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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). 
 

A SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI: 

név:     Amnesty International Magyarország 

székhely:    1054 Budapest, Báthory u. 4., 1/3 

bejegyző határozat száma:  6.Pk.61515/1. 

nyilvántartási szám:   01-02-0001273 

képviselő neve:    Kéri András 
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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 a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység 
 

EZT ÉRTÜK EL EGYÜTT: 10 PÉLDA A GLOBÁLIS SIKEREINKRE 2021-BEN 

1. 2021-ben több önkényesen bebörtönzött ember kiszabadulását is elértük Bahreinben, köztük négy kiskorúét is, 

akiknek az Amnesty közbelépésének köszönhetően nem kellett 6 hónapot börtönben tölteniük. 10 év után 

kiszabadult a lelkiismereti fogoly, Mohamed Hasszán Jawad is, akit a 2011-es felkelésben való békés részvétele 

miatt börtönöztek be. 

 

2. Először az ország történetében, egy japán bíróság kimondta, hogy alkotmányellenes, amiért a kormány nem 
ismeri el az azonos neműek házasságát. Ez a döntés óriási előrelépés a szexuális kisebbségek jogegyenlősége 
felé, amelyet az Amnesty és partnereinek kampánya is nagyban segített. 

 
3. Az iraki parlament elfogadta a jezidi túlélőkről szóló törvényt, amely alapján kártérítést kaphatnak az Iszlám 

Állam áldozatai, köztük azok a nők és lányok, akiket 18 éves koruk előtt raboltak el, majd szexrabszolgaként 
tartottak fogva a terroristák. Az Amnesty tavalyi jelentésében kifejezetten felhívtuk a figyelmet a családjuktól 
elszakított jezidi gyermekek védelmének és támogatásának fontosságára.  

 
4. A Nemzetközi Büntetőbíróság bejelentette, hogy nyomozást indít a megszállt palesztin területeken, a Fülöp-

szigeteken és a Venezuelában elkövetett súlyos jogsértések kivizsgálására. Mindhárom ügyben többször 

hivatkoztak az elmúlt évek során az Amnesty által dokumentált jogsértésekre, mint amelyek alátámasztják a 

vizsgálat fontosságát. 

 

5. A szaúd-arábiai nők szabadságáért kampányoló Nassima al-Sada 2021 júniusában végre szabadon távozhatott a 
börtönből. Nassimát 2018-ban tartóztatták le békés emberi jogi munkája miatt.  

 
6. A jogvédő Gemain Rukukit több mint négy év után engedték szabadon a börtönből a burundi hatóságok. Az 

eredetileg 32 évre ítélt férfi legfiatalabb gyermekének születése előtt börtönözték be még 2017 júliusában. Az 
Amnesty több mint 400,000 aláírással ellátott petícióval hívta fel a figyelmet az ellene elkövetett jogsértésre.  

 
7. A 22 éves Paing Phyo Mint 2019-ben 6 év börtönre ítélték, mert Peacock Generation nevű thangyat 

formációjával (a műfaj a verset és a táncot ötvöző művészeti forma) katonai egyenruhában léptek fel, 

kifigurázták Mianmar katonai vezetését, és az előadásról készült felvételeket online is megosztották. A 2020-as 

Levélíró Maraton keretében százezrek léptek fel a mianmari ifjúsági aktivista kiszabadulásáért. 2021 tavaszán 

széles körű amnesztia keretében két társával együtt kiszabadult a börtönből. 

 

8. Moldova ratifikálta az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról 
szóló egyezményét, az Isztambuli Egyezményt, amelyért az Amnesty hosszú évek óta kampányolt. 

 
9. Az ankarai Közel-keleti Műszaki Egyetem (METU) LMBTQI Szolidaritási Csoportjának meghatározó alakjait, Melike 

Balkan és Özgür Gür biológushallgatókat még 2019-ben tartóztatták le több társukkal együtt, amikor a betiltott 
Pride felvonulás helyett 2019 májusában békés ülősztrájkot szerveztek a kampuszon. A nemzetközi tiltakozási 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/bahraini-authorities-flouting-prisoners-rights-to-health-amid-rise-in-covid-19-cases-at-jaw-prison-2/
https://haiku.amnesty.org/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/iraq-yezidi-reparations-law-progress-welcome-but-more-must-be-done-to-assist-survivors/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iraq-yezidi-child-survivors-of-islamic-state-facing-unprecedented-health-crisis/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/israel-opt-historic-breakthrough-as-prosecutor-confirms-initiation-of-icc-investigation-in-occupied-palestinian-territories/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/icc-launches-probe-philippines-war-on-drugs-duterte/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/icc-launches-probe-philippines-war-on-drugs-duterte/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/venezuela-icc-prosecutors-primary-consideration-opening-investigation-must-be-timely-effective-justice-victims/
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/photos/a.346299831574/10159459147021575/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA1qEn4yoFDi4XTvHQ5QeQ9SU4q5vqS5itEqxFL16WXDAo9N-e9nalKtswZ65VKOCCStRXctV3eN4N6QlZ8mqvaneQwj5vDI0VNDFLjTSJRpIzVaQgM89jB46H-MYytnnl_f8uZnCJQFIOn9tkl99OUsybw0qkRJzxCWCOqT8o8PgtwBYa5bSb_7Wf2D8apHXY4iuDV9QSElrD0ITIsuulCxdWzQhMVtaa5nIZ68q_MUEPdC4lVLmOp6oqqC3VqBXBQ5j6I-pYmuCcuhgRcHi0015Sdnig7DsjmJgSjDDurH4xr9-A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/photos/a.346299831574/10159459147021575/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA1qEn4yoFDi4XTvHQ5QeQ9SU4q5vqS5itEqxFL16WXDAo9N-e9nalKtswZ65VKOCCStRXctV3eN4N6QlZ8mqvaneQwj5vDI0VNDFLjTSJRpIzVaQgM89jB46H-MYytnnl_f8uZnCJQFIOn9tkl99OUsybw0qkRJzxCWCOqT8o8PgtwBYa5bSb_7Wf2D8apHXY4iuDV9QSElrD0ITIsuulCxdWzQhMVtaa5nIZ68q_MUEPdC4lVLmOp6oqqC3VqBXBQ5j6I-pYmuCcuhgRcHi0015Sdnig7DsjmJgSjDDurH4xr9-A&__tn__=-R
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/burundi-release-of-germain-rukuki-a-victory-for-human-rights/
https://www.instagram.com/p/CN2wT1_qmWe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CN2wT1_qmWe/?utm_source=ig_web_copy_link
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hullámnak és az Amnesty kampányának köszönhetően 2021 októberében mindannyiukat felmentették a vádak 
alól.  

 
10. Az Amnesty munkájának hála felmentették a vádak alól és szabadon engedték Shafqat ás Shagufta Emmanuelt, 

azt a keresztény párt, akik hét évet töltöttek a halálsoron istenkáromlás vádja miatt. 
  

 

(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 2020-ban 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 
Nagy lendülettel kezdtük a 

munkánkat 2021-ben a 

jogállamiság területén.  

Márciusban több nemzetközi 

beadványban is felhívtuk a 

figyelmet a magyar jogállamiságot 

érintő súlyos aggályokra. Civil 

partnereinkkel közös jelentéssel 

járultunk hozzá az Európai 

Bizottság 2021-es jogállamisági 

jelentéséhez, amely júliusban 

jelent meg, és minden vizsgált 

területen (igazságszolgáltatás 

függetlensége, korrupció, média 

helyzete, fékek és ellensúlyok 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/pakistan-acquittal-of-couple-on-death-row-for-sending-blasphemous-texts-delivers-long-awaited-justice-2/
https://www.amnesty.hu/civil-hozzajarulas-az-unios-jogallamisagi-jelenteshez/
https://www.amnesty.hu/tovabb-romlott-a-magyar-jogallamisag-allapota-az-europai-bizottsag-szerint/
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rendszere) súlyos problémákat mutatott. 2021-ben Magyarország ismét szerepelt az ENSZ legfontosabb emberi jogi 

felülvizsgálati eljárásában. Ebből az alkalomból más szervezetekkel közös jelentéseket készítettünk a jogállamiság, a civil 

szervezetek és az emberi jogok helyzetéről, és megoldási javaslatokat is kínáltunk a problémákra.  

