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A Magyar Helsinki Bizottság figyelemmel kíséri a nemzetközi emberi jogi 
dokumentumokban biztosított jogok magyarországi érvényesülését, és a 
közvélemény tájékoztatása mellett jogi segítséget nyújt mindazoknak, akik a 
tevékenységi körébe tartozó jogsérelemmel fordulnak hozzá. 
 
 
Fő eredményeink 2013-ban:  
 

 Ügyvédeink 1126 esetben nyújtottak ingyenes jogi segítséget 
menedékkérő külföldieknek. A menedékjogi eljárásban képviselt 129 
ügyfelünk 82 százaléka részesült valamilyen menedékjogi védelemben. 

 További 658 ügyfelünknek adtunk ingyenes jogi tanácsot vagy képviseltük 
őt hatósági, illetve bírósági eljárásban. Az ügyek sokszínűek voltak, például 
idegenrendészeti, állampolgársági, hontalansági, fogvatartási és rendőri 
brutalitással kapcsolatos esetek. 

 3 előzetes letartóztatásban levő ügyfelünk strasbourgi panaszának adott 
helyt és marasztalta el Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága. 

 2013 áprilisában, története során egyéni ügyben először, ügyfeleink 
esetében járt el az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak 
Bizottsága. Kimondta, hogy a magyar állam megsértette ügyfeleink és más 
fogyatékossággal élő emberek jogát, mert nem tett meg mindent annak 
érdekében, hogy a bankautomatákat a vakok is önállóan használhassák. 

 A jogállam lebontása ellen 2013-ban is fáradhatatlanul küzdöttünk itthon 
és nemzetközi fórumokon (EU, Európa Tanács, ENSZ, strasbourgi és 
luxemburgi bíróság). Az Alaptörvény negyedik módosításának jogállam-
rombolása kapcsán megfogalmazott aggályainkat osztotta Európa Tanács 
Velencei Bizottsága és az Európa Tanács parlamenti közgyűlése is. 
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1. Az emberi jogok tiszteletben tartása a rendvédelmi szervek 
gyakorlatában 

 

Az ember kiszolgáltatottnak érezheti magát az állam rendvédelmi szerveivel szemben. A 
Helsinki Bizottság ebben az egyenlőtlen viszonyban nyújt támogatást: jogi tanácsot, jogi 
képviseletet biztosítunk, rendszeresen látogatunk fogvatartási intézményekbe, valamint 
szakmai javaslatainkkal igyekszünk javítani a rendőrséggel és a büntetés-végrehajtással 
kapcsolatba kerülők jogérvényesítési lehetőségein. Ezáltal átláthatóbbá válhatnak e zárt 
intézmények, csökken az állampolgárok kiszolgáltatottsága. 

1.1. Az embertelen, megalázó bánásmód megelőzése: a fogvatartás emberi jogi 
megfigyelése 

 
2013-ban az alábbi büntetés-végrehajtási intézetekben tettünk megfigyelő látogatásokat a fogvatartási 
körülmények és a fogvatartással kapcsolatos egyéni panaszok kivizsgálása céljából: 

 Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet, Kecskemét (2013. április 29-30.), 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet, Miskolc (2013. június 3-4.), 

 Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógy Intézet (IMEI) (2013. augusztus 7-9.) 

 Baranya Megyei Bv. Intézet, Pécs (2013. augusztus 14-15.) 

 Fiatalkorúak bv. intézete, Tököl (2013. november 4-5.) 

 
A látogatásokról készült jelentések a Magyar Helsinki Bizottság honlapján érhetők el: 

http://helsinki.hu/jelentesek-a-buntetes-vegrehajtasi-intezetekben-tett-latogatasokrol. 

1.2. Az előzetes letartóztatás   

 

2011 decemberében regionális kutatási projektet indítottunk az előzetes letartóztatás közép-
európai és poszt-szovjet térségbeli szabályozásának és gyakorlatának áttekintése és javítása 

érdekében. A 17 ország szabályozását és gyakorlatát feldolgozó kutatásban a Magyar Helsinki 
Bizottság helyi civil szervezetekkel működött együtt; a szervezetünk által jegyzett, a kutatás 

eredményeit összefoglaló tanulmányt egy 2012 végén megrendezett konferencián vitatták meg a 

projekt résztvevői, nemzetközi szakértők közreműködésével. 2013-ban a projekt hat olyan országban 
folytatódott tovább, ahol megfelelő potenciál mutatkozik a civil érdekérvényesítési tervek 

kidolgozására és megvalósítására. Ehhez kapcsolódóan 2013-ban a Magyar Helsinki Bizottság a 
témához kapcsolódó kisebb projektek megvalósításához is hozzájárult a térségben: 

 az Albán Helsinki Bizottság a lopás miatt indult büntetőeljárásokban foganatosított előzetes 

letartóztatást és annak alternatíváit mérte fel; 

 Litvániában a Human Rights Monitoring Institute a jogászi szakmának az előzetes 

letartóztatásra vonatkozó nézeteit vizsgálta; 
 a Belgrádi Emberi Jogi Központ az előzetes letartóztatással és alternatíváival kapcsolatos 

nyilvántartásokat vizsgálta; 

 a lengyel Helsinki Alapítvány az Emberi Jogokért a büntetőügyekben keletkezett iratokhoz való 

hozzáférés gyakorlati kérdéseit tanulmányozta; 
 a montenegrói Human Rights Action szervezet az előzetes letartóztatásra vonatkozó 

nemzetközi sztenderdeknek való megfelelést vizsgálta. 

 
A Magyar Helsinki Bizottság bírák számára dolgozott ki az Emberi Jogok Európai Bíróságának az 

előzetes letartóztatásra vonatkozó esetjogáról szóló képzési anyagot. 

 
2013-ban szorosabb együttműködés indult a Magyar Helsinki Bizottság és a londoni székhelyű Fair 

Trials International szervezet között: februárban szakértői megbeszélést szerveztünk az előzetes 
letartóztatás témájában, illetve közös nyilatkozatban fogalmaztunk meg javaslatokat a fogvatartás 

túlzott alkalmazása ellen, a hosszantartó előzetes letartóztatás csökkentésére és a jogszabály-

http://helsinki.hu/jelentesek-a-buntetes-vegrehajtasi-intezetekben-tett-latogatasokrol
http://www.fairtrials.org/
http://www.fairtrials.org/
http://www.fairtrials.net/publications/policy-and-campaigns/hungarian-experts-concern-over-pre-trial-detention-2/
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módosítások reformjára. Később közös pályázatokat nyújtottunk be ebben a témakörben az Európai 

Bizottság pályázati felhívására.  
 

