbségi és társadalmi csoportokra. Először egy véleménycikkben vázoltuk fel, hogy a járvány 
miként hat a nőkre és milyen pozitív vagy negatív változásokat hozhat a nemek közötti egyenlőségre. A járvány alatt együtt 
dolgoztunk a Nyitottak vagyunkkal, a Bagázs Egyesülettel, a Háttér Társasággal és a Salva Vita Alapítvánnyal és kidolgoztunk 
egy olyan munkáltatóknak szóló anyagot, amely hozzájárul a járvány kisebbségi csoportokra gyakorolt hatásainak 
csökkentéséhez a munkahelyen. Az anyag hasznos információkat, adatokat, forrásokat, konkrét tippeket és javaslatokat 
tartalmaz a munkáltatók számára. 

https://index.hu/velemeny/olvir/2020/03/15/amnesty_international_koronavirus_kormanyzas_vig_david/
https://www.euronews.com/2020/03/21/hungarians-should-be-rising-to-the-challenge-of-the-coronavirus-outbreak-in-spite-of-orban
https://www.amnesty.hu/news/2684/nem-a-korlatlan-hatalom-az-orvossag
https://www.amnesty.hu/news/2684/nem-a-korlatlan-hatalom-az-orvossag
https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-writes-to-victor-orban-regarding-covid-19-state-of-emergency-in-hungary
https://www.euronews.com/2020/03/23/coronavirus-human-rights-alarm-as-hungary-seeks-indefinite-extension-to-state-of-emergency
https://www.osce.org/odihr/449311
https://www.amnesty.hu/data/file/4964-sosem-er-veget-gyorselemzes-a-veszelyhelyzet-vegerol.pdf?version=1415642342
https://www.amnesty.hu/data/file/4827-amnesty_covid-19_allasfoglalas.pdf?version=1415642342
https://444.hu/2020/06/22/vitazni-hivtuk-orban-balazs-allamtitkart-es-vig-davidot-az-amnesty-international-magyarorszagi-igazgatojat
https://hvg.hu/360/20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video
https://www.nytimes.com/2020/06/18/world/europe/hungary-eu-ngo-law.html
https://www.amnesty.hu/egylepesselkozelebb
https://www.amnesty.hu/data/file/4986-amnesty_kerulgetett_tema_teljes.pdf?version=1415642342
https://nlc.hu/csalad/20200612/magyar-nok-munkahely-amnesty-international/
https://444.hu/2020/03/22/elhozza-a-nemek-kozotti-egyenloseget-a-koronavirus
https://www.amnesty.hu/news/2725/mit-tehet-a-munkaado
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(3) MEGVÉDJÜK A MAGÁNSZFÉRÁT! 

1. FELLÉPÜNK AZ INDOKOLATLAN ADATGYŰJTÉSSEL SZEMBEN 

Elsőként hívtuk fel a közvélemény figyelmét arra, hogy május 1-től a rendőrség arcfelismerést is alkalmazhat abban az 

esetben, ha valaki nem hajlandó magát igazolni. Részletes cikkben mutattuk be az új technológia működését és az igazoltatás 

menetét, hogy minél többen tisztában legyenek a változásokkal, és annak emberi jogi következményeivel. Az arcfelismerés 

bevezetése miatt levélben fordultunk az adatvédelmi biztoshoz, hogy vizsgálja meg, összeegyeztethető-e a rendőrség eljárása 

az adatvédelmi szabályokkal.  

Megvizsgáltuk a veszélyhelyzet során bevezetett karantén applikációt is, és azt találtuk, hogy ellentétben a kormány 

állításával, annak használata nem önkéntes, mert sokkal súlyosabb következmények sújtják azokat, akik visszautasítják az 

elektronikus ellenőrzést. Belső tudásmegosztásunk során az Amnesty tagjainak és önkénteseinek tartottunk képzést az 

arcfelismerő szoftverek működéséről, és azok emberi jogokat érintő hatásairól. 

