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AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG 

MEGISMÉTELT RENDES KÖZGYŰLÉSE 2021 

 

Jegyzőkönyv 
 

 
Készült:   2021. április 29., csütörtök 18:00 
Helyszín:  A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerül megtartásra, videókonferencián 

keresztül, a Zoom Meetings nevű eszköz használatával. 
Jelenlévők:  Az Amnesty International Magyarország tagjai, akik a Közgyűlés regisztrációs felületén arcképes 

igazolvánnyal jelentkeznek be.  
 
Dr. Hacsi Gábor megnyitja a Megismételt Rendes Közgyűlést és köszönti a tagságot. A jelenlévők száma alapján 
megállapítja, hogy a Rendes Közgyűlésen az érvényességhez szükséges létszámban nem jelentek meg az 
Egyesület tagjai, így az nem határozatképes. A Megismételt Rendes Közgyűlés levezetése indokolt, mely a 
megjelent tagok arányára tekintet nélkül határozatképes. A törvényi kötelezettségeknek való megfeleltetés céljából 
a Közgyűlésről kép- és hangfelvétel készül. Ezt követően röviden ismerteti az Ügyrendet és a szavazás rendjét. 
 
 
Első napirend előtti pont: levezető elnök választása 
Jelölt: dr. Hacsi Gábor 
dr. Hacsi Gábort egyhangúlag megszavazta a Közgyűlés levezető elnökének. 
 
Második napirend előtti pont: szavazatszámláló megválasztása 
Jelölt: Kubicza Márta és Meiszterics Bálint 
Kubicza Mártát és Meiszterics Bálintot egyhangúlag megszavazta a Közgyűlés szavazatszámlálóknak. 
 
Harmadik napirend előtti pont: jegyzőkönyv-hitelesítők választása 
Jelöltek: Varga-Nagy Eszter és dr. Demeter Áron 
Varga-Nagy Esztert és dr. Demeter Áront egyhangúlag megszavazta a Közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőknek. 
 
Negyedik napirend előtti pont: jegyzőkönyv-vezető választása 
Jelölt: dr. Kricsfalusi Nóra 
dr. Kricsfalusi Nórát egyhangúlag megszavazta a Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek. 
 
A jegyzőkönyv megnyitásra került: 18:10-kor  
Szavazati joggal rendelkező tagok száma: 25 fő 
 
Ötödik napirend előtti pont: Napirend elfogadása 
dr. Hacsi Gábor ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 
 
1. 2020. évi elnökségi beszámoló, ellenőrző testületi beszámoló, a 2020. évi költségvetési beszámoló és 
közhasznúsági melléklet elfogadása  
2. 2021. évi költségvetés és működési terv elfogadása  
3. Vita az Amnesty International 2022-2030-as Nemzetközi Stratégiájáról  
 
A Napirend egyhangúlag elfogadásra került.  
 
Kéri András köszönti a résztvevőket, különös tekintettel arra, hogy az idei évi Közgyűlés témája az AI Nemzetközi 
Stratégája, melynek kidolgozásában a tagságnak is fontos szerepe van. Előadja, hogy a tavalyi év során az AIM 
komoly eredményeket ért el a járványhelyzet ellenére, többek között a civil partnereinkkel való közös fellépés 
eredményeként az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a diszkriminatív Civil-törvényt. Fontos tavalyi évi 
célkitűzésünk volt a nemi alapú diszkrimináció felszámolása, ennek keretében számos munkáltató vállalta, hogy 
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nyilvánosságra hozza a bérkülönbségekkel kapcsolatos adatait és lépéseket tesz a nemek közötti 
egyenlőtlenségek felszámolására. 
 

1. NAPIRENDI PONT: 2020. évi elnökségi beszámoló, ellenőrző testületi beszámoló, a 2020. évi 
költségvetési beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 
 
Dr. Vig Dávid igazgató köszönti a Közgyűlést, és bemutatja az Egyesület 2019-es stratégiai célkitűzései alapján 
a tavalyi év legfontosabb eredményeit.  
 
Cél: 2021 végére az AIM a legismertebb szervezet legyen a jogállamiság védelme területén  

- Kutatás és lobbizás: Fortélyos Félelem - kutatási jelentés; Javaslatok a rendszer reformjára; Bizottság 
jogállamisági jelentés;  

- Kampány és mozgósítás: Jogállam. Ne csak papíron! kampány személyes történetekkel; nemzetközi 
médiavisszhang; 65.000 csatlakozó LEX NGO - Civil siker: polgári engedetlenség után győzelem az EU 
bíróságán;, kutatás a LEXNGO hatásáról. 