2021-ben is több fontos előrelépés történt. Több mint 10 hónappal azután, hogy az EU Bírósága megállapította, hogy a 

2017-es civilellenes törvény ellentétes az uniós szabályokkal, az Országgyűlés májusban végre hatályon kívül helyezte a 

megbélyegző és a civil szervezetek működését megnehezítő jogszabályt. Sajnos ezzel egy időben elfogadtak egy olyan új 

szabályozást is, amely újabb veszélyt jelent a független civil szervezetekre. Felszólítottuk a kormányt, hogy vonja vissza a 

jogvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket stigmatizáló új törvényt. 

A bírói függetlenség terén az Amnesty és a Magyar Helsinki Bizottság megkeresése nyomán Diego García-Sayán, az ENSZ 

különleges jelentéstevője nyilvános közleményben vonta kérdőre a magyar kormányt és az Országgyűlést, amiért Varga 

Zs. Andrást választották kúriai elnöknek. 

Annak apropóján, hogy május 21-én Magyarország vette át az Európa Tanács elnökségét, az Amnesty International nyílt 

levélben mutatott rá arra, hogy az elmúlt években hozott hazai törvények hogyan sértették a bírói függetlenség és a 

jogállamiság elveit, valamint hogyan korlátozták az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt emberi jogok (így a 

véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezéshez vagy a magánélethez való jog) érvényesülését. 

Az Európa Tanácshoz idén júliusban beküldött beadványunkban jeleztük, hogy a magyar kormány továbbra sem biztosítja, 

hogy a bírák szabadon elmondhassák szakmai véleményüket a bíróságok függetlenségéről anélkül, hogy hátrányos 

következményektől kellene tartaniuk. Ennek megfelelően szeptemberben az ún. Baka-ügyben az Európa Tanács illetékes 

bizottsága ismét felszólította a kormányt, hogy tegyen olyan intézkedéseket, amelyek végre eloszlathatják a bizottság 

aggályait. Október elején a Klubrádióban beszélgettünk erről és a bírói függetlenség helyzetéről. 

Ősszel az Európa Tanács Velencei Bizottsága a bíróságokkal kapcsolatos legutóbbi jelentésében hivatkozott egyik 

kutatásunkra. A független szakértőkből álló testület aggályokat fogalmazott meg a bírák áthelyezésének szabályaival 

kapcsolatban: ezek a szabályok lehetővé teszik az Országos Bírósági Hivatal elnökének, hogy illetéktelen előnyben 

részesítsen egyes bírákat az előmenetelük tekintetében.  

2021-ben is sokat dolgoztunk azon, hogy a jogállam összetett fogalmát közérhetővé és átélhetővé tegyük: az év végén 

jelent meg a Jogállam a zsebben című legújabb kiadványunk, amelyben olyan ismert művészek, mint Erdős Virág, Oltai 

Kata, Steiner Kristóf, Beck Zoli és mások mondják el, nekik mit jelent a jogállam. 

Kutatási eredményeink 

Februárban jelentettük meg legújabb kutatásunkat a magyar bíróságok helyzetéről; ebben felhívtuk a figyelmet arra, hogy 

az Országos Bírósági Hivatal korábbi vezetőjének, Handó Tündének a lemondásával a rendszerszintű problémák nem 

oldódtak meg, és a bírói függetlenség továbbra is veszélyben van ma Magyarországon. A témában Sándor Zsuzsa volt 

bíróval beszélgettünk egy áprilisi eseményen, amelyen közel százan vettek részt. 

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 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 

https://www.amnesty.hu/jogallami-diszletek-kozott/
https://www.amnesty.hu/az-eu-birosaga-a-magyar-civileknek-adott-igazat/
https://www.amnesty.hu/hungary-repeals-controversial-laws-restricting-the-right-to-association-but-concerns-remain/
https://helsinki.hu/wp-content/uploads/2021/06/SR_submission_20210225_final.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26371
https://www.amnesty.hu/human-rights-violations-in-hungary-ahead-of-its-presidency-of-the-council-of-europe-committee-of-ministers/
https://www.amnesty.hu/human-rights-violations-in-hungary-ahead-of-its-presidency-of-the-council-of-europe-committee-of-ministers/
https://www.amnesty.hu/rule-9-the-execution-of-the-judgment-of-the-ecthr-in-the-case-of-baka-v-hungary/
https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22baka%22],%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%22CEC%22],%22EXECIdentifier%22:[%22004-10859%22]}
https://www.klubradio.hu/archivum/eljen-a-jogaval-2021-oktober-01-pentek-1430-20266
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2021)036-e
https://www.amnesty.hu/jogallam-a-zsebben/
https://www.amnesty.hu/egy-lepes-elore-egy-hatra-a-magyar-birosagok-helyzete/
https://open.spotify.com/episode/3crnmh4IdllfzWZcpwfnIv
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KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 

 

Egy Lépéssel Közelebb 

Folytattuk a nemek közötti bérszakadék felszámolásáért indított Egy Lépéssel Közelebb kampányunkat, amelyhez eddig 

közel 40 munkaadó (cégek és önkormányzatok) összesen több mint 50 ezer munkavállalóval csatlakozott. Ezek a 

szervezetek azt vállalták, hogy legkésőbb 2022. március 8-ig nyilvánosságra hozzák a nemek közötti bérszakadékra 

vonatkozó adataikat, és ezzel megteszik az első lépést a bérdiszkrimináció megszüntetése felé. Következő lépésként 

szeretnénk, ha, több európai országhoz hasonlóan, Magyarországon is törvény kötelezné a munkáltatókat, hogy évente 

nyilvánosságra hozzák a bérszakadékra vonatkozó adataikat egy olyan központi honlapon, ahol azok mindenki számára 

kereshetővé és összehasonlíthatóvá válnak. Ennek érdekében november 10-én, az Egyenlő Díjazás Napján, petíciót 

indítottunk. 

Fellépés a nőkkel szembeni munkahelyi diszkrimináció ellen 

2021-ben a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó programunk egyik fő célkitűzése volt, hogy tájékoztatást és 

információkat adjunk a nők munkaerőpiaci hátrányos megkülönböztetésének témájában. A Glamourral közös 

együttműködés keretében havonta kétszer jelentek meg cikkeink a nők munkahelyi negatív diszkriminációjával 

kapcsolatban. Rádióinterjúk során beszéltünk például a Nemzetközi Nőnapon és áprilisban, a láthatatlan munka 

világnapján, a nemek közötti bérszakadékról és a háztartáshoz, illetve gondozási feladatokhoz kapcsolódó fizetetlen 

munka egyenlőtlen elosztásáról. Az év második felében a Spirit FM-nek és a Klubrádiónak adtunk interjút a Nők Elleni 

Erőszak Felszámolásának Világnapja és a 16 akciónap keretében. Emellett az Elle.hu-n is megjelent velünk egy beszélgetés, 

a Meglepetés magazinban pedig összegyűjtöttük, hova fordulhatnak a családon belüli erőszakot átélt nők. A nők 

munkaerőpiaci hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatban szakértőként vettünk részt a GLAMOUR Karrier Summit 

rendezvényén, illetve a Nyitottak vagyunk online kerekasztal-beszélgetésén. Büszkék vagyunk rá, hogy a nemek közötti 

egyenlőség témájával foglalkozó Tudatos Lépés hírlevelünkre közel 500-an regisztráltak tavaly. 

A Nemzetközi Nőnap alkalmából a pécsi Freedom Club aktivistái Women in Herstory címen szerveztek nyilvános 

beszélgetést, amelynek témája a történelemben prominens szerepet játszó, ám a tanórákon elfeledett nők voltak. A 

Budapest Freedom Club a nemi szerepek filmekben való megjelenítéséről szervezett beszélgetést. Novemberben 

Szegeden a VERZIÓ Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál keretében a Röntgenképek egy családról c. film 

vetítése után beszélgetést szerveztünk a nemi szerepekről és nemi normákról a különböző kultúrákban. Ugyanebben a 

témában Pécsett is kerekasztal-beszélgetést tartottunk Női szerepek a különböző kultúrákban címmel, amelyen meghívott 

vendégeink a zsidó, roma, muszlim, illetve a nyugat-európai kultúrákban szerzett tapasztalataikról meséltek az 

érdeklődőknek. Az ezt követő pécsi eseményünkön helyi cégeknek mutattuk be az Egy Lépéssel Közelebb kampányunkat 