Szeptemberben számos európai civil szervezettel közösen kértük az Európai Bizottság alelnökét, 
Viviane Redinget, hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot az előzetes letartóztatás EU-beli 

minimumszabályainak meghatározására. 

 
2013 novemberében fogadta el az Országgyűlés azt a törvénymódosítást, amely a kiemelkedően 

súlyos bűncselekmények vádjával folyó büntetőeljárásokban időben korlátlanná tette az előzetes 
letartóztatást. Mivel az ilyen szabályozás ellentétes az Alaptörvénnyel és Magyarország nemzetközi 

jogi kötelezettségeivel, 2013. november 9-én levélben fordultunk — a Jobbik frakció kivételével — 
valamennyi országgyűlési képviselőhöz, kérve, fontolják meg érveinket, és ne szavazzák meg a 

módosítást. 

1.3. A kínzás és az önkényes fogvatartás megelőzése (OPCAT, CPT, UN WGAD) 

 

2011 őszén Magyarország is csatlakozott az ENSZ kínzás elleni egyezményének fakultatív 
jegyzőkönyvéhez, az ún. OPCAT-hez, az alapvető jogok biztosát jelölve ki a zárt intézmények 

megfigyeléséért felelős nemzeti megelőző mechanizmus (NPM) feladataira. A Magyar Helsinki 

Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a csatlakozással és a nemzeti megelőző mechanizmus 
kijelölésével kapcsolatos fejleményeket. 

 
2013-ban a Bizottság megbízta a Budapest Intézetet, hogy a magyarországi nemzeti megelőző 

mechanizmus lehetséges költségeiről készítsen egy gazdasági tanulmányt. Az ombudsmani hivatalnak 

és civil szervezeteknek a nemzeti megelőző mechanizmus megvalósítása során történő 
együttműködésére minta-megállapodást dolgoztunk ki, abbéli reményünkben, hogy a jövőben a civil 

szervezetek is részt vehetnek majd az NPM munkájában.  
 

Az Európa Tanács kínzás megelőzésére létrejött bizottsága (CPT) 2013 áprilisában érkezett 
Magyarországra, hogy tíznapos helyszíni látogatások során mérje fel a fogvatartási formák során az 

emberi jogi garanciák tiszteletben tartását. A látogatás kezdetén a CPT-delegáció a Helsinki 

Bizottsággal is találkozott, erre részletes háttéranyagot is készítettünk, melyben összefoglaltuk a 
tapasztalatainkat.  

Az önkényes fogvatartásokkal foglalkozó ENSZ-bizottság (UN Working Group on Arbitrary Detention, 

UN WGAD) 2013. szeptemberi magyarországi látogatásának előkészítésében, a delegáció 

tájékoztatásában intenzíven részt vettünk. Az UN WGAD-nak a látogatás végén kiadott közleménye 
szinte a háttéranyagunkban felvetett valamennyi problémát visszhangozta.  

1.4. Fogvatartott gyermekek Közép- és Kelet-Európában 

 
A Bolgár Helsinki Bizottság partnereként veszünk részt egy, az Európai Bizottság által támogatott 

nemzetközi projektben, melynek fő célja a kelet-közép európai régióban a gyermekek fogvatartásával 

kapcsolatos közös problémák feltárása, jogi kutatás és emberi jogi megfigyelő tevékenység 
(monitorozás) révén. Magyarországon 2013 végén indultak az emberi jogi megfigyelő látogatások a 

fiatalkorúak javítóintézeteiben.  

1.5. A romák törvény előtti egyenlősége a bírósági eljárásokban és a büntetés-

végrehajtásban 

 
A 2010 decemberében indult projekt célja a hátrányos megkülönböztetés feltérképezése és a 

hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem az előzetes letartóztatás és a büntetéskiszabás 
tekintetében, illetve a büntetés-végrehajtási intézetekben. 2012-ben a Magyar Helsinki Bizottság 400 

fogvatartottal készített interjút a projekt keretében, illetve elemezte a kapcsolódó büntetés-

végrehajtási iratokat is. Az interjúkat egy 120 ügyre kiterjedő bírósági aktakutatás, illetve ügyvédekkel 
és büntetés-végrehajtási dolgozókkal való fókuszcsoportos beszélgetés egészítette ki. A kutatási 

http://helsinki.hu/kozos-level-redinghez
http://helsinki.hu/a-hatarozatlan-ideju-elozetes-letartoztatas
http://helsinki.hu/mi-a-baj-a-hatarozatlan-ideju-elozetes-letartoztatassal
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/BI_OPCAT_budget_hu_FINAL.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/ombudsman_civil_szervezet_egyuttmukodes.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC_briefing-paper_CPT_periodic_visit_28March2013_FINAL.pdf
http://helsinki.hu/en/un-working-group-on-arbitrary-detention
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13816&LangID=E
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC_briefing-paper_UNWGAD_8_Oct_2013.pdf
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eredményeket és a helyzet javítására irányuló javaslatokat összefoglaló jelentésben tesszük közzé, 

melyet 2013-ban készítettünk elő.  

1.6. A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése a büntetés-végrehajtási 

intézetekben indított fegyelmi eljárásokban 

 

A Magyar Helsinki Bizottság 2012-ben indított projektet a tisztességes eljáráshoz való jog 

érvényesítésének elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási intézetekben zajló fegyelmi eljárások 
során. A kutatási projekt keretében elemeztük a jogszabályi környezetet és a magyarországi büntetés-

végrehajtási intézetek házirendjeit. A projekt 2013-ban 120 fegyelmi ügyet felölelő iratkutatással és a 
büntetés-végrehajtás állományának tagjaival készített interjúkkal folytatódott a büntetés-végrehajtási 

intézetekkel együttműködésben. A kutatás eredményeit 2014-ben megjelenő tanulmányban foglaljuk 
majd össze. 