Cél: 2021 végére mérvadó szereplővé válni a nemek közötti egyenlőség területén, és számottevően növelni a 
mozgósítható társadalmi bázist 

- Kerülgetett téma: hiánypótló kutatás a várandós nők munkaerőpiaci helyzetéről 
- Javaslatok a munkáltatónak a COVID hatásainak csökkentéséről 
- Médiajelenlét 
- 50,000 ember dolgozik “Egy Lépéssel Közelebb”-hez csatlakozott munkahelyen 
- LMBQ és Transz jogok védelme: hazai és regionális kampány, 100,000+ csatlakozó 

Cél: növekedjen a fiatalok internethasználatának tudatossága, különösen az adataik védelme terén 
- Fókusz: emberi jogi oktatás 
- Új HRE óra kidolgozása, tesztelése és bevezetése, 2021-től blended learning 
- Elemzések a rendőrségi arcfelismerésről, támogatóink tájékoztatása a közösségi médiában 

Cél: Rendszeres lehetőség a nemzetközi szolidaritásra és mozgósítás 
- Levélíró Maraton 2020: kétszer annyi résztvevő, mint 2019-ben; online levélíró események; iskolai 

órák, módszertani anyagok tanároknak;  
Cél: anyagi stabilitás, hazai források, országos láthatóság és mobilizációs erő 

- Jelentősen növekedett a rendszeres adományozók száma; sikeres év végi Amnesty 30 kampány 
- 2000 említés a magyar sajtóban, 1591 magyar hír a nemzetközi sajtóban 

Cél: anyagi stabilitás, hazai források, országos láthatóság és mobilizációs erő 
- Emberi jogi oktatás: digitális átállás, online órák; Mesés Emberi Jogaid videók; Amnesty Akadémia; 

módszertani képzések tanároknak 
- Aktivizmus: megalakultak az ifjúsági csoportok; 2021-ben már saját akciók; Freedom Clubok: 4 

helyszín,  
 
Kubicza Márta, pénzügyi vezető ismerteti az Egyesület 2020-as évi pénzügyi helyzetét. A bevételek nagy része 
2020-ban is a nemzetközi támogatásokból jött, viszont az egyéni donoroktól származó bevételek nőttek. A 
kiadási oldalt nézve a járvány hatása érződött a tavalyi év során, mivel a tervezett összeg 86%-át költöttük csak 
el. Jelentősebb kiadásaink voltak az új kollégák irodai eszközeinek beszerzése, szoftverek-fejlesztések és a HRE 
honlapfejlesztés miatt. A fennmaradó összeg az idei évre lett elhatárolva.  
 

2. NAPIRENDI PONT: 2021. évi költségvetés és működési terv elfogadása 
 
Dr. Vig Dávid előadja, hogy a jogállamisággal kapcsolatos témák maradnak fókuszban (kutatások, 
lobbitevékenység), és folytatjuk a bíróságok működésével kapcsolatos kampányunkat. A magánszféra területén 
is folytatjuk az emberi jogi oktatást, de a korábbiakhoz képest kisebb kiadást tervezünk erre a területre. A nemek 
egyenlőségével kapcsolatos tevékenységre viszont többet tervezünk költeni (médiaszereplés, partnerségek).  

 
Legfontosabb kampányok: 

- Jogállamiság: kutatás: fókuszban az Alkotmánybíróság; kampány médiamunka; 11,500 támogatói akció 
- Magánszféra védelme: HRE a fókuszban 
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- Nemek egyenlősége: Egy Lépéssel Közelebb: új csatlakozók, rendszeres médiajelenlét; együttműködés 
partnerszervezetekkel a női/LMBTQ jogok védelmében; Tudatos Lépés aktivistacsoport: országos petíció 
a bértranszparenciáért; Lépéselőny: képzéssel a munkahelyi diszkrimináció ellen - 20 tréning  

- Nemzetközi szolidaritás: 20,000 támogatói akció, 8,500 támogató; sürgős akció hálózat, már 111 
csatlakozó idén 

- Aktivizmus: szegmentálás és képzések aktivistáknak; helyi csoportok, helyi események Pécset és 
Szegeden; ifjúsági aktivizmus erősítés 

- Emberi Jogi Oktatás: pécsi és budapesti képzői bázis visszaépítése; 30% Budapesten kívüli elért ember; 
saját kurzus az Amnesty Academy-n; HRE szakpolitikai munkájának erősítése; Összpont verseny: 
duplázás 

- Média: kétheti Podcast, rendszeres jelenlét a sajtóban; OP-edek; honlapfejlesztés; dinamikus 
növekedés az IG-n; médimanagement eszközök: mérés és profibb működés 

- Forrásteremtés: növekszik a rendszeres adományozók száma; erősebb telefundraising kampányok; CRM, 
e-mail támogatói kommunikáció; közösségi adománygyűjtési kampány; intézményi adományszervezés 

-  
Kubicza Márta a 2021-es bevételekkel kapcsolatban előadja, hogy a nemzetközi szekciótól jön továbbra is a 
legtöbb bevétel, de a donoroktól származó bevételeket szeretnénk tovább növelni. Ezt követően ismerteti a tagok 
számára kiküldött táblázatot, amely a kiadások megoszlását tartalmazza: adminisztráció és irodai költségek, 
kampányok, aktivizmus, emberi jogi képzés, valamint aktivizmus, média és kommunikáció. 
 