A hazai vonatkozású anyagaink mellett magyar nyelven is elérhetővé tettünk egy sor fontos cikket is, így bemutattuk, hogy a 

kormányok hogyan használják a koronavírus-járványt a tömeges megfigyelés kiszélesítésére, írtunk arról a nemzetközi 

kutatásról, amelyből kiderült, hogy melyek a legveszélyesebb kontaktkereső alkalmazások, és jó tanácsokkal láttuk el azokat, 

akik szeretnék a tüntetések során is a lehető legnagyobb biztonságban tudni telefonjaikat és az azokon tárolt személyes 

adataikat. 

A témában középiskolásoknak szóló emberi jogi órát fejlesztünk, melyben felhívjuk a figyelmet a magánszféra védelmének 

fontosságára, és megmutatjuk az érdeklődő fiataloknak, hogy hogyan tudunk az adataink védelmére figyelni az online térben. 

(4) FELLÉPÜNK A JOGSÉRTÉSEKKEL SZEMBEN VILÁGSZERTE! 

 
 

https://www.amnesty.hu/news/2713/pentektol-jon-az-arcfelismeres-az-igazoltatasoknal
https://www.amnesty.hu/news/2716/szinte-kotelezo-elektronikus-ellenorzessel-figyelnek-a-karantenban-levoket
https://www.amnesty.hu/news/2703/viruskent-terjed-a-tomeges-megfigyeles-a-vilagban
https://www.amnesty.hu/news/2733/bahrein-kuvait-es-norvegia-kontaktkereso-alkalmazasai-a-legveszelyesebbek
https://www.amnesty.hu/news/2734/nehany-telefonos-biztonsagi-tanacs-hogy-nyugodtabban-tuntethess
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• A korábbi éveknél is sikeresebb Levélíró Maratont zártunk! Minden eddiginél több ember vett részt a világ legnagyobb 

emberi jogi kampányában, összesen több mint 6,6 millió levél, aláírás és üzenet érkezett a hatóságoknak és a 

jogsértések áldozatainak. 

• Szintén 2020 első félévének kiemelkedő eredménye, hogy miután az Amnesty megvizsgálta a katari hatóságok által 

bevezetett kontaktkutató alkalmazást, és feltárta, hogy bárki könnyen hozzáférhet a felhasználók neveihez, 

tartózkodási helyükhöz és egészségügyi adataihoz, jelzésünkre a katari hatóságok 24 órán belül megszüntették a 

hibát. Ez azért különösen fontos, mert Katarban kötelező az applikáció használata, így az Amnestynek köszönhetően 

több mint 1 millió ember tudhatja nagyobb biztonságban a személyes adatait. 

• Bahrein végre szabadon engedte Nabeel Rajabot, akinek szabadságáért az Amnesty Magyarország is évekig küzdött. 

Az ismert jogvédő négy évig volt börtönben, mert a közösségi médiában elítélte a jemeni fegyveres konfliktust. 

Abdimalik Muse Oldon szomáliai újságíró több mint egy évig volt rács mögött, amiért a Facebookon kritizálta országa 

elnökét: nemzetközi kampányunknak is hála, már ő is szabad. Svájcban nem folytatódik tovább a Norbert Valley 

tiszteletes elleni eljárás, akit azért akartak elítélni, mert segített egy togói menedékkérőnek. 

• Az Amnesty Magyarország is részt vállalt abban a kampányban, amelynek célja, hogy az amerikai hatóságok ejtsék a 

WikiLeaksen iratokat nyilvánosságra hozó Julian Assange elleni kémkedéssel kapcsolatos vádakat. 

• Nemzetközi tüntetéssorozattal akadályoztuk meg, hogy lengyel törvényhozás tovább korlátozza az abortuszt és betiltsa 

a szexedukációt az iskolákban. 