 

 

2. A menedékhez való jog 
 

A menedékkérés jogának tiszteletben tartása és a menekültek befogadásának kötelezettsége 
számos nemzetközi emberi jogi dokumentumban rögzített alapelv, mely az európai civilizáció 
szerves részét képezi. A Magyar Helsinki Bizottság az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság 
(UNHCR) partnere. Ingyenes jogi segítséget nyújtunk a Magyarországra érkező menedékkérők 
számára és igyekszünk elősegíteni a nemzetközi védelemre szoruló személyek (menekültek, 
hontalanok, stb.) hozzáférését a védelmet biztosító eljárásokhoz. Jogvédő és képzési 
tevékenységünk célja, hogy a menedékjogi eljárás magas színvonalú és emberi jogi 
szemléletű legyen Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt. Szervezetünk működteti 
a világon egyedülálló internetes menedékjogi tananyagot, a Refugee Law Readert, továbbá 
nemzetközi szinten törekszik a hontalanok jogainak képviseletére.  

2013 első félévében a menedékjogi és idegenrendészeti szabályozás változása folytán jelentősen 
lecsökkent az (idegenrendészeti őrizetben) fogvatartott menedékkérők száma, továbbá erőteljesen 

megnövekedett a Magyarországon menedékkérelmet benyújtó külföldiek száma. Ez a nyitott befogadó 
állomásokon jelentős zsúfoltsághoz vezetett. A 2013 júliusában bevezetett menekültügyi őrizet új 

jogintézménye révén immár ismét őrizetbe vehetővé váltak a menedékkérők, és az év második 
felében hozzávetőlegesen minden harmadik menedékkérő a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

által fenntartott ún. őrzött befogadó központokba került őrizetbe. A Helsinki Bizottság az új 

szabályozásról rövid angol nyelvű tájékoztató anyagot készített a magyar menekültügyi fejlemények 
iránti élénk külföldi érdeklődés miatt.  
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2.1. Hatékony jogvédelem menedékkérőknek 

 

A Magyar Helsinki Bizottság az országban az egyetlen civil szervezet, amely magas szakmai 
színvonalon rendszeres, ingyenes jogi segítséget nyújt a rendőrségi őrzött szállásokon (Nyírbátor, 

Kiskunhalas, Győr, Repülőtéri Rendőri Igazgatóság), valamint a BÁH nyitott befogadó állomásain 

(Debrecen, Bicske, Vámosszabadi) és őrzött befogadó központjaiban (Békéscsaba, Nyírbátor, 
Debrecen) tartózkodó külföldi állampolgároknak. Jogász és ügyvéd kollégáink a menedékjogi eljárás 

közigazgatási és bírósági felülvizsgálati szakában is ingyenesen képviselik a menedékkérőket.  
 

2013-ban a Helsinki Bizottság összesen 1126 menedékkérőnek nyújtott ingyenes jogi 
segítséget. 129 menedékkérő kapott ingyenes jogi képviseletet a menedékjogi eljárásban. Az 

ügyvédeink által képviselt menedékkérők 82 százalékának ügyében sikert értünk el: a BÁH vagy a 

bíróság nemzetközi védelemben részesítette ügyfelünket, vagy új eljárás indult a menedékkérelem 
ügyében. 

 

 
 
Ingyenes jogi tanácsadást és egyes esetekben jogi képviseletet nyújtottunk menekültek számára a 

családegyesítési eljárásokban, így összesen 40 családtagnak sikerült Magyarországra jogszerűen 

beutaznia. Az igen bonyolult családegyesítési eljárások elmagyarázására az UNHCR-ral együtt 
egyszerű tájékoztatót is készítettünk, mely 2014-ben lesz elérhető. 

 
A menedékkérelmek elbírálásáért az EU-tagállamok közötti felelősségvállalást rendező ún. dublini 

rendelet alapján Magyarországra (vissza)kerülő menedékkérők sorsát is kiemelt figyelemmel kísértük, 

és a BÁH Balassagyarmaton található közösségi szállásán 193 külföldinek nyújtottunk jogi tanácsot. 
 

2013-ban frissítettük a menedékjogi eljárást magyarázó, tíz nyelven megjelenő tájékoztató füzeteket 
is, melyekhez a különböző szállásokon elhelyezett menedékkérők nyomtatott változatban és online is 

hozzáférnek.  
 

A menekültügyi ügyvédhálózatunk tagjai számára 3 alkalommal rendeztünk szakmai képzést az év 

során.  

2.2. Fogvatartott menedékkérők és migránsok segítése 

 
A Helsinki Bizottság ügyvédei jogi tanácsadás céljából hetente felkeresték a rendőrség és a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által idegenrendészeti, illetve menekültügyi őrizetben fogva 

tartott külföldieket. 2013-ban összesen 432 idegenrendészeti őrizetesnek nyújtottunk ingyenes jogi 
tanácsot, és 30 esetben biztosítottunk jogi képviseletet. Noha 18 éven aluliak nem vehetők 

194 35 39 

17 13 

33 

35 

124 

28 16 

592 

A Helsinki Bizottságtól jogi segítségnyújtásban 
részesült menedékkérők  2013-ban 

Afghanistan 

Ivory Coast 

Eritrea 

Iraq 

Iran 

Mali 

Palestinan (stateless) 

http://helsinki.hu/tajekoztato-fuzet-menedekkeroknek-2
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idegenrendészeti őrizetbe, az év során a Bizottság ügyvédei 8 kísérő nélküli kiskorú migránsnak 

segítettek az idegenrendészeti őrizetből szabadulni és megfelelő gyermekvédelmi intézménybe kerülni.  
 