és Lépéselőny programunkat. 2021-ben megalakult a kampányt segítő tematikus aktivista csoportunk is, amelynek tagjai 

mostanra közel 150 új céget kerestek fel, hogy azok tehessenek egy lépést a bérszakadék megszüntetése felé. 2021-ben 

három új, rövid információs filmet is készítettünk, amelyek mindegyikéhez Hegyi Barbara színész adta a hangját. Az első 

https://www.amnesty.hu/egylepesselkozelebb
https://www.amnesty.hu/cselekedj/berszakadek/
https://www.amnesty.hu/cselekedj/berszakadek/
https://www.glamour.hu/g-eletstilus/hatranyban-a-nok-a-munka-vilagaban/c7n4vj6
https://www.youtube.com/watch?v=UmNnriOGleY&ab_channel=Klubr%C3%A1di%C3%B3
https://soundcloud.com/spiritfmbp/beszolo-lampe-agnessel-nok-a-munkaeropiacon-20211208?fbclid=IwAR2dJwXL-WWfmofrvR62YRd8yQTtEI6AU8zQA5o4rgqvDJ2gOwk0S1zg2vo
https://www.klubradio.hu/archivum/szolidaritas-2021-december-01-szerda-1400-21543?fbclid=IwAR1qMKRx1aZJU7cMVZYjs1nYOaNiYcCxWsMmOFHzEHZorKpUllN5MKyUELE
https://elle.hu/tarsadalom/miert-kap-kevesebb-penzt-ugyanazert-egy-no-6447
https://business.glamour.hu/karrier-summit
https://www.amnesty.hu/temaink/nemek-kozotti-egyenloseg/
https://www.facebook.com/events/255193086143654
https://www.facebook.com/events/328605955742349/
https://www.facebook.com/events/328605955742349/
https://www.facebook.com/events/644939596671881/
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/photos/a.346299831574/10159605212316575/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDszgP7jlHPjQ9635a8or_LqB7nu0otXvY2QDStAUxsPAoyxdbqkzolpHvhoURZywUONUOZ1lH8lw4SMW7mYabgJROftvWQ_O9ODMtapJLVntGKHlatzEoLxXInjXvoXwC-h0CAmosuIlYkhqL0c6OtjMmWdmECFubwl8Inyk-ZWjEvI49V9N7IxWZUIPcnlFec8-Ka17_aD367LiBf8xjNln-7vs-dCMYJupf11GTLyz3R1DfyxfyTfIIWhymvlqUxwnqQyHwp34B79eGN1jT95vRZIJq8aKa4zupoZEULtAfM8k8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/2802245446737915/
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videó átfogó képet ad a nemek közötti bérszakadék hátterében álló okokról, míg a másik kettő a nők munkahelyi negatív 

diszkriminációját szimbolizáló üvegjelenségek közül az üvegplafon és az üvegfal fogalmát mutatja be. 2022-ban további 

két filmet mutatunk be, amelyek az üvegszikla és üveglift jelenséget mutatják be. 

Elkészült a Hátrányban a nők a munkaerőpiacon című tájékoztató füzetünk, amely röviden összefoglalja a nők 

munkaerőpiaci negatív diszkriminációjának okait és főbb megjelenési formáit, emellett sikeresen alkalmazható 

megküzdési stratégiákat is tartalmaz. 

Új Lépéselőny e-learning programunk 

Kidolgoztunk egy saját képzési programot is a munkahelyi nemi alapú negatív diszkrimináció felszámolásáért. A 

Lépéselőny tréning célja, hogy munkaadóknak és munkavállalóknak nyújtson elméleti tudást a témában, illetve a 

gyakorlatban is alkalmazható eszközöket biztosítson a szexizmus megelőzésére, felismerésére és megszüntetésére. 2021-

ben 35 tréninget tartottunk, összesen 392 munkavállalónak. Azoknak, akiknek nincsen lehetőségük személyesen részt 

venni tréningjeinken, készítettünk egy 90 perces e-learning tananyagot is, amely a személyes képzéshez hasonlóan 

hasznos elméleti és gyakorlati tudást ad. 

Kutatási eredményeink 

A Szegedi Tudományegyetem több mint 300 hallgatója vett részt kutatásunkban, amellyel a hallgatók nemi alapú 

hátrányos megkülönböztetés területén átélt tapasztalatait, illetve a nemi sztereotípiákkal és szexizmussal kapcsolatos 

attitűdjeit térképeztük fel. Szeptemberben kerekasztal-beszélgetésen mutattuk be a kutatásunk eredményeit.  

Az LMBTQ jogok védelmében 

A kormány 2021-ben fokozta az LMBTQI közösség elleni 

támadásait: júniusban putyini mintára homofób és 

transzfób propagandatörvényt fogadtak el, amely ki 

akarja radírozni a nyilvánosságból az LMBTQI embereket. 

A törvény megszavazása ellen tüntetéssel léptünk fel, 

amelyre több mint 10 ezer ember jött el, hogy 

homofóbia és transzfóbia helyett elfogadást követeljen. 

A rendezvényt és a résztvevők biztonságát több mint 80 

aktivistánk biztosította. Két nappal később, a 

#nemvagyegyedül levélíró kezdeményezés 

társszervezőjeként gyűjtöttünk össze több száz, Áder 

Jánosnak írt levelet arra kérve őt, hogy legyen a szeretet 

erősebb a gyűlöletnél, és ne írja alá a 

propagandatörvényt. A Budapesten és Pécsett 

szervezett akciókat az Amnesty aktivistái biztosították. 

Júniust a Szabad a Házasság Szegeden eseménnyel 

zártuk, ahol LMBTQI és nem LMBTQI párok és 

támogatóik, szeretteik ünnepelték együtt, hogy szeretni 

emberi jog. 

A törvény hatályba lépése után egy, a nemzetközi médiát 

is felvonultató sajtótájékoztatón jelentettük be, hogy 

nem hátrálunk meg, és semmilyen módon nem alkalmazkodunk az emberi jogokat nyilvánvalóan sértő jogszabály 

előírásaihoz. Petíciót indítottunk, hogy az ombudsman az Alkotmánybírósággal vizsgáltassa meg a propagandatörvényt, 

és ehhez több mint 13 ezren csatlakoztak. A Háttér Társasággal közösen decemberben személyesen vittük el Kozma 

Ákosnak a kérésünket. Folyamatosan azon voltunk, hogy Magyarországon és azon kívül is minél többen álljanak ki a 

kirekesztés ellen, ezért online Pride kurzust indítottunk az LMBTQI emberek jogairól és tiltakozó akciót szerveztünk a 

szlovák-magyar határon. 

Júliusban a Pride hónapot a RunForRights csapatával rendezett Szivárványfutással nyitottuk, ahol több mint hatvanan 

gyűltünk össze a szeretet és az elfogadás jegyében egy közösségi szigetkör erejéig. A július 8-án, a homofób és transzfób 

https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/2802245446737915/
https://youtu.be/Zwd3-ppLWtg
https://youtu.be/fNn0ATJcP1k
https://www.amnesty.hu/wp-content/uploads/2022/01/Hatranyban-a-nok-a-munkaeropiacon_web.pdf
https://www.amnesty.hu/lepeselony/
https://civicrm.amnesty.hu/civicrm/profile/create?gid=37&reset=1&fbclid=IwAR0WEfMt_bJ2R-YPvZj8z5-5q0OMJ9WV7s45_-i2vMXZuQGfqXdJfj82DJU
https://issuu.com/amnestymagyarorszag/docs/nemi_egyenloseg_a_mindennapokban
https://www.facebook.com/events/570352244403210
https://www.amnesty.hu/tarsadalmi-tamogatottsaga-nincs-megis-megszavaztak-a-putyini-propagandatorvenyt/
https://www.instagram.com/p/CQauQBQADeU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQauQBQADeU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQQSlGjrzt7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQtWNrpqO3h/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/watch/?v=427694334903488
https://www.amnesty.hu/a-civil-szervezetek-nem-hajtanak-fejet/
https://www.amnesty.hu/petition/nem-vagy-egyedul-vedjuk-meg-az-lmbtqi-embereket/
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/photos/a.346299831574/10159689670041575/
https://www.facebook.com/watch/?v=539458163764292
https://www.facebook.com/watch/?v=1230993570660495
https://oktatas.amnesty.hu/hirek/elindult-az-amnesty-pride-kurzusa
https://www.facebook.com/watch/?v=969010463866855
https://www.instagram.com/p/CQ39s31hFyA/?utm_source=ig_web_copy_link
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propagandatörvény hatálybalépése kapcsán tartott sajtótájékoztatónk során harminc amnestys aktivista is kiállt, hogy 

jelenlétükkel is kifejezze támogatását a magyar LMBTQI-közösség felé. Ezt a pécsi Családi Nap követte, ahol a résztvevők 

nap közben workshopokon és az Emberség Erejével Alapítvány szabadulószoba játékán vehettek részt, valamint egy kvízen 

tesztelhették, majd családi titkokról szóló workshopon, élőkönyvek "olvasásával" és kerekasztal-beszélgetésen is 

bővíthették a magyar LMBTQI-közösséggel kapcsolatos ismereteiket.  