(5) EMBERI JOGI OKTATÁST VÉGZÜNK ORSZÁGSZERTE! 
Az elmúlt félévben számos váratlan helyzet érte a közoktatásban résztvevő diákokat, tanárokat és szülőket, amelyek közül a 
nemzeti alaptanterv szakmai konzultáció nélküli, erőltetett bevezetése, a digitális oktatásból kimaradó több tízezer tanuló és 
az iskolaőrség bevezetése jelentették a legnagyobb problémákat. Emberi jogi oktatási programunk felhívta a figyelmet az 
oktatási kormányzat egyoldalú döntéseire, miközben segítséget nyújtottunk a kialakult helyzetekben. Csupán nyolc hónappal 
a 2020-as tanévkezdés előtt egy új nemzeti alaptantervet fogadtak el, aminek a kapcsán felhívtuk a figyelmet arra, hogy az 
alaptanterv által létrehozott állampolgári ismeretek tantárgy nem fejleszti a demokratikus értékeket, a kritikus és önálló 
véleményalkotást, hanem emberképében engedelmes “alattvalókat” vetít előre. Májusban az iskolaőrséggel kapcsolatos 
állásfoglalásunkban kitértünk arra, hogy koncepció nem a valódi problémára reagál, az iskolai agressziót nem oldja meg, 
ráadásul tovább erősíti a meglévő társadalmi ellentéteket.  
Részt vettünk a PDSZ által szervezett demonstráción és az Emberség Erejével által szervezett közösségi fórumon. A NAT és 
az iskolaőrség bevezetése kapcsán több médiamegjelenésünk volt. 

Emberi jogi foglalkozásainkat márciusig 17 városban 48 
alkalommal kérték, amivel összesen 1061 diákot értünk 
el. Emberi jogi Képzők Képzését tartottunk Pécsen, mely 
sikerét jól mutatja, hogy az elért diákok harmadát (319 
főt) Baranyában értük el Az általános iskolások körében 
az Ellenség című óránk volt a legsikeresebb, melyet 23 
alkalommal tartottuk meg, míg a középiskolásoknak a 
logállamról és az iskolai bántalmazásról szóló óránkat 
kérték a leggyakrabban A veszélyhelyzet kezdete után az 
új digitális oktatási rendben megtaláltuk a módját annak, 
hogy hogyan érjük el a fiatalokat az emberi jogi 
tartalmakkal. A helyzetre gyorsan reagálva online kurzust 
fejlesztettünk az emberi jogok és a koronavírus 
kapcsolatáról és elindítottunk egy új, önálló haladásra és 
tanulásra alkalmas videósorozatot, a Mesés Emberi 
Jogaidat, melyben ismert színészek olvassák fel a Csimota 
kiadó emberi jogi tartalmú könyveit, és segítik a 
feldolgozást kérdésekkel vagy beszélgetésindító 
gondolatokkal. 

Mindeközben nem szakadt meg a kapcsolatunk az önkéntes képzőinkkel: egy tanulóközösséget alkotva online szakmai 
műhelyeket szerveztünk, ahol megismerhettük az online facilitálás eszközeit, a kérdezéstechnika különböző módszereit és 
tanulhattunk az életkori sajátosságokról. Képzőinkkel közösen átültettük a Gyűlölet-bűncselekményekről szóló óránkat az 
online térbe így továbbra is el tudtuk érni az elsődleges célcsoportunkat, a diákokat. 
 

https://www.amnesty.hu/news/2648/indul-a-leveliro-maraton-fokuszban-a-fiatal-aktivistak
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/qatar-covid19-contact-tracing-app-security-flaw/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/bahrain-nabeel-rajab-released-after-four-years-in-jail/
https://www.amnesty.org/en/documents/afr52/2193/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/swiss-authorities-must-drop-charges-against-priest-who-helped-asylum-seeker/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/swiss-authorities-must-drop-charges-against-priest-who-helped-asylum-seeker/
http://oktatas.amnesty.hu/
https://www.amnesty.hu/news/2671/igy-nevelj-szofogado-allampolgart-az-uj-nat?d=2020-01
https://www.amnesty.hu/news/2743/iskolaorseg-a-kontroll-hatalom
https://www.facebook.com/events/956086618122254/?active_tab=discussion
https://hvg.hu/elet/20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart
https://bit.ly/covid-19-gyorstalpalo
https://www.facebook.com/watch/aimoktatas/211900646895924/
https://www.facebook.com/watch/aimoktatas/211900646895924/
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 (6) MOZGÓSÍTUNK ÉS FELEMELJÜK A HANGUNKAT A JOGSÉRTÉSEK ELLEN! 