Folytattuk rendszeres emberi jogi megfigyelő látogatásainkat a rendőrség és a BÁH intézményeiben. A 
látogatásokról nyilvános jelentéseket készítettünk: 

 2013. április 16.: Kiskunhalasi idegenrendészeti őrzött szállás 

 2013. július 18-19.: Békéscsabai menekültügyi őrzött befogadó központ és a Nagyfai átmeneti 

befogadó állomás 

 213. július 23-24.: Nyírbátori idegenrendészeti őrzött szállás és menekültügyi őrzött befogadó 

központ 
 2013. augusztus 28.: Vámosszabadi befogadó állomás 

 2013. november 21. Győri idegenrendészeti őrzött szállás és Vámosszabadi befogadó állomás 

 

A Kúria keretén belül működő idegenrendészeti joggyakorlat-elemző munkacsoport az 
idegenrendészeti őrizettel kapcsolatos bírói gyakorlat vizsgálata során a Helsinki Bizottságot is felkérte 

jogi álláspontjának kifejtésére 2013 tavaszán. A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának 2013 
szeptemberében kiadott összefoglaló véleménye több, a Helsinki Bizottság munkáját is érintő, jelentős 

idegenrendészeti kérdéssel foglalkozott, így például: 

 a tartózkodási és letelepedési engedélyezési és hosszabbítási, kétfokú eljárásokban hozott 

hatósági döntések bírósági  felülvizsgálatának, 
 a Harmtv. szerinti kiutasítást érintő határozatok bírósági felülvizsgálatának, 

 a kiutasítást előkészítő és idegenrendészeti őrizetet meghosszabbító soron kívüli eljárást 

jelentő nemperes eljárások gyakorlatával. 

 
A munkacsoport megállapította, hogy az idegenrendészeti őrizet bírósági felülvizsgálata nem 

hatékony, amelyet négy okra vezetett vissza:  

 Egyes bíróságok esetében a helytelen ügyvitel, ügyiratkezelés. 

 Az ügygondnoki képviselet formális volta, részleges hiánya, illetve a Pesti Központi Kerületi 

Bíróságon annak teljes hiánya. 
 A felülvizsgálat tárgyának, mérlegelési szempontjainak tisztázatlansága, az őrizet jogalapjának 

olyan értelmezése, amely mind elvileg, mind gyakorlatilag – szinte – kizárólag a hatóság 

indítványában foglaltak elfogadásához vezethet. 
 Az eljáró bírák túlterheltsége. 

 

Az elemzés szerint jól mutatja a felülvizsgálat elégtelenségét, hogy az eljáró járásbíróságok által 
szolgáltatott statisztika szerint például a Nyírbátori Őrzött Szálláson 2011-ben végrehajtott 5325 

idegenrendészeti őrizeti ügyből mindössze három (!) esetben került sor arra, hogy a hatóság (BÁH) 

őrizet meghosszabbítására tett indítványtól eltérő, vagyis az őrizetet megszüntető határozatot hozzon 
a bíróság. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szinte az esetek 100%-ban a hatóság álláspontja 

érvényesül, vagyis a jogorvoslat nem hatékony. 

2.3. A területhez és a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférés 

 
A sérelmes bánásmód veszélyét hordozó helyre való visszaküldés tilalmának (non-refoulement) 
gyakorlati érvényesülése szempontjából kulcsfontosságú a határmegfigyelés azért, hogy a 

menedékkérőknek az ország területéhez és a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférése biztosított 
legyen.  

2.3.1. Határmegfigyelés 
 

A Magyar Helsinki Bizottság az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága Regionális Képviseletével (UNHCR) és 
az ORFK jogelődjével, a Határőrséggel 2006-ban kötött háromoldalú együttműködési megállapodása 

révén hozzájárul a menedékhez való jog gyakorlati érvényesülésének elősegítéséhez. A megállapodás 
lehetővé teszi szervezetünk számára, hogy Magyarország szárazföldi határátkelőin és a budapesti 

nemzetközi repülőtéren rendszeres megfigyelő látogatásokat tegyen. A megfigyelő látogatások célja, 

hogy információt szerezzünk a nemzetközi védelemre szorulók helyzetéről, valamint hogy feltárjuk 

http://helsinki.hu/jelentes-a-menekultugyi-orizet-bekescsabai-es-nagyfai-vegrehajtasarol
http://helsinki.hu/jelentes-a-menekultugyi-orizet-bekescsabai-es-nagyfai-vegrehajtasarol
http://helsinki.hu/jelentes-a-nyirbatori-menekultugyi-orzott-befogado-kozpontrol
http://helsinki.hu/jelentes-a-nyirbatori-menekultugyi-orzott-befogado-kozpontrol
http://helsinki.hu/vamosszabadi-biztato-indulas-hianyossagokkal
http://helsinki.hu/a-kuria-velemenye-az-idegenrendeszeti-orizetrol
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azokat az eseteket, amelyek a visszaküldés tilalmába ütköznek, és szükség esetén jogi segítséget 

biztosítsunk az érintett külföldieknek.   
 

A határmegfigyelő projekt 2012-es évéről szóló jelentést az UNHCR-ral és az ORFK-val 
együttműködésben jelentettük meg 2013 tavaszán.   

 

A határmegfigyelő projekt során 2013-ban a szerb-magyar határra koncentrálva összesen 24 
megfigyelő látogatást tett a Bizottság megfigyelője. Az év során jelentős pozitív változást 

tapasztaltunk a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférés terén, ahol a rendőrség az iratok nélkül 
érkező migránsoknak a menedékkérelem benyújtására vonatkozó szándéknyilatkozatát az előzőekben 

tapasztaltakhoz képest jóval hatékonyabban regisztrálta.  

2.3.2. Menedékkérők képviselete a Genfi Egyezménnyel ellentétes indított 
büntetőeljárásokban  

 
A Magyar Helsinki Bizottság az utóbbi években végzett határmegfigyelő tevékenysége során azt 

tapasztalta, hogy az 1951-es Genfi Egyezmény 31-es cikkének hazai joggyakorlata sérti Magyarország 
nemzetközi jogi kötelezettségeit, mert jogellenesen büntetik a jogcím nélkül az országba illegálisan 

belépő menedékkérőket, menekülteket. Azon külföldiek ellen, akik hamis vagy hamisított úti 

okmányokkal érkeznek Magyarországra és kifejezik menedékkérelem benyújtása iránti szándékukat, 
rendre büntetőeljárást kezdeményez a nyomozó hatóság, olykor hosszas előzetes letartóztatás, mint 

kényszerintézkedés alkalmazása mellett. A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédei védőként jártak el az 
ilyen jellegű büntetőeljárások további szakaszában (másod- és harmadfokon). Több ügyfelünk később 

nemzetközi védelemben részesült menekültként, illetve oltalmazottként.  
 