 
Dr. Hacsi Gábor levezető elnök elfogadásra javasolja a 2020. évi elnökségi beszámolót, ellenőrző testületi 
beszámolót, a 2020. évi költségvetési beszámolót és közhasznúsági mellékletet. A beszámolót az egyesület 
független könyvvizsgálója is megvizsgálta és korlátozások nélküli könyvvizsgálói jelentést bocsátott ki. 
 
IGEN: 25 
NEM: 0 fő 
TARTÓZKODIK: 0 fő  
 

1/2021. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat 
A Közgyűlés elfogadja a 2020. évi elnökségi beszámolót, ellenőrző testületi beszámolót, a 2020. évi 

költségvetési beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 
 
 
 
Dr. Hacsi Gábor levezető elnök elfogadásra javasolja az Egyesület 2021. évi költségvetését és működési tervét. 
 
IGEN: 25 
NEM: 0 fő 
TARTÓZKODIK: 0 fő  
 

2/2021. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat 
A Közgyűlés elfogadja a 2021. évi költségvetést és működési tervet. 

 
 
3. NAPIRENDI PONT: Vita az Amnesty International 2022-2030-as Nemzetközi Stratégiájáról  
 
Kéri András elnök előadja, hogy a nemzetközi mozgalom többéves globális stratégiai ciklusa befejeződött. A 
koronavírus- járványra tekintettel ugyan néhány hónappal eltolódott az új stratégiaalkotás folyamata a 2022 és 
2030 közötti időszakra vonatkozóan, az AI Magyarország is megkapta a második tervezetet, amelyet a tagoknak 
is kiküldtünk. A globális stratégiai célok megvitatásra kerülnek a tavaszi európai regionális fórumon, majd 
szeptemberben a nemzetközi globális fórumon. Ezt követően a magyar szekciónak adaptálnia kell az elfogadott 
stratégiai célokat. 
A dokumentum 2 főbb területre fókuszál: 
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- szólásszabadság és a civil mozgástér erősítése; 
- gazdasági és szociális jogok erősítése, a klímaváltozások miatt keletkező egyenlőtlenségek elleni 

küzdelem (gazdag és szegény országok közötti igazságos teherviselés, menekültkérdés stb.).  
A második draft-ban a tavalyihoz képest újdonság, hogy néhány klasszikus téma visszakerült: halálbüntetés 
elleni küzdelem, jogbiztonság az igazságszolgáltatásban, jogorvoslat lehetősége, büntetőeljárások, globális 
fegyverkereskedelmi szabályozás. Cél a veszélyeztett egyének támogatása, a nagyvállalatok elszámoltathatósága, 
a halmozott diszkrimináció elleni fellépés. Véleménye szerint ez egy fókuszáltabb dokumentum a korábbihoz 
képest. Az arányokat nézve 80%-ot tesznek ki a priorizált témák, 20%-ot pedig az összes egyéb téma (pl. 
halálbüntetés). 
Kubik Dominik elnökségi tag beszámol arról, hogy az elmúlt két hétben workshopokat tartottak a stratégiai 
célokról az ifjúsági (26-éven aluli) tagoknak, aktivistáknak és önkénteseknek. Bemutatták és megvitatták a 
tervezetben szereplő elsődleges és a másodlagos célokat. A fiatalok az egészséghez, a lakhatáshoz és a szociális 
biztonsághoz való jogot, valamint a klímaváltozás témáját tartják a legfontosabbnak. A 80-20%-os arányt 
általában nem tartják szerencsésnek, de mivel nem látnak rá az AI működésére, ezzel kapcsolatban nincs 
határozott véleményük. 
Meiszterics Bálint elnökségi tag hozzászólása: annak ellenére, hogy az ifi tagok a 80-20%-os felosztást nem 
feltétlenül helyeslik, a témák alapvetően általánosak, így egy-egy témához sok mindent hozzá lehet rendelni. 
 
Ebben a napirendi pontban határozathozatalra nem kerül sor. 
 
Kéri András köszöni a részvételt, és kéri a tagokat, hogy ajánlják fel az SZJA 1%-át az Amnestynek és kérjenek 
erre másokat is. 
 
Dr. Hacsi Gábor 19:40-kor a Megismételt Rendes Közgyűlést lezárja. 
 
 
Budapest, 2021. április 29. 
 
 
 
____________________     ____________________ 
dr. Hacsi Gábor, levezető elnök     dr. Kricsfalusi Nóra, jegyzőkönyv-vezető   
 
 
____________________     ____________________ 
Varga-Nagy Eszter, jegyzőkönyv-hitelesítő   dr. Demeter Áron, jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

Melléklet: a Közgyűlésen részt vevő tagok adatai  

 

 

 

 

 

 


