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1/2021 (III.25.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

Az elnökség összehívja az Amnesty International Magyarország (1054 Budapest Báthory utca 4. 1/2) 
éves közgyűlését 2021. április 29. 17:45 órai kezdettel. A közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz 
igénybevételével kerül megtartásra (Microsoft Teams / Zoom / GoToMeeting konferencia).  
Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlést az Elnökség az eredetivel 
megegyező napirenddel 2021. április 29-én 18:00-ás kezdettel hívja össze. A megismételt Közgyűlés 
a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  
A Közgyűlés napirendje:  

1.  A 2020 évi beszámolók elfogadása (az elnökség és az ellenőrző testület beszámolója; a 

költségvetési beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása)  

2.  2021. évi költségvetés és működési terv elfogadása  

3. Vita az Amnesty International 2022-2030 nemzetközi stratégiájának tervezetéről 

 
2/2021 (III.25.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

Az elnökség egyszeri többletkifizetést határoz meg az egyesület munkavállalói számára a 2021. évi 
költségvetésben meghatározott tagoktól, egyéni támogatásokból, SZJA 1%-os kampányból és 
crowdfundingból származó bevételi tervet (B1-B2-B3-B5 sorok) legalább 10%-ban meghaladó 
bevételi szint elérése esetén. Az elnökség felkéri az igazgatót a kifizetés feltételeinek a jutalmazási 
szabályzatban történő szabályozására. 
 

 
3/2021 (IV.12.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

Az elnökség ad hoc bizottságot állít fel, amelynek feladata a munkaügyi folyamatokkal kapcsolatos 
visszajelzések elemzése és vizsgálata, ezt követően az elnökség részére javaslatok megfogalmazása.  
A bizottság tagjai: Fülöp Ágnes, Kéri András, Kricsfalusi Nóra dr., Meiszterics Bálint, Varga-Nagy 
Eszter.  
A bizottság jelentését 2021. május 10-ig készíti el. 
Elfogadva 6 igen szavazattal (Kricsfalusi Nóra támogató szavazata határidőn túl érkezett.) 
 

 
4/2021 (XII.9.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

Az elnökség összehívja az Amnesty International Magyarország (1054 Budapest Báthory utca 4. 1/2) 
éves közgyűlését 2022. május 19. 17:45 órai kezdettel. A közgyűlés hibrid módon kerül megtartásra, 
amennyiben a járványhelyzet engedi, Budapesten, valamint elektronikus hírközlő eszköz 
igénybevételével. 
Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlést az Elnökség az eredetivel 
megegyező napirenddel az eredetileg meghirdetett napon 18:00-ás kezdettel hívja össze. A 
megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
 



 
A Közgyűlés napirendje: 
1. A 2021 évi beszámolók elfogadása (az elnökség és az ellenőrző testület beszámolója; a 
költségvetési beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása) 
2. 2022. évi költségvetés és működési terv elfogadása 
3. Az elnökség és az ellenőrző testület tagjainak megválasztása (titkos szavazás) 
4. Az Amnesty International Magyarország stratégiája 
 

 
5/2021 (XII.9.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

Az elnökség megbízza az elnököt, hogy az igazgató 2020. évi teljesítményértékelését zárja le, 
valamint 2021. évi teljesítménycéljait véglegesítse. Az elnökség 2021. január 1-jei hatállyal módosítja 
az igazgató munkaszerződésének alapbérre vonatkozó részét a munkavállalók általános 
inflációkövető bérfejlesztéséhez igazítva. 
 

 
6/2021 (XII.9.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

Az elnökség a jegyzőkönyvhöz csatolt listán szerepelő 41 fő tagságát felmondással törli az alapszabály 
19. § b) pontja alapján. 
 

 
7/2021 (XII.16.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

Az elnökség elfogadja az egyesület 2022. évi előzetes költségvetését az alábbiak szerint: 
Bevételek összesen: 230,929 e Ft 
(A) Nemzetközi Mozgalomtól kapott támogatás 124,840e Ft 
(B) Adományszervezésből származó bevétel 55,800e Ft 
(C) Vállalkozási tevékenységből származó bevételek 5,000e Ft 
(D) Banki kamat 50e Ft 
(E) Pályázati támogatás 43,859e Ft 
(F) Magánalapítványok támogatása 1,380e Ft 
 
Kiadások összesen: 229,387e Ft 
Jogállam 15,995e Ft 
Gender Justice 46,490e Ft 
Magánszféra 0 Ft 
Szolidaritás a nemzetközi mozgalommal 6,879e Ft 
Adománygyűjtés 39,681e Ft 
Emberi Jogi képzés 42,909e Ft 
Aktivizmus 32,918e Ft 
Média és kommunikció 9,994e Ft 
Office/admin 34,521e Ft 
 

 
8/2021 (XII.16.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

Az elnökség tudomásul veszi a szakértői jelentés, amelyet honlapján nyilvánosságra hoz. Az igazgató 
2022. évi teljesítménycéljai között a belső és szakértői vizsgálat ajánlásait szerepeltetni kívánja, azok 
teljesüléséről kéthavonta beszámolót kér az igazgatótól. 
 



 
9/2021 (XII.16.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

Az elnökség elfogadja a Gyermek- és ifjúságvédelmi szabályzatot és eljárásrendet az előterjesztett 
formában. Az elnökség a gyermekvédelmi bizottságba Dr. Polyák Gábort delegálja. 
 

 
10/2021 (XII.16.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

Az elnökség 2021. január 1-jei hatállyal módosítja az igazgató munkaszerződésének alapbérre 
vonatkozó részét a munkavállalók általános inflációkövető bérfejlesztéséhez igazítva. 
 

 
11/2021 (XII.16.) SZÁMÚ ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

Az elnökség nem fogadja el az igazgató lemondását és megerősíti őt pozíciójában. 
 

 

 

 
 