2013-ban egy kisgyermekes afgán család és két szomáliai menekült ügyében például a Magyar 

Helsinki Bizottság látott el védői képviseletet; a büntetőeljárások végül felmentéssel zárultak. A 
bíróság ezekben az ügyekben elfogadta a Magyar Helsinki Bizottság álláspontját és a Genfi Egyezmény 

31. cikkének alkalmazása mellett döntött.  
 

A Magyar Helsinki Bizottság erőfeszítéseinek köszönhetően a 2013 júliusában hatályba lépett új 

Büntető Törvénykönyvből kikerült a beutazási és tartózkodási tilalom megsértésének tényállása. 

2.4. Nemzetközi menekültügyi együttműködések 

 
A Magyar Helsinki Bizottság továbbra is aktív tagja az Európai Menekültügyi Tanácsnak (ECRE), az 

Európai Menedékjogi Hálózatnak (ELENA) és a Menedékkérők, Migránsok és Menekültek 

Fogvatartásával Foglalkozó Hálózatnak (IDC).  

2.4.1. Refugee Law Reader 

 
A Refugee Law Reader (www.refugeelawreader.org) a világ első átfogó, nemzetközi, internet alapú 
menedékjogi tantervmodellje és szöveggyűjteménye. Első, 2004-es kiadása óta rendszeresen frissített 

„élő könyvként” tükrözi a nemzetközi menedékjog fejlődését és aktuális tendenciáit. A ma már 

nemcsak angolul, hanem franciául, spanyolul és oroszul is elérhető Reader-nek 2013-ban több mint 
66,000 felhasználója volt, egyetemi tanárok, jogászok, jogvédők és diákok egyaránt. A felkínált 

képzési és forrásstruktúra rugalmas, így minden oktatási és kutatási igényhez alakítható. A Refugee 
Law Reader tartalmazza a teljes aktuális nemzetközi joganyagot és annak tudományos értelmezését 

(jelenleg összesen mintegy ezer dokumentumot), ami teljes egészében lefedi egy akár 48 tanórás 
menedékjogi kurzus anyagát is. A szöveggyűjtemény külön európai, afrikai, ázsiai és latin-amerikai 

regionális fejezettel is rendelkezik. 

 
2013-ban az UNHCR Global Learning Centre-rel együttműködve a Helsinki Bizottság a Reader intenzív 

továbbfejlesztésén kezdett el dolgozni, volt-Szovjetunió, a Közel-Kelet és Latin-Amerika térségére 
koncentrálva. Itt három olyan regionális egyetemi hálózatot szeretnénk kialakítani, ahol a 

http://helsinki.hu/wp-content/uploads/hel2013_menekulthun_final.pdf
file://SERVER2/work/Helsinki/EGYESULETI%20DOLGOK/KÖZHASZNÚSÁGI%20BESZÁMOLÓK,%20MÉRLEGEK/2012/www.refugeelawreader.org
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menekültügyi jogi oktatás megerősödhetne. Ennek érdekében 2013 decemberében a három régióból 

érkező egyetemi tanárok részére Budapesten szemináriumot szerveztünk.  

2.4.2. CREDO – A szavahihetőség vizsgálatának fejlesztése az uniós 
menedékjogi eljárásokban 
 

A Helsinki Bizottság 2011 óta vezeti a nemzetközi CREDO 
kezdeményezést, melynek célja, hogy a menekültügyekben 

egységesebbé és szakmailag megalapozottabbá tegye a 

szavahihetőség megállapításának folyamatát (amely a menedékjogi 
döntések túlnyomó többségének alapjául szolgál). A 

kezdeményezést az Európai Bizottság finanszírozza, és abban 
partnerként részt vesz az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) 

Európai Irodája, a Menedékjogi Bírák Nemzetközi Egyesülete 

(IARLJ) és több civil szervezet is. 2013-ban a Bizottság nemzetközi 
szakértők részvételével elkészítette és megjelentette angol nyelven 

a téma világelső multidiszciplináris oktatási kézikönyvét, mely iránt 
azóta is óriási az érdeklődés és bekerült az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztosság világszerte ajánlott tananyagai közé. Ezen kívül 
megjelent a projekt keretében – a Bizottság közreműködésével – az 

UNHCR kutatási tanulmánya és az IARLJ iránymutatása bírák 

számára három nyelven. A CREDO kezdeményezés első fázisának 
záróeseményére 2013 májusában Brüsszelben került sor az Európai 

Bizottság, az UNHCR és számos európai állam képviselőinek 
részvételével. Az év második felében a CREDO 2 projekt keretében megkezdődött az oktatási 

kézikönyv második kötetének kidolgozása, egy a gyermek menedékkérők szavahihetőségével 

kapcsolatos nemzetközi kutatás, illetve sor került több szakmai összejövetelre és képzésre is. 

2.4.3. Részvétel nemzetközi menekültügyi projektekben  
 

A Bizottság rendszeresen együttműködik külföldi civil szervezetekkel, így 2013-ban is több európai 
uniós projektben dolgoztunk együtt: 

 Nemzetközi segítő hálózat dublini eljárás alatt álló menedékkérők számára: civil hálózatépítés 

és információcsere, gyakorlati segítségnyújtás egyéni esetekben, tényfeltáró látogatások, 
önképző oktatási tananyag kidolgozása (a francia Forum Réfugiés partnereként), 

 DIASP projekt: interjúalapú kutatás, melynek célja a dublini eljárás alatt lévő menedékkérők 

által elszenvedett joghátrányok és problémák bemutatása (az Európai Jezsuita 

Menekültszolgálat partnereként),  
 A védelemhez való hozzáférés: összehasonlító elemzés az Európai Emberi Jogi Bíróság 

vonatkozó esetjogának érvényesüléséről és a határőrök képzési anyagainak feltérképezése 

Európában (az Olasz Menekültügyi Tanács partnereként), 
 AIDA: részletes menekültügyi adatbázis 14 EU-tagállam menekültügyi rendszeréről (ECRE 

partnereként), 

 APAIPA: a belső menekülési alternatíva menedékjogi koncepciójának alkalmazását vizsgáló 

joggyakorlatot elemző projekt (ECRE partnereként), 

 EDAL 2: a folyamatosan fejlődő európai és nemzeti menedékjogi jogalkalmazást vizsgáló 

projekt keretében összegyűjtött jogesetekből álló adatbázis (az Ír Menekülttanács 
partnereként), 