Weboldalunkon "Tettekkel az elfogadásért" címen indítottunk interaktív videó kampányt, amelynek keretein belül számos 

tettrekész ember osztotta meg, hogy ők mit tesznek egy mindenki számára élhető ország megteremtéséért, másokat is 

inspirálva, hogy aktívan kiálljanak az elfogadásért. 

A Pride hónap jegyében a pécsi Freedom Club LMBTQ filmmaratont és kvízestet, a budapesti Freedom Club pedig 

"Kiáll(ít)ás" workshop-sorozatot szervezett az LMBTQI-közösség jogaiért kiállva. 

A Budapest Pride előestéjén a vonulásra hangolódó Szivárványos délutánt tartottunk budapesti irodánkban, ahol majd' 

ötven aktivista hangolódott együtt a másnapi vonulásra csapatépítőkkel, LMBTQI-kvízzel és plakátkészítéssel. Július 24-én 

pedig rengeteg amnestys gyűlt össze az ország különböző pontjairól, hogy együtt ünnepeljük a szeretetet a Budapest Pride 

felvonuláson. 

Szeptember 18-án több ezer emberrel együtt természetesen mi is részt vettünk az első Pécs Pride-on. A felvonulást 

megelőző Civil Faluban a résztvevők a helyi amnestys aktivisták szervezte játékokon, programokkal, beszélgetésekkel 

hangolódtak a vonulásra. 

Októberben három LMBTQI fiatal mesélt nekünk az Előbújás Napján arról, hogyan tehetünk közösen azért, hogy mindenki 

boldogan és biztonságban élhessen. 

November 24-én a szivárványcsaládok és LMBTQI diákok helyzetét körüljáró "Családban Marad?!" kerekasztal-

beszélgetéssel zárult az aktivistáink által tervezett és szervezett "Nép Neme" eseménysorozat. A több mint száz résztvevőt 

bevonó és tíz szakértőt megszólaltató három hónapos programsorozatot az aktivistákból álló munkacsoport egy nyári 

amnestys képzés során tervezte meg. Csodás pillanat volt novemberben, amikor végre átadhattuk a Transvanilla 

Transznemű Egyesületnek a SHARE, a jótékony ser sörmárka soron következő adományát, amelyről a szociális 

ügyek/jogvédelem területért felelős nagykövetként mi dönthettünk. A legjobb helyre került a támogatás. 

December 10-én, az Emberi Jogok Világnapján pedig a Magyar Narancsban és a Jelen című hetilapban közzétett 

hirdetésekben, illetve egy nagyon sok emberhez eljutó, országos plakátkampánnyal hívtuk fel a figyelmet annak a 

fontosságára, hogy az emberi jogok mindenkit megillessenek. 

 

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 

 

https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/427694334903488
https://www.instagram.com/p/CREJxgnL2ww/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/953302915461521
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/510268553522215
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/posts/10159411622321575?__xts__%5b0%5d=68.ARCWR9sQXebhTMG163-QCTNWcrkY--k80DHgHiOo9948Kb76B7gfTgINH86q6uKF3GXZo-3k6fYspdPCd5TZCtNl5xlexlINZS54vsjs7GZrc5u61qmcc6JXUch4RNRnUy8dBhQTOmnVKi2rtHjY1TjpbrEmoSmPr00Wd_yFLrw41nXIXok1Uve5jNApW9I9JT5osJHc8WS6YijgQQGTGX5uS6TklEnZSZ45_EIx3onjnJ9hRI1jnMo1kCpbAyMq2LTnJTVjnc7XcQAPh3csCcgnUs3p_gIDIP11Y_hJWWBJrmepCN4
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/159678089684752
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/264204055593118/
https://www.facebook.com/A-N%C3%A9p-Neme-109061661505017
https://www.amnesty.hu/a-transvanilla-kapta-a-share-adomanyat/
https://www.amnesty.hu/a-transvanilla-kapta-a-share-adomanyat/
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/photos/a.346299831574/10159669870141575/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARAoT6uDOFj9Ih7tn48FJTDBzfZYlurtjEIXv7yy28UAa0okJ7ztGAXeEU_0yoWfOrfd-n2yGcS1UNvt6YE0A-FFBzfYOdliX6VAUudjuwlamZcBegyUtPez6L6g6ERIhaqZmYKIir_OqA0mGUwHj4MGedvf8AMgqA0THRC4upbf2GStyoT_0lifF7hwYHkuXlwAr6E81ZvH-d2cVwqmydy4a7UMcuL4NHNOWrLQ55Yj5Zx9nSjoiZKV2fK_cIOWT_zlB6XgzPRKBl3dlMOq7IHxctEgLr7kAvVHAglOhVgLtU3L3s0
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KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 
 

2021 egyik legnagyobb botránya volt, amikor júliusban kiderült, hogy az NSO 

nevű cég Pegasus kémszoftverével figyeltek meg 11 országban, köztük 

Magyarországon, újságírókat, politikusokat, üzletembereket és aktivistákat. Az 

Amnesty évek óta figyelmeztet arra, hogy a szoftvert jogvédők, ellenzéki 

aktivisták és politikusok jogellenes megfigyelésére használják kormányok, most 

pedig az Amnesty szakértői független magyar újságírók telefonjain is megtalálták 

a nyomait. Felszólítottuk a kormányt, hogy adjon érdemi választ arra, hogy 

engedélyezte-e újságírók, üzletemberek és mások lehallgatását, és tisztázza, 

hogy amennyiben valóban a kormány engedélyezte a titkos megfigyelést, úgy 

milyen alapja volt erre. A kormány azóta sem hajlandó tisztességes tájékoztatást 

adni a történtekről, Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke valamiért mégis 

minket tett felelőssé azért, mert nem haladt a vizsgálattal az ügyben. 

Magánszféra az emberi jogi oktatásban 

Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy elkészült a Digitális biztonság és emberi jogok című online kurzusunk, amelynek 

segítségével bárki pár óra alatt megismerheti, hogy miért fontos a magánszféránk védelme, és mit kell ahhoz tennünk, 

hogy biztonságban legyünk az online térben. 

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 

 
Fellépünk a jogsértések ellen világszerte 
Ahmed Samir Santawyt, a CEU kutatóját és mesterszakos hallgatóját az egyiptomi hatóságok február 1-jén rabolták el, és 

azóta is önkényesen tartják fogva, amiért kutatása és tanulmányai során a nők jogaival, köztük a reproduktív jogok 

egyiptomi történetével foglalkozott. A férfit egy tisztességtelen eljárás során végül júniusban “álhírek” terjesztésére 

hivatkozva 4 év börtönre ítélték. Ahmed szabadon bocsátásáért több fronton léptünk fel: levelet írtunk Szijjártó Péter 

külügyminiszternek és az egyiptomi nagykövetnek az ügyében, 73 civil szervezettel összefogva szólítottuk fel az egyiptomi 

hatóságokat, hogy a szabadon engedéséig is garantálják, hogy Ahmed rendszeresen találkozhasson a családjával és az 

ügyvédjével, kapjon megfelelő egészségügyi ellátást, illetve biztosítsák, hogy nem esik bántódása. Több mint 150 aktivista 

részvételével fotókampányt indítottunk, majd az Egyiptomi Nagykövetség előtt tartottunk rendhagyó tüntetést Ahmed 

https://www.amnesty.hu/a-kormanynak-erdemi-valaszt-kell-adnia-a-pegasus-botranyra/
https://www.klubradio.hu/adasok/amnesty-pegasus-ugyben-nem-minket-hanem-a-kormanyt-kellene-megkerdezni-122814
https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/228/digitalis-biztonsag-es-az-emberi-jogok
https://www.amnesty.hu/ahmed-samir-santawyt-szabadon-kell-engedni/
https://www.amnesty.hu/wp-content/uploads/2021/04/TG_AhmedSamirSantawy_74civil_20210414-1.pdf
https://www.amnesty.hu/wp-content/uploads/2021/04/TG_AhmedSamirSantawy_74civil_20210414-1.pdf
https://www.instagram.com/p/COepCjqKI8W/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/videos/334683421413375
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szabadon bocsátását követelve. Az erről készült videóval folytattuk a nemzetközi nyomásgyakorlást, miközben petícióban 

is követeltük, hogy engedjék szabadon Ahmedet. 