1. ÖSSZPONT 

Emberi jogi diákversenyünket idén hetedik 
alkalommal rendeztük meg azzal a céllal, hogy a 
résztvevők izgalmas, kreatív feladatokon, illetve 
számukra fontos társadalmi ügyek mentén tanuljanak 
az emberi jogokról, és arról, hogyan léphetnek fel 
védelmükben. A középiskolás csapatokkal a járvány 
miatt minden kommunikációnk online zajlott, amely 
egyszerre tette hozzáférhetőbbé és kihívásokkal telivé 
a versenyt. A résztvevők a három forduló során írtak 
beszédet a klímavédelemről, petíciót készítettek és 
kampányt szerveztek a számukra fontos emberi jogi 
ügyekben, online vitattak meg emberi jogi 
kérdéseket, az igazán motiváltak pedig az Amnesty 
támogatását is elnyerhették projektjeik 
megvalósításához, amely során a pályázatírásban is 
kipróbálhatták magukat. A versenyzők munkáját az 
Amnesty mentorai támogatták, akik a nyertes 
pályázók projektjeit is végigkísérik majd. Az Összpont dobogósai további emberi jogi tapasztalatokkal gazdagodhatnak majd 
az Amnesty jóvoltából: részt vehetnek társadalmi kérdéseket boncolgató színházi előadáson, illetve tréningen; a nyertes csapat 
pedig a norvég Amnesty szekciónál tehet tanulmányi látogatást.  

2. FREEDOM CLUB 

Egyetemista csoportjaink a veszélyhelyzetben is tevékenyek voltak: megválasztották a helyi ifjúsági képviselőiket, akik 

képviselik a csoport egészét és aktívan szervezik és vezetik a rendszeres találkozókat. A csoportok könnyen álltak át az online 

heti rendszeres találkozókra, részt vettek online akciókban. A veszélyhelyzet alatt blog-sorozatot indítottak, ahol 11 országból 

12 aktivista mutatta be, hogyan élték mindennapjaikat a diákok a karanténban. A Freedom Club saját gifeket és insta 

filtereket csinált, amelyeket több, mint 3 millióan használtak  

A tagok és az aktivisták számára, rendszeres online eseményeket szerveztünk angolul és magyarul hét-hét alkalommal. A 

LÉGY ITT nevű események olyan tudásfejlesztésre irányuló beszélgetések, melyek interaktív formában, emberi jogi nagyító 

alatt vizsgálnak meg aktuális témákat, és azt, hogy mit tehetünk egyénként és közösségként a pozitív változás érdekében. 

A veszélyhelyzet és a kijárási korlátozás nehézséget jelentett aktivistáink számára is. Azért, hogy mentális jóllétüket 

biztosítsuk, hat alkalommal, szakértő coach vezetésével tartottunk angol és magyar nyelven online well-being konzultációs 

alkalmakat, amelyekkel hozzájárultunk aktivistáink mentális egészségének megőrzéséhez. 

3. AMNESTY ARCOK 

Januártól elkezdtünk azon dolgozni, hogy az Amnesty International egyik fontos tevékenységét közelebb hozzuk az 

emberekhez. Idén utcai önkénteseket képzünk ki, hogy sürgős akcióinkat megismertessék a járókelőkkel. Februárban sikerrel 

lezajlott az első képzésünk. Az első utcai önkéntes napot az Amnesty Arcai éppen a járvány kitörése előtt megkezdték, az 

egészségügyi veszélyhelyzet lezárultával pedig újabb önkéntesek bevonásával és képzésével újrakezdjük olyanokhoz is elérve, 

akik nem találkozhattak petícióinkkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amnesty.hu/blog
https://giphy.com/amnesty_freedomclub
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(7) MEGJELENÉSEINK A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI MÉDIÁBAN 
2020 első félévét a koronavírus-járvány és az azzal kapcsolatos egészségügyi és kormányzati intézkedések uralták a sajtóban. 