 Folyamatosan részt vettünk a kísérő nélkül érkező menedékkérő gyerekek helyzetével és 

életkorának meghatározásával, továbbá a sérülékeny menedékkérők helyzetének javításával 
foglalkozó kezdeményezésekben, Magyarországon és külföldön egyaránt. 

http://www.asylumineurope.org/
http://www.asylumlawdatabase.eu/en
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2.5. A hontalanok védelme 

 
A Magyar Helsinki Bizottság az Európai Hontalanügyi Hálózat 

alapító tagja, a menekültügyi programunk vezetője egyben a 
Hálózat elnöke. A Bizottság 2013-ban is a hontalanok ügyének 

egyik legfontosabb nemzetközi szószólója volt. A hálózat 
működtetéséhez kapcsolódó napi teendők mellett számos oktatási, 

szakértői és érdekérvényesítő tevékenységben vettünk részt. 

 
 

3. A joghoz való hozzájutás elősegítése 
 

A jogok érvényesítése nem lehet csak azok kiváltsága, akik meg tudják engedni magunknak, 
hogy ügyvédet fogadjanak. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság arra törekszik, hogy a 
rászorultak is részesülhessenek minőségi és a gyakorlatban is elérhető, államilag 
finanszírozott jogi segítségnyújtásban, továbbá, hogy ezáltal is emelkedjen e jogi 
segítségnyújtás szakmai színvonala. A joghoz való hozzáférés javítása érdekében elemezzük 
és értékeljük a jelenlegi helyzetet, szakmai és jogalkotási javaslatokat fogalmazunk meg. 

2012-ben a Magyar Helsinki Bizottság folytatta a büntetőjogi segítségnyújtás hatékonyságának 
fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseit. 

 
A büntetőjogi segítségnyújtási rendszerben fennálló korrupciós kockázat csökkentését és a rendszer 

reformját ösztönző, „Lépések egy átlátható kirendelt védői rendszer irányába” című, 2010-2012-ben 

folyt projekt tapasztalataira építve közérdekű adatkérésekkel fordultunk több rendőrkapitánysághoz, a 
védőkirendelési gyakorlattal kapcsolatos tájékozódás érdekében. Az eredmények sajnos 

alátámasztották a kirendelt védők pártatlanságával és hatékonyságával kapcsolatos fenntartásainkat. 
A közérdekű adatkérések teljesítését megtagadó rendőrkapitányságok ellen bírósághoz fordultunk; 

ezen eljárások közül kettőben végül a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróságra adtunk be panaszt, 
melyek közül egyet a Bíróság már 2013 tavaszán kommunikált a magyar kormánynak.  

 

 

4. Az egyenlő bánásmódhoz való jog érvényesítése 

 

Az egyenlő bánásmódhoz való jogot a magyar alkotmány és számos nemzetközi emberi jogi 
dokumentum is garantálja. A hátrányos megkülönböztetéssel szembeni küzdelem azonban 
számos ok miatt komoly nehézségekbe ütközik. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság arra 
törekszik, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásának előmozdításához a saját 
eszközeivel hozzájáruljon. Ennek érdekében antidiszkriminációs tárgyú képzéseket tartunk , 
jogi segítséget nyújtunk a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak, és kutatásokat 
folytatunk e területen. 

4.1. Antidiszkriminációs jogklinika 

 
A Magyar Helsinki Bizottság 2013-ben is folytatta az antidiszkriminációs jogklinika szervezését a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetemen: a 2013/14-es tanév őszi félévében 15 joghallgató vett részt a 
Helsinki Bizottság megbízott ügyvédei által felügyelt terepmunkában.  

 

http://www.statelessness.eu/
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115547
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4.2. Egyedi ügyekben nyújtott képviselet 

 
A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédei több, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt 

indított egyéni ügyben láttak el képviseletet 2013 folyamán. 
 

Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága által vizsgált első egyedi 
panasz előterjesztőinek képviseletét a Magyar Helsinki Bizottság látta el. Az ügy 2005-ben indult, 

amikor Nyusti Szilvia és Takács Péter a legnagyobb hazai kereskedelmi banknál megpanaszolták, hogy 
látássérültként az ATM-eket csak segítséggel vehetik igénybe, miközben a szolgáltatásért ugyanannyit 

fizetnek, mint mások. A cég mindezt azzal magyarázta, hogy a bankautomaták vakbaráttá alakítása 

aránytalanul sokba kerülne, technikailag egyébként is bonyolult, ráadásul, a vakok és gyengénlátók 
érdekét sem szolgálná, mert a hangos változat személy- és vagyonbiztonságukat is veszélyeztetné. 

Valójában azonban más banki szolgáltatóknál már akkor is működött vakbarát automata, és az 
akadálymentesítés sem került volna ésszerűtlenül sokba. A sérült emberek pedig maguk is képesek 

eldönteni: bankolásnál mekkora kockázatot vállalnak. A panaszosok személyiségi joguk megsértése 

miatt bírósághoz fordultak, a perben a De Jure Alapítvány ügyvédje képviselte őket. Az elsőfokú ítélet 
2007-ben elmarasztalta a bankot, és arra kötelezte, hogy 120 napon belül alakítsa át automatáinak 

jelentős részét, lássa el azokat Braille-billentyűzettel, képernyőolvasó szoftverrel és az ATM-eknél 
legyen fejhallgató-bemenet. Az ítélet lépcsőzetes áttérést írt elő, emellett 200–200 ezer forint 

kártérítést is megállapított a felpereseknek. Másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla, majd harmadfokon a 
Legfelsőbb Bíróság járt el. Ők már nem látták indokoltnak az óriáscég elmarasztalását, így a két 

látássérült felperes 2009-ben véglegesen elveszítette a pert.  