 

Miután január végén letartóztatták az idegmérgezésből felépülő, majd hazájába visszatérő Alekszej Navalnijt, petíciót 

indítottunk, hogy követeljük a lelkiismereti fogoly orosz ellenzéki aktivista azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását. 

A petíciónk aláíróival együtt már több mint 340 ezer ember követeli világszerte Navalnij szabadságát. 

Tavaly év elején már beszámoltunk róla, hogy a 2020-as Levélíró Maratonban Magyarországról több mint ezren vettek 

részt, és hogy az aktivisták minden korábbinál több saját levélíró eseményt szerveztek, de 2021 még ennél is több csodás 

eredményt hozott a tavalyi kampányban szereplő mindhárom ügyben. 

A szaúd-arábiai nők szabadságáért kampányoló Nassima al-Sada 2021 júniusában végre szabadon távozhatott a börtönből. 

Nassimát 2018-ban tartóztatták le békés emberi jogi munkája miatt. A börtönben számos atrocitás érte, egy évet töltött 

magánzárkában, és még az ügyvédjével sem találkozhatott. A támogatók összesen 777 611 levelet és online üzenetet 

küldtek a világ minden tájáról. Nassima fia, Mouse al-Sada meg van róla győződve, hogy az édesanyja ügyére irányuló 

hatalmas nemzetközi figyelem volt az, amelynek köszönhetően végre felmentő ítélet született. 

A kampány másik ügyének érintettjét, a 22 éves Paing Phyo Mint 2019-ben 6 év börtönre ítélték, mert Peacock Generation 

nevű thangyat formációjával (a műfaj a verset és a táncot ötvöző művészeti forma) katonai egyenruhában léptek fel, 

kifigurázták Mianmar katonai vezetését, és az előadásról készült felvételeket online is megosztották. A 2020-as Levélíró 

Maraton keretében százezrek léptek fel a mianmari ifjúsági aktivista kiszabadulásáért. 2021 tavaszán széles körű 

amnesztia keretében két társával együtt kiszabadult a börtönből. 

A harmadik jó hír októberben jött, ezúttal az ankarai Közel-keleti Műszaki Egyetem (METU) LMBTQI Szolidaritási 

Csoportjának meghatározó alakjai ügyében. Melike Balkan és Özgür Gür biológushallgatókat még 2019-ben tartóztatták 

le több társukkal együtt, amikor a betiltott Pride felvonulás helyett 2019 májusában békés ülőtüntetést szerveztek a 

kampuszon. A nemzetközi tiltakozási hullámnak köszönhetően 2021 októberében mindannyiukat felmentették a vádak 

alól. A felmentett aktivisták videóban mondtak köszönetet mindenkinek, aki kiállt értük. 

https://www.amnesty.hu/petition/ahmed-samir/
https://www.amnesty.hu/petition/navalnij/
https://www.amnesty.hu/petition/navalnij/
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/photos/a.346299831574/10159459147021575/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA1qEn4yoFDi4XTvHQ5QeQ9SU4q5vqS5itEqxFL16WXDAo9N-e9nalKtswZ65VKOCCStRXctV3eN4N6QlZ8mqvaneQwj5vDI0VNDFLjTSJRpIzVaQgM89jB46H-MYytnnl_f8uZnCJQFIOn9tkl99OUsybw0qkRJzxCWCOqT8o8PgtwBYa5bSb_7Wf2D8apHXY4iuDV9QSElrD0ITIsuulCxdWzQhMVtaa5nIZ68q_MUEPdC4lVLmOp6oqqC3VqBXBQ5j6I-pYmuCcuhgRcHi0015Sdnig7DsjmJgSjDDurH4xr9-A&__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/CN2wT1_qmWe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CN2wT1_qmWe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/watch/?v=3021636121416685
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Levélíró Maraton 
2021 decemberében a jó hírektől feltöltődve fordultunk rá a 2021-es Levélíró Maraton kampányra, amelynek érintettjei 

közt ezúttal szerepel hatóságok által meglőtt nőjogi aktivista, koronavírusról szóló beszámolókért bebörtönzött civil 

újságíró, és koholt vádak alapján fogva tartott és bántalmazott tinédzser. November végén aktivistáink egy egész napos 

levélíró képzésen ismerkedhettek meg jobban a Levélíró Maraton kampány 2021-es eseteivel, és a saját szervezésű 

eseményen tartható interaktív foglalkozásokkal. A foglalkozástervezeteket, segédleteket és háttéranyagokat módszertani 

kiadványba  foglaltuk, amelyet honlapunkról tudsz letölteni, vagy meg tudsz rendelni, és mi ingyen elpostázzuk neked. 

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: 2540 fő 

https://www.amnesty.hu/leveliromaraton/
https://www.facebook.com/events/6343569285718005/
https://youtu.be/_Fig_fkZXx4
https://admin.oktatas.amnesty.hu/amnesty-oktatas-admin/assets/mcc5pjo4jhw80ow4
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Kfjbwo03wUS0ehwEOSTd81B7f4GUSJBAq59tocefoaxUM09ES0VOUjJTMjM2NVVLNEFBUEhDNUtDNy4u&web=1&wdLOR=c49C54971-7D75-4311-B783-4899B2E17421
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Kiállunk az emberi jogi értékekért a közoktatás átalakítása során 
Hagyományos oktatási tevékenységünknek 2021-ben a koronavírus-járvány és a homofób és transzfób törvény visszatartó 

hatása okozta kihívásokkal kellett szembenéznie. Számos programot, képzést, tréninget kellett online megtartanunk, de 

ami kezdetben kényszer volt, abból hamarosan előnyt kovácsoltunk. Képzéseinket az élővel azonos színvonalon és 

hangulatban tartottuk meg az ország számos pontjáról, sőt a határokon túlról is érkező résztvevőinknek. 

A homofób és transzfób törvénnyel kapcsolatos állásfoglalásunk önkéntes képzőinkkel egyetértésben született, akik 

továbbra is nagy lelkesedéssel tesznek eleget az iskolai meghívásoknak, így az évben országszerte 1321 diákkal tudtunk 

találkozni emberi jogi foglalkozásainkon. Bár a legtöbb órát Budapesten és Pest megyében tartottuk, az elért diákok több 

mint 40%-a más megyékből került ki.  

Önkénteseink csapata egy pécsi és egy budapesti képzés 15 résztvevőjével bővült szeptemberben. Többségük azonnal 

bekapcsolódott a tevékenységeinkbe, foglalkozásokat tartottak és részt vettek a képzői találkozókon és a ráképzéseken. 

A hagyományos tevékenységeink mellett folytattuk több, 2020-ban elindított programunkat, és új területeken is 

kipróbáltuk magunkat. Tovább építettük például együttműködésünket a tanárokkal és fiatalokkal foglalkozó 

szakemberekkel: 14 (6 online és 8 élő) kétnapos módszertani továbbképzést tartottunk összesen 144 résztvevőnek. 

Emellett 75 tanárnak mutattuk meg bullying-óránkat, hogy saját csoportjaikban, osztályaikban meg tudják azt tartani.  

Rendszeressé tettük módszertani hírlevelünket, és hónapról hónapra egyre több feliratkozóval osztjuk meg legfrissebb 

oktatási híreinket és eseményeinket. Decemberi hírlevelünkkel már 419 magyarországi pedagógust, szociális munkást és 

oktatás iránt érdeklődő embert értünk el. 

Tematikus podcastunk vendégeivel havonta dolgoztunk fel egy-egy aktuális vagy izgalmas, oktatással kapcsolatos kérdést. 

Fülöp Judittal a motiválásról és a versengésről, Perlusz Andreával az inkluzív nevelés előnyeiről, Kegye Adéllal és Kende 

Ágnessel pedig az iskolai szegregációról beszélgettünk, de vendégünk volt többek között Nahalka István, Lannert Judit és 

Boldizsár Ildikó is. 

Három módszertani kiadványunk készült el az év során. Tavasszal jelent meg A mesék közelebb hoznak minket egymáshoz 

című összeállítás, amely a 2020-as Mesés emberi jogaid videósorozatunk történeteihez kínál feldolgozó gyakorlatokat 

pedagógusok és szülők részére. Nyáron készültünk el az emberi jogi dialógus módszerét bemutató füzetünkkel, az év 

végén pedig módszertani füzetet írtunk a Levélíró Maraton eseteihez összeállított foglalkozásokból. 