Amellett, hogy cikkekben és elemzésekben mutattuk be, hogy az emberi jogok hogyan nyújthatnak hatékony segítséget a 

járvány kezelésében, kiemelten fontosnak tartottuk, hogy a magyar kormány emberi jogokat veszélyeztető lépéseire is 

felhívjuk a figyelmet, és ne engedjünk a jogállami keretekből a különleges jogrend idején sem. 

• A veszélyhelyzet kihirdetése után 

azonnal egy indexes véleménycikkben 

hívtuk fel a figyelmet a kormány 

korlátlan hatalmának veszélyeire. 

• Civil partnereinkkel közös írásban is 

reagáltunk arra, hogy Orbán Balázs 

államtitkár az aggályainkat 

„idétlenkedésnek” minősítette.  

• A felhatalmazási törvény, majd annak 

egyes intézkedéseit átmentő törvényről 

és a kormányzati intézkedésekről adott 

hazai és nemzetközi interjúink mellett, 

két rangos európai sajtótermékben, a 

Euronews oldalán és a dán Politiken 

lapban is megjelentek az írásaink.  

• Június végén olyan eseményre került sor, amelyre hosszú évek óta nem volt példa Magyarországon: Vig Dávid, 

az Amnesty Magyarország igazgatója és Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára élőben vitatkozott egymással 

a jogállamiság helyzetéről, a kormány veszélyhelyzet alatt hozott intézkedéseiről és a civil szervezetekről. 

A közvetlenül a koronavírussal összefüggő munkáink mellett nem hanyagoltuk el a többi témánkat sem. Bár a koronavírus-

járvány egyértelműen uralta a hazai és a nemzetközi sajtót 2020 első félévében, ettől függetlenül több területen is – 

veszélyhelyzet kapcsán hozott kormányzati intézkedések, magyar bíróságok helyzete, nők munkaerőpiaci diszkriminációja – 

sikerült a témáinkban komoly magyar és nemzetközi figyelmet elérnünk. 

Április elején mutattuk be a bíróságok függetlenségről szóló kutatásunkat, amely a magyar sajtó nagy érdeklődése mellett 

még az Országos Bírósági Hivatal reakcióját is kiváltotta. Fontosnak tartottuk, hogy a bíróságok nemzetközi helyzetével is 

foglalkozzunk, ezért januárban összehoztuk az Index újságíróját két lengyel bíróval egy interjúra, akik részletesen elmesélték, 

hogy a kormányuk hogyan próbálja meg aláásni a bíróságok függetlenségét. 

• Június 18-án az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a 2017-es civilellenes törvény ellentétes az uniós 

szabályokkal, ennek kapcsán többek között a New York Timesnak is nyilatkoztunk. 

• A nemek közötti egyenlőtlenség területén 

végzett munkánk kapcsán kétszer is az ATV 

reggeli műsorának vendégei voltunk: 

márciusban az Egy Lépéssel Közelebb, a 

bérszakadék megszüntetéséért indított 

kampányunkról, júniusban pedig a nők 

munkaerőpiaci hátrányos 

megkülönböztetését bemutató kutatásunkról 

volt szó, amelyről többek között a Nők Lapja 

is részletes interjúban és cikkben számolt be.  

• Április végén elsőként hívtuk fel a figyelmet 

arra, hogy a rendőrség már arcfelismerést is 

használhat az igazoltatások során, de sokat 

beszéltünk a hivatalos magyar karantén applikációról is.  

• Május 19-én fogadta el az Országgyűlés a transz embereket a nemük elismertetésének lehetőségétől megfosztó 

törvénymódosítást, aminek kapcsán hazai és nemzetközi kampányt is indítottunk. Komoly figyelmet fordítottunk arra, 

hogy a téma minél több emberhez eljusson, ezért többek között egy véleménycikkben is kértük Kozma Ákos 

ombudsmant, hogy végezze a dolgát, és küldje el a törvényt az Alkotmánybíróságra, de Németországtól kezdve Dél-

Afrikáig számos helyen képviseltük a magyar transz emberek jogait. 