 
A károsultak a Magyar Helsinki Bizottsághoz fordultak, amely 2010-ben az ENSZ Fogyatékossággal Élő 

Személyek Jogainak Bizottsága elé vitte az ügyet. Az ENSZ-bizottság 2013 áprilisi döntése kimondta, 
Magyarország köteles megfelelő elégtételt nyújtani a kérelmezőknek, amely fedezi a hosszú procedúra 

során felmerülő költségeiket és orvosolja a banki szolgáltatás hozzáférésének hiányát. A döntés 

általános része arra kötelezte a magyar államot, hogy határozza meg a látássérülteknek és más 
fogyatékossággal élő személyeknek nyújtott szolgáltatások minimumát. Emellett a verdikt azt is 

előírta, hogy az újonnan beszerzett automaták és az internetes bankolás teljes mértékben 
hozzáférhetőek legyenek a fogyatékossággal élőknek. Az ENSZ-bizottság – tekintettel a 

fogyatékossággal élő emberek speciális helyzetét figyelmen kívül hagyó jogerős hazai ítéletre – bírói 
továbbképzést is javasolt. Magyarország, jelesül az EMMI fél évet kapott a válaszra, hogy beszámoljon 

arról, mit is tett a döntés óta. Az azóta eltelt időben sem a panaszosok, sem az ENSZ-bizottság nem 

kapott a magyar kormánytól érdemi választ arra, hogyan hajtja végre a döntést.  

4.3. Antidiszkriminációs képzés 

 
A Magyar Helsinki Bizottság 2013 szeptemberében 20 budapesti fővárosi köztisztviselő számára tartott 

az egyenlő bánásmód követelményéről képzést az Artemisszió Alapítvány felkérésére.  

 
 

5. Jogi segítségnyújtás emberi jogi jogsértések áldozatainak 
 

5.1. Az Emberi Jogi Tanácsadó Program  

 
A program keretében (különösen idegenrendészeti, menedékjogi, illetve jogtalan fogvatartással, 

bántalmazással kapcsolatos ügyekben) budapesti irodánkban összesen 658 esetben nyújtottunk jogi 

segítséget 2013-ben, ami azt jelentette, hogy naponta átlagosan 3 panaszosnak segítettünk.  
 

2013-ban a fogvatartási körülményekkel és büntetőeljárásokkal kapcsolatos panaszok száma 
jelentősen megnőtt. Ezt több tényező okozta: a fogvatartási körülmények romlása és a bv. intézetek 

túlzsúfoltsága, valamint az év során tett börtönmegfigyelő látogatások révén több ember kerül 

http://helsinkifigyelo.hvg.hu/2014/04/15/a-kozony-bantobb-mint-az-elutasitas/
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kapcsolatba a Helsinki Bizottsággal. A menedékkérők és családegyesítők ügyeinek száma is 

megnövekedett, ami szorosan összefügg azzal, hogy az év során rendkívül megemelkedett a 
menedékkérők száma. 

5.2. Ügyek az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Alkotmánybíróság előtt 

 

A Helsinki Bizottság az elmúlt években jelentős szakmai tapasztalatra tett szert az Emberi Jogok 

Európai Bírósága előtti ügyekben, ezért sok panaszos keresi meg jogi segítségnyújtó programunkat 
strasbourgi panaszával kapcsolatban.  

5.2.1. Túlzsúfoltság a börtönökben 
 
2012-ben a Magyar Helsinki Bizottság 5 panaszosnak nyújtott jogi képviseletet az Emberi Jogok 

Európai Bírósága előtt a börtönök túlzsúfoltsága miatt indított eljárásban. A beadványok az egy főre 
jutó mozgástér szűkösségét és a megfelelő higiénés viszonyok hiányát kifogásolják. 2013-ban egyik 

ügyben sem született még döntés. 

5.2.2. A bírói felső korhatár leszállítása 
 
Miután az Alaptörvény radikálisan és rövid átmeneti idővel leszállította a bírói hivatás felső korhatárát, 

2012-ben a Magyar Helsinki Bizottság összesen 108 bírának nyújtott jogi képviseletet az Emberi Jogok 
Európai Bírósága előtti eljárás megindításában. A beadvány – egyebek mellett – a tulajdonhoz való jog 

csorbítását és a diszkrimináció tilalmának sérelmét kifogásolta. A 2013 áprilisában hatályba lépett 

jogszabály-változás miatt a Bizottság az érintett bírákat tájékoztatta a strasbourgi panaszukkal 
kapcsolatos lehetséges lépésekről, illetve a Bíróság felszólítására beadványban részletezte, hogy a 

módosítást követően milyen tartalommal tartja fent a panaszt. 
 

5.2.3. A köz- és kormánytisztviselők indokolás nélküli felmentése  
 

2012 júliusában a K.M.C. kontra Magyarország ügyben az Emberi Jogok Európai Bírósága 
megállapította, hogy a magyar köz- és kormánytisztviselők indokolás nélküli felmentése sértette az 

Emberi Jogok Európai Egyezménye tisztességes eljáráshoz fűződő jogot kimondó 6. cikkét. 2013-ban a 
Magyar Helsinki Bizottság által képviselt további hat köz- és kormánytisztviselő kérelme kapcsán 

született egyezség a panaszosok és a magyar kormány között.  

5.2.4. A rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíjának megvonása 
 

A rendvédelmi dolgozók korkedvezményes nyugdíjba vonulását és szolgálati nyugdíját 

visszamenőleges hatállyal megvonó törvény miatt a Helsinki Bizottság 2012-ben több rendvédelmi 
dolgozói szakszervezetnek és tagjainak segítséget nyújtott ahhoz, hogy panasszal forduljanak az 

Alkotmánybírósághoz és a strasbourgi emberi jogi bírósághoz. Mintabeadványt készítettünk, melynek 
felhasználásával több ezer érintett egyenruhás fordult Strasbourgba. A Bíróság 2013-ban 

kommunikálta az ügyet a magyar kormánynak, a kormány észrevételeivel kapcsolatban a Helsinki 

Bizottság 2013 második felében fejtette ki jogi álláspontját.  