Emellett júliusban elkészítettük első saját e-learning tananyagunkat a Budapest Pride-ra, amellyel azóta közel 500-an 

tanultak az LMBTQI-alapfogalmakról és -jogokról, valamint az azokért való kiállás fontosságáról. Az első kurzus 

tapasztalatait a Lépéselőny projektünk keretében készített e-learning elkészítésekor hasznosítottuk. 

Júliusban az emberi jogi oktatási program és a mobilizációs csapatunk összefogásával létrejött az első Nagy Nyári Kompasz 

képzésünk. A képzés során 23 tanár, szociális munkás, képző és aktivista szerzett tudást és tapasztalatot szervezetünk 

modelljeinek használatában, kampánytémáinkban. A résztvevők hosszabb távú, emberi jogi módszertanra alapuló 

projekteket dolgoztak ki, amelyeket a következő hónapokban valósítottak meg országszerte. A képzésen megtervezett 

Nép Neme programsorozat a homofób és transzfób propagandatörvény hatásait elemezte. Az aktivistáink által szervezett 

és vezetett kerekasztal-beszélgetéseken szeptemberben szakértők és érintettek a közelgő népszavazásról beszélgettek, 

októberben a magyar LMBTQI-közösség kelet-európai helyzetét vizsgálták, a novemberi záróeseményen pedig a törvény 

szivárványcsaládokra és diákokra gyakorolt hatásait elemezték. 

2021-ben is megtartottuk éves emberi jogi ifjúsági táborunkat, amely során 23 középiskolás tanult együtt az emberi 

jogokról, és arról, hogy miként tudnak fellépni a védelmük érdekében. Az idei tábor azt a célt tűzte ki, hogy közelebb hozza 

egymáshoz az emberi jogok iránt érdeklődő fiatalokat, és olyan tudással és készségekkel ruházza fel őket, amelyek 

segítségével kiállhatnak számukra fontos emberi jogi ügyek mellett. A résztvevők kisebb csoportokban az Amnesty 

mentorainak támogatásával projektterveket dolgoztak ki jogállam, nemek közti egyenlőség és LMBTQI-jogok témákban. 

 

 

 

https://oktatas.amnesty.hu/hirek/propagandatorveny
https://oktatas.amnesty.hu/hirek/kepzok-kepzese-budapesten
https://oktatas.amnesty.hu/hirek/modszertani-kepzesunk-resztvevoi-szemmel
https://oktatas.amnesty.hu/orak/iskolai-zaklatas-es-kikozosites
https://oktatas.amnesty.hu/tanaroknak#form-subscribe
https://open.spotify.com/episode/4OWBgzNvVg847jzCZ2S4aT
https://open.spotify.com/episode/0qNA0ZrHVV3Dbd9eM44W9K
https://open.spotify.com/episode/52HT0YeXfEAzMKRiuwfa7u
https://open.spotify.com/episode/52HT0YeXfEAzMKRiuwfa7u
https://open.spotify.com/episode/5vbogVnxu6GN5qOJ7Ds3N3
https://open.spotify.com/episode/1RCIlneUVmh2NeSwsnLSbT
https://open.spotify.com/episode/74PbZufdlAiolFD8GI3pm3
https://admin.oktatas.amnesty.hu/amnesty-oktatas-admin/assets/iboylpv7dhwso04k
https://oktatas.amnesty.hu/hirek/a-mesek-kozelebb-hoznak-minket-egymashoz
https://oktatas.amnesty.hu/hirek/elkeszult-idei-leveliro-maraton-modszertani-fuzetunk
https://oktatas.amnesty.hu/hirek/regisztralj
https://oktatas.amnesty.hu/hirek/megerkezett-legujabb-online-kurzusunk
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/posts/10159448426021575?__xts__%5B0%5D=68.ARApFGIg1kGr5pe1tv-g7GOQeUZtyMhElvaR-KacQSplYIeEwhteAgq7BNmBa0HuZv7uuVhPZ4tbAf4tBridpWXux36K7WvXguxMRCP7-Hqtjaf5mTlbMh-Jrl8LVldbirtrHx4Z_WcJ7k11kZenHBdboqOISaD8FEsbJ68IYsAvMYitsG2oHwgOyaNFYDtNoxiRA-I5tFL-BLV7MLTy74xUW09SD605Iwrk93LTyV1HK_f7KBkGmBDFHbOZCoHDTbUw5969vFidP5VDLxCs2Irywl2cxXBHzErFA_GiRX0zUVu4WtY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/posts/10159448426021575?__xts__%5B0%5D=68.ARApFGIg1kGr5pe1tv-g7GOQeUZtyMhElvaR-KacQSplYIeEwhteAgq7BNmBa0HuZv7uuVhPZ4tbAf4tBridpWXux36K7WvXguxMRCP7-Hqtjaf5mTlbMh-Jrl8LVldbirtrHx4Z_WcJ7k11kZenHBdboqOISaD8FEsbJ68IYsAvMYitsG2oHwgOyaNFYDtNoxiRA-I5tFL-BLV7MLTy74xUW09SD605Iwrk93LTyV1HK_f7KBkGmBDFHbOZCoHDTbUw5969vFidP5VDLxCs2Irywl2cxXBHzErFA_GiRX0zUVu4WtY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/posts/10159640394056575?__xts__%5B0%5D=68.ARDkFWAgCtY9v2Lt-F7LbULOxNnJPWRbs5sgvFF3iOWke__dBGJbWsPRx4EeCPkLgI2ZLLNBqMP8kOBvqgsl0oxGM1wrNRSckcliajMTfJBnFyPYKEjVKYrGP8eide054QxOsS8_52g777qb3Ov6n5Oz9BiPAMLO2CD8VXgZOEXIJHaqmc-ZpIdtGUVXjSPiuYx19x8lZz_mCLN1XfHyPc9DCKaWitJSMkbrGlYOA6StIktKR2btN6c82y6Xh6cHGMnrsJC9jTVYTyO3ux7m4RRFfpFCKkHEw8MY4TsPseNcXwxF1t0&__tn__=-R
https://oktatas.amnesty.hu/hirek/nyari-ifjusagi-tabor-hollokon
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Megalakultak a középiskolás ifjúsági csoportok  

Februárban rekordszámú, 108 résztvevővel indult el Összpont nevű emberi jogi diákversenyünk, amely során 

középiskolások mélyíthetik el és tehetik próbára emberi jogi tudásukat és készségeiket. A verseny ezúttal öt témát fogott 

át, így a résztvevők a jogállam, a nemek közti egyenlőség, az oktatás, a diszkrimináció és a gyermekjogok területével 

ismerkedhettek meg közelebbről, és dolgozhattak ki saját projekteket. Míg a csapatok az első fordulóban írásbeli 

feladványokat oldottak meg, a második körben az előbbi témákban indított petícióikkal kampányoltak, és szereztek 

összesen több mint 15 000 támogatót ügyeikhez. A döntőben a csapatok projektterveken dolgoztak, amelyekből végül 

kettő meg is valósult az Amnesty támogatásával. Így rendeztek Pécsen workshopot a nemek közti egyenlőségről, illetve 

ennek köszönhetően jött létre az inkluzív családokat bemutató rajzverseny is. Az erre beérkezett legjobb pályamunkák 

városszerte láthatók matricákra nyomtatva. 

(II) KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ALAPCÉL SZERINTI 
TEVÉKENYSÉG 

5.2. ADOMÁNYGYŰJTÉS 

A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok: 
(1) Új tagok és támogatók toborzása, meglévők megtartása  
(2) Közösségi adománygyűjtés  
(3) Bevételünk növelése adó 1%-os kampányon keresztül 
(4) Projekt-támogatások 
(5) Nemzetközi mozgalmon keresztül érkező bevételek 
 
Az adománygyűjtésünket önkéntesek, gyakornokok, telefundraiser és irodai munkatársaink, valamint elnökségi tagjaink 
segítették, de arra is volt példa, hogy adományozóink vagy tagjaink vállaltak önkéntes adománygyűjtő munkát. Mindez 
rengeteg erőt adott nekünk az év során, és sok nehézségen segített minket át. Támogatóink mind azt üzenték nekünk: 
érdemes kitartani, érdemes az emberi jogokért küzdeni. 
Az éves fundraising tevékenységből származó bevételeink túlszárnyalták a terveinket. Év elején 26 millió forintot tűztünk 
ki magunk elé, amit magánszemélyek támogatásaival és webshopos eladásokkal terveztünk elérni. Ez a terv 146 %-on 
valósult meg, ami több mint 38,8 millió forintot jelentett. Ezt a növekedést elsősorban rendszeres adományozóinknak 
köszönhetően érhettük el, illetve a következő pontokban kifejtetett kampányok segítségével (Követes kampány, Közösségi 
adománygyűjtés, Webshop).  
 