Az év első hat hónapjában több mint 1500 alkalommal említettek minket a hazai sajtóban (ez 30%-os növekedés a 

tavalyi év ugyanezen időszakához képest), több mint 60 interjút adtunk és 4 saját véleménycikkünk jelent meg. A 

felhatalmazási törvény és a transz emberek jogait sértő módosítások kapcsán kiadott nemzetközi közleményeink az adott 

héten a legtöbbet hivatkozott Amnesty anyagok voltak az európai régióban (494, illetve 449 említés), míg a civilellenes 

törvény kapcsán kiadott közleményünk a harmadik legtöbbet idézett (260 megjelenés) sajtóanyag volt. 

https://www.amnesty.hu/news/2683/hogyan-segitenek-az-emberi-jogok-jarvany-idejen
https://www.amnesty.hu/news/2680/emberi-jogok-es-a-koronavirus
https://index.hu/velemeny/olvir/2020/03/15/amnesty_international_koronavirus_kormanyzas_vig_david/
https://index.hu/velemeny/2020/03/24/amnesty_tasz_helsinki_kulonleges_jogrend_felhatalmazas_bizalom/
https://www.amnesty.hu/news/2727/sosem-erhet-veget
https://www.klubradio.hu/adasok/amnesty-a-kormany-atmenti-a-felhatalmazast-az-onkenyes-hatalomgyakorlasra-112658
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/hungary-jail-for-coronavirus-misinformation-viktor-orban
https://www.euronews.com/2020/03/21/hungarians-should-be-rising-to-the-challenge-of-the-coronavirus-outbreak-in-spite-of-orban
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7744626/EU-g%C3%B8r-for-lidt-for-at-stoppe-Orbans-magttilragelse-under-coronakrisen
https://www.facebook.com/watch/live/?v=323932885669988
https://www.amnesty.hu/news/2696/fortelyos-felelem-igazgat-a-magyar-birosagokon
https://444.hu/2020/04/06/14-biro-beszelt-arrol-hogy-szamoljak-fel-az-igazsagszolgaltatas-fuggetlenseget-magyarorszagon
https://168ora.hu/itthon/igazsagszolgaltatas-fuggetlenseg-birosagok-orszagos-birosagi-hivatal-184005
https://index.hu/kulfold/2020/01/29/lengyel_igazsagszolgalatas_biroi_fuggetlenseg_monika_frackowiak_dariusz_mazur_interju/
https://www.amnesty.hu/news/2735/az-eu-birosaga-a-magyar-civileknek-adott-igazat
https://www.nytimes.com/2020/06/18/world/europe/hungary-eu-ngo-law.html
http://www.atv.hu/videok/video-20200306-figyelemfelkelto-kampany-az-egyenlo-berekert
https://www.amnesty.hu/news/2675/egylepesselkozelebb-kampany-az-egyenlo-berekert-magyarorszagon
http://www.atv.hu/videok/video-20200605-a-terhes-nok-es-a-kisgyermekes-anyak-a-legkiszolgaltatottabb-csoport-a-hazai-munkaeropiacon
https://www.amnesty.hu/news/2729/kerulgetett-tema
https://nlc.hu/csalad/20200612/magyar-nok-munkahely-amnesty-international/
https://www.noklapja.hu/fontos/2020/07/06/nok-munkaeropiac-diszkriminacio-karanten/
http://www.atv.hu/belfold/20200501-mar-arcfelismeressel-is-azonosithatnak-a-rendorok-video
https://www.klubradio.hu/adasok/miert-tarolja-a-rendorseg-a-karanten-utan-60-napig-a-szemelyes-adatokat-112384
https://www.amnesty.hu/eset/transz-jogok
https://index.hu/velemeny/olvir/2020/05/30/amnesty_international_vig_david_transznemuek_jogai_ader_janos/
https://www.dw.com/en/viktor-orban-expands-hungarys-anti-lgbtq-measures/a-53526969
https://www.youtube.com/watch?v=Dit8FKvQvk8
https://www.youtube.com/watch?v=Dit8FKvQvk8

