
 

 
 

Ellenőrző Testületi beszámoló és véleményezés 
2021 

 

Az Amnesty International Magyarország felügyelő szerveként működő Ellenőrző Testület 2021. 
évben is teljesítette az Alapszabályban meghatározott feladatait. Az Ellenőrző Testület jelenleg 3 
tagú, elnöke Sütő Péter, tagja Fülöp Ágnes és Jósa Bálint. Az Ellenőrző Testület évente legalább 
egyszer ülésezik, feladata az AIM működésének és gazdálkodásának ellenőrzése, a jogszabály és 
Alapszabály szerinti működés biztosítása. A 2021. évben az Ellenőrző Testület nem talált 
semmilyen Alapszabály-ellenes tevékenységet sem az Iroda, sem az Elnökség működésében. Az 
Egyesület tagsága a 2021. április 29-én megtartott Rendes Közgyűlésen elfogadta a 2020. évi 
működési beszámolót (amelynek része az Iroda és az Ellenőrző Testület beszámolója), a 2020. évi 
költségvetési beszámolót és közhasznúsági mellékletet. Emellett a Rendes Közgyűlés tárgyalta és 
elfogadta a 2021. évi működési tervet és hozzá tartozó költségvetést. 
 
Az Ellenőrző testület egy tagja, Fülöp Ágnes részt vett a bizottságban, amely a 2021. május 21-én 
beadott panaszbeadvány vizsgálatával foglalkozott. A bizottság a munkáját 2021 decemberében 
zárta le. A vizsgálat összefoglalója megtalálható az egyesület honlapján.  
  
A negyedéves pénzügyi ellenőrzéseket az Ellenőrző Testület egy tagja és az Egyesület Kincstárnoka a 

Pénzügyi vezetővel közösen, a szabályoknak megfelelően, a határidők betartásával tartották meg (a 

pénzügyi ellenőrzések 2021. április 21-én, 2021. július 22-én, 2021. október 20-án és 2022. január 26-án 

zajlottak). A pénzügyi ellenőrzések eredményéről a tagság írásos beszámolót kapott.  

 



Az Ellenőrző Testület véleménye a 2021. évi Közhasznúsági mellékletről 
és a 2022. évi költségvetésről  
 

1.       KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2021   

Az Amnesty International Magyarország 2021. évről szóló beszámolója megfelel a civil 

szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 

350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet mellékletében közzétett mintában foglaltaknak, az abban 

előírt tartalmakat maradéktalanul kifejti.    

A 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóval együtt elkészített Közhasznúsági Melléklet 

részletesen bemutatja az Egyesület 2021. évi munkáját, amely összhangban van az Alapszabállyal, 

az Egyesület Stratégiájával, az abban megfogalmazott közhasznú tevékenységekkel, az Iroda éves 

feladataival, és követi a működési tervet.    

Az Amnesty International Magyarország a 2021. évben a következő emberi jogi területeken 

fejtett ki közhasznú tevékenységet:   

1. Jogállamiság védelme – kiemelt tevékenységek: az igazságszolgáltatás függetlenségének 

védelme érdekében szervezett aláírásgyűjtési akció, független kutatás lefolytatása a bírói 

függetlenség felmérése érdekében.   

2. Nemek közti egyenlőség támogatása – kiemelt tevékenységek: inkluzív családkép 

elfogadottságának növelése, nemek közötti bérszakadék - a nők és férfiak órabére közötti átlagos 

különbség - megszüntetésére törekvés.   