(1) Új tagok és támogatók toborzása, meglévők megtartása 
2021 során közel 1000 rendszeres adományozónk segítette a tevékenységünket, közülük közel 800-an 2022-ben is 

folytatják támogatásukat. Mellettük több mint 1800 támogató egyszeri adományával segítette az Amnestyt.  

Támogatóink egy része tagként is részt vesz az egyesület munkájában. A 2021-es évben 49-en jelentkeztek egyesületi 

tagnak. Tagdíjuk egyesületünk fontos bevételét képezi. A tagságtól érkező, tervezett éves bevételek 10%-kal haladtuk 

meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oktatas.amnesty.hu/hirek/egy-igazan-szemleletformalo-oktatasi-projekt
https://oktatas.amnesty.hu/hirek/nyar-elejen-ert-veget-idei-osszpont-versenyunk-de-a-dobogosok-azota-sem-tetlenkednek
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(2) Követes adománygyűjtés 
2021 szeptembere és decembere között követes adománygyűjtést szerveztünk. 32 tagunk és támogatónk döntött úgy, 

hogy AdakozóKedd alkalmából saját ismerősei körében kampányol az emberi jogok védelméért Magyarországon. 

Követeink nemcsak hitelesen, de rendkívül hatásosan tudták képviselni az Amnesty ügyét, alig 2 hét alatt közel 5 millió 

forintot sikerült gyűjteniük, túlszárnyalva ezzel minden előzetes várakozást. Végül egy nyertes pályázatnak köszönhetően 

a kampány összege megduplázódott. 

 
(3) SZJA 1% felajánlásokból származó bevételeink növelése  
2021-ben, az Amnestynek felajánlott összeg az előző évhez képest 30%-kal növekedett, így 2,8 millió forintot tudtunk az 

emberi jogi munkánkra fordítani.  
 

(4) Projekt-támogatások 
2021-ben 31,9 millió forint támogatást kaptunk nagykövetségektől és magánalapítványoktól. Nagykövetségektől, 

szervezetünk adományszerzési szabályaival összhangban, emberi jogi oktatási tevékenységünkre kértünk és fogadtunk el 

támogatást (Német Nagykövetség és Flamand képviselet). Magánalapítványoktól (Nadace OSF és OSIFE) társadalmi 

bázisépítésre és kommunikációs munkánk támogatására kaptunk támogatást. Ezen felül az Európa Tanácstól és az Európai 

Uniótól is kapott a szervezet támogatást. 

 
(5) Nemzetközi Mozgalmon keresztül érkező bevétel 
Bevételeink további részét a Nemzetközi Mozgalomtól kaptuk, ami más országok magánszemélyeinek adományait jelenti. 

2021-ben összesen 106,7 millió forint támogatást kaptunk ilyen módon. 

 

5.2. MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:  
(1) Összpontosított és hatékony média kommunikáció 

(2) A szervezeti kommunikáció megerősítése 

(3) A láthatóság növelése és több ember bevonása online felületeinken keresztül  

 

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 
 

A korábbi évekhez képest 2021-ben is tovább növeltük a megjelenéseink számát, több mint 3400 alkalommal említettek 

minket a hazai médiában, köszönhetően elsősorban a homofób és transzfób propagandatörvény kapcsán végzett 

munkánknak, a Pegasus-botránynak, illetve a jogállamiság megvédéséért vívott küzdelmünknek. Közel 60 

alkalommal adtunk interjút a magyar sajtónak, elsősorban az LMBTQI embereket érintő jogkorlátozó lépések, a 

nőket sújtó munkaerőpiaci hátrányos megkülönböztetés és a civil szervezetek helyzete kapcsán kérdeztek minket, 

de fontos volt a véleményünk olyan nemzetközi események kapcsán is, mint Alekszej Navalnij bebörtönzése, illetve a CEU 

diákjának, Ahmed Samir Santawynak az önkényes fogva tartása. Gyakori vendégei voltunk az RTL Klub Reggeli című 

műsorának, ahol elsősorban a koronavírus-járványhoz kapcsolódó szabályozások útvesztőjében való eligazodást 

próbáltuk segíteni, de több alkalommal szerepeltünk a Partizán műsorában is. 2021 elején elindult SZKÓP podcastunk, 

amely oktatási, illetve hazai és nemzetközi emberi jogi témákkal foglalkozik, illetve új blogunk a 444-en.  

 

Sajnos 2021-ben is előkelő helyen szerepeltek a magyar kormány által elkövetett jogsértések a nemzetközi hírekben. 

Elsősorban az LMBTQI embereket a közéletből kiradírozó törvény, a Pegasus-botrány és a Stop Soros törvénycsomag 

eltörlése kapcsán nyilatkoztunk sokat a külföldi sajtónak. A szlovák Denník N-től a Euronewson és az Associated Pressen 

keresztül a világ legnívósabb egészségügyi lapjáig, a Lancetig bezárólag voltunk megkerülhetetlen szereplői a 

Magyarországról szóló hírek értelmezésének. A svéd rádióba a Budapest Pride-ról jelentkeztünk be, de ott voltunk a BBC 

és a Sky News hírműsorában is. Különösen büszkék vagyunk rá, hogy az osztrák ORF egyórás élő műsorába is meghívtak 

minket, ahol a jogállamiság leépüléséről és az emberi jogok magyarországi helyzetéről beszélgettünk, illetve a Deutsche 

Welle is hosszú interjút készített velünk a homofób és transzfób törvény következményeiről. 

https://nepszava.hu/3125670_oriasi-szivarvanyszivvel-tiltakoztak-civilek-a-homofob-torveny-ellen
https://www.atv.hu/belfold/20210720/pegasus-ugy-az-amnesty-international-magyarorszag-igazgatoja-szerint-a-magyar-szabalyozas-nem-felel-meg-a-nemzetkozi-emberi-jogi-normaknak
https://444.hu/2021/06/16/szijjarto-magat-leplezte-le-a-kuria-uj-elnokevel-kapcsolatban-az-ensz-nek-adott-kioktato-valaszaval
https://444.hu/2021/06/14/osszekeverik-ket-felnott-ember-szerelmet-gyerekek-serelmere-elkovetett-aljas-buncselekmenyekkel
https://www.klubradio.hu/archivum/szolidaritas-2021-december-01-szerda-1400-21543
https://168.hu/itthon/az-amnesty-elmagyarazta-miert-fontos-hogy-unios-jogot-sert-a-stop-soros-221864
https://444.hu/2021/04/07/az-amnesty-international-szerint-oroszorszag-lassu-halalra-iteli-navalnijt
https://24.hu/kozelet/2021/02/18/ahmed-samir-abdelhay-ceu-borton-egyiptom/
https://rtl.hu/reggeli/2021/04/28/ezeket-a-jogi-kerdeseket-es-problemakat-veti-fel-a-vedettsegi-igazolvany
https://www.youtube.com/watch?v=IzrhEA8tDX4
https://www.youtube.com/watch?v=CpzRPZZxKQU
https://open.spotify.com/show/3El4Go3XdLLtAjPWglmT1g
https://amnesty.444.hu/2022/04/05/evi-4793-milliard-forintnyi-lathatatlan-munkat-vegeznek-a-nok
https://dennikn.sk/2616477/pravnik-o-orbanovom-baliku-stop-soros-chceli-nas-zastrasovat-uz-to-nebude-mozne/
https://www.facebook.com/watch/?v=539458163764292
https://www.youtube.com/watch?v=a509kRm4Fi8
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01434-3/fulltext?rss%3Dyes
https://sverigesradio.se/artikel/rekordstor-pride-i-budapest
https://www.youtube.com/watch?v=NaVHy41vDao
https://www.facebook.com/watch/?v=1230993570660495
https://www.facebook.com/watch/?v=1230993570660495
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5.3. AKTIVIZMUS 

 

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 
 
2021-ben vidéki munkatársakkal is bővült csapatunk, akik eseményekkel és akciókkal erősítették tematikus 

kampányainkat, és rendszeres csapatépítőket tartottak az emberi jogok védelme iránt elkötelezett helyi közösségeknek 

Pécsett és Szegeden.  