3. Magánszféra védelme - kiemelt tevékenységek: a nemzetközi témák és módszerek 

ismeretének elmélyítése, nemzetközi akciók támogatása, emberi jogi oktatási program 

kidolgozásának megkezdése   

4. Fellépés a jogsértésekkel szemben világszerte - kiemelt tevékenységek: a jogtalanul 

bebörtönzött és üldözött jogvédőkért kiálló hagyományos levélíró maraton megszervezése, 

kiterjesztve ezt a vidéki városokban működő Freedom Clubokra is   

5. Emberi jogi képzés és ifjúsági program - kiemelt tevékenységek: a hagyományos emberi jogi 

oktatás mellett az Összpont nevű emberi jogi verseny megszervezése a 14-17 éves korosztálynak, 

a korábbi évekhez képest intenzívebb és interaktívabb nyári emberi jogi tábor szervezése, 

tematikus órák szervezése Budapesten és az ország minden részén, kampányokhoz kapcsolódó 

képzések, valamint képzők képzése, amelyet a megújult képzői kézikönyv is támogat.   

A dokumentum második részében az Egyesület közhasznúsági tevékenységéhez kapcsolódó 

alapcél szerinti tevékenységeit ismerhetjük meg négy tematikus egységre bontva: 

adománygyűjtés; média és kommunikáció; aktivizmus; szervezetfejlesztés, szervezeti irányítás és 

vezetés. Ebben a részben részletes tájékoztatást kaphatunk az Egyesület láthatóságának növelése 



érdekében folytatott munkáról és kommunikációs formákról, a szervezet működésével és 

fejlődésével kapcsolatos információkról, valamint az adománygyűjtő tevékenységről.   

Az Egyesület 2021-ben is tovább tudta növelni láthatóságát a fenti eseményeknek, a 

médiaszerepléseknek és a közösségi médiában megjelent szerteágazó tartalmaknak 

köszönhetően, s ezt adománygyűjtés formájában is ki tudta használni az Egyesület. A közösségi 

médiabeli megjelenésekkel egyre több embert ér el az Egyesület, mivel egyre inkább az aktív 

kommunikációt részesíti előnyben a követőkkel.    

Az aktivizmus szempontjából a 2021. év nagyon mozgalmas volt, aktivistáink képviselték az 

Egyesületet, valamint vidéken a 2018-ban beindított Freedom Clubok is akcióba lendültek.    

A nemzetközi sztenderdeknek és a hazai jogi követelményeknek való megfeleltetés részeként a 

meglévő szabályzatokat az Egyesület 2021-ban is felülvizsgálta és szükség szerint aktualizálta. A 

nemzetközi szinten megalkotott közös könyvelési rendszer immár sikeresen működik, emellett a 

hatékony és átlátható irodai működés érdekében az Egyesület számos, korábban már jól bevált 

módszert követett a 2021. évben is, valamint azok mentén fejlesztettek újakat (pl. IT biztonság 

továbbfejlesztése, pénzügyi riportok havi rendszerességű egyeztetése, az Irodában bekövetkező 

személyi változások hatékony lebonyolítása). Az Elnökség is részt vett a hatékony szervezeti 

irányításban, az Alapszabály-felülvizsgálatokban, a nemzetközi fórumokon történő sikeres 

képviseletben, valamint az elnökségi munka még gördülékenyebbé tételében testesült meg.   

A Közhasznúsági Melléklet tanúsága szerint az Amnesty International Magyarország mint civil 

szervezet emberi jogi munkája a legteljesebb mértékben megvalósítja az Alapszabályban 

megjelölt közhasznú tevékenységeket, működése átlátható és megfelel a közhasznú 

szervezetekkel szemben támasztott követelményeknek.   

  

2.       KÖLTSÉGVETÉS 2022  

Az Egyesület 2022. évi költségvetésének fő számait áttekintve látható, hogy a tervezett bevételek 

kismértékben meghaladják a tervezett kiadásokat,  ugyanakkor mind a terv szerint kiadások, 

mind a terv szerinti bevételek jelentős mértékben növekednek a 2021. évi szinthez képest. Ezt 

elsősorban a nemzetközi támogatások, valamint az adományszervezésből származó bevételek 

jelentős növekedése okozzák, amelyekkel arányosan a tervezett kiadások is növekednek. Az 

Egyesület 2021. év végén megfelelő mennyiségű szabad pénzeszközzel rendelkezett a 2022. évi 

első negyedéves kiadásainak teljesítésére.  

 