2021-ben az emberi jogi harcot folytató közösségünk több mint 400 vidéki aktivistával bővült, akiknek a részvételével 

országszerte szerveződtek emberi jogi események és projektek. Pécsett többek közt "mesés" emberi jogi keretek között 

ünnepeltük a Gyereknapot, a pécsi regionális koordinátorunk és a helyi Amnesty-aktivisták szervezésében. Szegeden 

bővült a Freedom Club, az egyetemistáknak pedig rendszeres emberi jogi foglalkozásokat és eseményeket tartottunk. 

Miskolcon ifjúsági önszerveződő aktivista csoport alakult, akik már egy saját projekttel vágnak neki az évnek. 

A fesztiválszezonban sem pihentünk, képzőink és aktivistánk Kapolcson, a Művészetek Völgyében vontak be sokakat 

szervezetünk munkájába. A programunkon résztvevők kipróbálhatták emberi jogi oktatásunk foglalkozásait, és az emberi 

jogi párbeszéd módszertanát gyakorolva beszélgethettek a jogállam magyarországi helyzetéről. Augusztusban az 

Ördögkatlan fesztiválon folytattuk a fesztiválozók bevonását. Itt pécsi aktivistáink vezetésével ismerkedhettek az 

Esélykikötőbe látogatók emberi jogi programjainkkal és eszközeinkkel, majd a Kolorádó fesztiválon egyensúlyoztunk a 

jogállam pillérjein. A nyarat a Szegedi Ifjúsági Napokkal zártuk, ahol ezúttal a klímavédelem és az emberi jogok kapcsolata 

volt reflektorfényben – nagy érdeklődés övezte a klímaaktivizmusról szóló beszélgetéseket és a gilisztakomposzt 

workshopokat. 

Az Amnesty futócsapata október 

első hétvégéjén körbefutotta a 

Balatont. A tagokból, támogatókból, 

aktivistákból és munkavállalókból 

álló 10 fős váltó szombat reggeltől 

vasárnap hajnalig teljesítette az 

UltraBalaton 216 kilométerét. A 

távot 30 szakaszra, 30 emberi jogra 

osztottuk, hogy felhívjuk a figyelmet 

minden egyes jog fontosságára. 

Több futónk futónagykövetként 

pénzt gyűjtött az Amnestynek, ebből 

befolyt összesen több mint 320 ezer 

forint.  

 

Az emberi jogok világnapját december 10-én Szegeden és Pécsett Szeretetkoncertekkel ünnepeltük.  

 

 

 

 

 

 

https://oktatas.amnesty.hu/hirek/meses-pecsi-gyereknap-az-amnestyvel
https://www.instagram.com/p/CRwCRqNhjtj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CSOG8MJKE9o/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/posts/10159473583581575?__xts__%5B0%5D=68.ARA4GQ1KWHppxasATqObvxJqS9tO0mXrgjGsbV6SzhF0sWUhZx-4xNRnoIZn7fZ8cwWyDB7yizocFOsEqWTAidNVPCP3rgwkp1ERHPvuwtWu8QmM7lG2My0TwbcOFYA8oeM2Z__oXvVvlMw-0T9jDM3Jswk3OGP0OkDa1dMbCXNCte14dSp6IrmhvnNZNV4vTFEGHHKsg97SrgK6Kt5fmano2c1u5GY9Ui0vLTOUfe9avyJIXJtOdA5flDTjBYJifXxoUiYJRa1j0NWlkCNDqK-bHn1UC-PBCfaHE-lrflgkZgcesM4&__tn__=-R
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6. SZERVEZETFEJLESZTÉS, SZERVEZETI IRÁNYÍTÁS ÉS VEZETÉS 

 
KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 

 

A hazai számviteli előírásokon túl a nemzetközi szinten használt számlatükörnek megfelelő kimutatásokat is 
folyamatosan vezettük. Az ún. „Standard Action Reportban” 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: 

• A 2021-es év közepétől elkezdtünk dolgozni egy HR konzultánssal, aki a HR ügyeken felül segít szabályzatainkat 
aktualizálni, ahol szükséges. 

• Pénzügyi riportjaink havi rendszerességgel készültek könyvelőinkkel folyamatosan egyeztetve, negyedévente 
pedig az Ellenőrző Testület és Elnökség egy-egy tagja is megvizsgálta azokat, ezt követően pedig a tagjainkat és a 
támogatóinkat is tájékoztattuk az aktuális pénzügyi helyzetünkről. A Nemzetközi Mozgalom felé rendszeresen 
adunk tájékoztatást pénzügyeink alakulásáról az Amnesty International globális közös könyvelési rendszere 
mentén. 

• 2021-ben csapatunk több taggal is bővült. Az év végén összesen 17 teljes állású munkatársunk volt. 

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

• Törekszünk arra, hogy egy zöldebb fentarthatóbb irodát működtessünk. 

 
Az Elnökség nyolc alkalommal ülésezett, jellemzően online, emellett két alkalommal csapatépítő alkalmat 
szerveztünk, 3 alkalommal pedig a munkavállalókkal és a Youth tagokkal beszélgettünk. Az Elnökség minden 
ülés alkalmával meghallgatta az Igazgató beszámolóját a szervezet működésével és pénzügyi helyzetével 
kapcsolatban, valamint meghatározta a saját feladatait és megbeszélte az aktuális teendőit.  

• Február 1-én elnökségi induction beszélgetésen vettünk részt, amin az Amnesty két munkavállalója 
számolt be a Youth és Aktivizmus területeiről. 

• Február 8-án elnökségi beszélgetést tartottunk az Amnesty Youth tagjaival, ahol az Elnökség 
működéséről, kapcsolódási pontokról beszélgettünk. 

• A február 11-én elnökségi ülésen a regionális fórumról, a stratégiai tervezésről, valamint az elnökségi 
működésről volt szó. 

• A március 25-én elnökségi ülésen a 2020-as évi beszámolókat elfogadtuk, a 2021-es költségvetést és 
működési tervet elfogadtuk, vitáztunk a 2022-2030-as nemzetközi stratégia tervezetéről. 

• Az április 12-i elnökségi ülésen a közgyűlési előterjesztéseket véglegesítettük. 

• Április 16-án elnökségi csapatépítést tartottunk online, Teams felületen. 

• Az április 29-i online közgyűlésen a 2020. évi beszámolókat elfogadtuk, a 2021. évi költségvetést és 
működési tervet elfogadtuk, vitáztunk az Amnesty International 2022-2030-as nemzetközi stratégia 
tervezetéről.  

• Május 29-én elnökségi csapatépítést tartottunk személyes formában. 

• Július 22-én az elnökségi ülésen a nemzetközi közgyűlés beszámolójáról, valamint az ad hoc bizottság 
beszámolóját vitattuk meg. 

• A november 11-i ülésen az Amnesty munkavállalói és igazgatója a 2021-2023-as növekedési stratégia 
megvalósított és megvalósításra váró terveiről adott tájékoztatást. 

• A november 16-i ülés az Amnesty irodájában volt, félig offline, félig online. A téma az Elnökség 
tagjainak terveiről, valamint új tagok toborzásáról szólt. 

• A december 9-i ülésen a közgyűlés összehívását tárgyaltuk és vitáztunk a 2022-es előzetes 
költségvetésről. 

• A december 16-i ülésen megtárgyaltuk a gyermek- és ifjúságvédelmi protokollt, mely az előző változat 
kodifikált és fejlesztett változata. Elfogadtuk a 2022-es előzetes költségvetést, meghallgattuk a szakértői 



 

17 

vizsgálat eredményét, amelynek tartalmát a honlapon nyilvánosságra hoztuk. 
  
Az év során folyamatosan képviseltük a magyar szekciót a nemzetközi mozgalomban: tavasszal kétnapos online 
regionális rendezvényen vettünk részt, majd a nyáron és az ősz folyamán több alkalommal egyeztettünk az 
Amnesty jövőjét meghatározó stratégiai keretrendszerről, amit ősszel a nemzetközi közgyűlés fogadott el több 
mint 70 ország képviselőinek részvételével - szintén online. 

 

Elnökség tagjai: 
 

Kéri András Varga-Nagy 
Eszter 

Könnyü  
Hella 

Kubik 
Dominik  

Droppa 
Mihály 

Vörös 
Eszter 

Meiszterics 
Bálint  

dr.  
Kricsfalusi 

Nóra 
elnök elnökségi 

tag 
elnökségi 

tag 
elnökségi 

tag 
elnökségi 

tag 
elnökségi 

tag 
elnökségi 

tag 
elnökségi 

tag 

 
 

 
Köszönjük, hogy velünk voltál 2021-ben, és bízunk benne, hogy 2022-ben is 

számíthatunk rád! 
 
Budapest, 2022. április  