5.2.5. Előzetes letartóztatás 
 

2013-ban a Bizottság által képviselt 3 ügyben adott a panaszosoknak igazat az Emberi Jogok Európai 
Bírósága, míg egy negyedik ügyben egyezség született: 

 X.Y. v. Magyarország http://helsinki.hu/x-y-kontra-magyarorszag  

 A.B. v. Hungary http://helsinki.hu/a-b-kontra-magyarorszag 

 Baksza v. Hungary http://helsinki.hu/baksza-kontra-magyarorszag  

 Ferenc Tibor Zsák v. Hungary http://helsinki.hu/karterites-jogserto-fogvatartasert  
 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-117894
http://helsinki.hu/x-y-kontra-magyarorszag
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118578
http://helsinki.hu/a-b-kontra-magyarorszag
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118645
http://helsinki.hu/baksza-kontra-magyarorszag
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-139591
http://helsinki.hu/karterites-jogserto-fogvatartasert
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5.2.6. Rendőrségi bántalmazás  
 

A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje képviselte a kérelmezőket a Réti és Fizli kontra Magyarország 
ügyben, ahol az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2013. januári döntése megállapította, hogy a 

közlekedésrendészeti ellenőrzés keretében megállított panaszosok olyan sérüléseket szenvedtek el a 

rendőrök kezétől, amelyeket nem okozhatott a magatartásukra adott, arányos rendőri reakció, ezért a 
bíróság megállapította az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkének sérelmét. 

5.3. Hazai bíróságok előtti képviselet  

 

Szervezetünk ügyvédei hazai fórumok előtt is több ügyben nyújtottak jogi képviseletet 2013-ben, így 
például: 

 http://helsinki.hu/karteritest-fizet-a-borton-a-bantalmazottnak 

 http://helsinki.hu/birosag-mondta-ki-jogszerutlen-volt-az-eloallitas 

 http://helsinki.hu/mulasztott-a-rendorseg-az-osszevert-videos-ugyeben 

 http://helsinki.hu/miskolci-itelet-az-ugyeszseg-nem-bizonyitotta-a-magyarellenes-inditekot 

 http://helsinkifigyelo.hvg.hu/2013/07/05/otmillios-hasadas-a-kemiai-kenyszerzubbonyon/ 

 http://helsinki.hu/lehetett-volna-tuntetni-a-sandor-palotanal  

 

 

6. A jogállam védelme  
 

Abban az államban szabadok a polgárok, ahol a döntéseik következményei előre 
kiszámíthatóak, ahol világos, átlátható szabályok vonatkoznak nemcsak az egyénre, hanem 
az állami szervekre is. Ahol tudják, mit vár el tőlük az állam, de tudják azt is, mit várhatnak el 
ők az államtól. Ezért fontos, hogy a magyar demokrácia jogállamként működjön, s ezért 
lépünk fel a jogállamiság védelme érdekében. Így többek között 2013-ban is folytattuk 
együttműködésünket a Társaság a Szabadságjogokért és az Eötvös Károly Közpolitikai 
Intézettel a "Jogállamvédők" projekt keretében a jogállam alapértékeinek hatékony 
védelmére. 

A Jogállamvédők elnevezésű együttműködésben a Magyar Helsinki Bizottság 2010 nyara óta a 
Társaság a Szabadságjogokért civil szervezettel és az Eötvös Károly Intézettel közösen véleményezi a 

jogállamiságot érintő, azt veszélyeztető jogszabályi változásokat, és arra törekszik, hogy e lépésekre 
felhívja mind a hazai, mind a nemzetközi közvélemény, valamint a különböző nemzetközi intézmények 

és szervezetek figyelmét. 

 
2013 első felében a Jogállamvédők főként az Alaptörvény negyedik módosításával foglalkoztak, 

így: 
 összefoglalták a módosítással kapcsolatos fő aggályokat,  

 az Európa Tanács főtitkárát arra kérték, bízza meg a Velencei Bizottságot a negyedik 

módosítás vizsgálatával, illetve az Európai Bizottság alelnökéhez, Viviane Redinghez fordultak 

az Európai Unióról szóló Szerződésben foglalt kötelezettségek érvényre juttatásáért; 

 elemzésüket elküldték az Európai Parlamentben a magyar helyzetről szóló április 17-i vitát 

megelőzően az EP-frakciókhoz; 
 találkoztak a Velencei Bizottsággal annak áprilisi magyarországi látogatása során, ahol 

részletesen ismertették aggályaikat. A VB véleményének nyilvánosságra hozatala után a 

kormány válaszára fogalmaztunk meg észrevételeket, továbbá a VB véleményének teljes 
magyar fordítását is elkészítettük;  

 a bírák és jogászok függetlenségével foglalkozó, valamint a vélemény és a szólás 

szabadságával foglalkozó ENSZ jelentéstevőkhöz fordultak a bírák függetlenségének 
megsértése, és a negyedik módosítás hatása miatt; 

http://helsinki.hu/reti-es-fizli-kontra-magyarorszag
http://helsinki.hu/karteritest-fizet-a-borton-a-bantalmazottnak
http://helsinki.hu/birosag-mondta-ki-jogszerutlen-volt-az-eloallitas
http://helsinki.hu/mulasztott-a-rendorseg-az-osszevert-videos-ugyeben
http://helsinki.hu/miskolci-itelet-az-ugyeszseg-nem-bizonyitotta-a-magyarellenes-inditekot
http://helsinkifigyelo.hvg.hu/2013/07/05/otmillios-hasadas-a-kemiai-kenyszerzubbonyon/
http://helsinki.hu/lehetett-volna-tuntetni-a-sandor-palotanal
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Appendix_1_Main_concerns_regarding_the_4th_Amendment_to_the_Fundamental_Law_of_Hungary.pdf
http://helsinki.hu/az-alaptorveny-modositas-europai-vizsgalatat-kertuk
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Reding_4_alkmod_20130226_HUN.pdf
http://helsinki.hu/hatteranyagok-az-alaptorveny-negyedik-modositasa-kapcsan
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 nyílt levélben hívták fel a kormánypártok parlamenti frakciójának tagjait, hogy a negyedik 

módosítás ellen szavazzanak, majd a köztársasági elnököt, hogy azt ne írja alá, valamint részt 

vettek a negyedik alkotmánymódosítás ellen szervezett civil tüntetésen; 
 elemzésben rámutattak, hogy a szeptemberben elfogadott ötödik alkotmánymódosítás 

érdemben nem tekinthető válasznak a hazai és nemzetközi kritikákra. 

 
Általában a magyar jogállamiság rombolásával kapcsolatban is tájékoztattuk a nemzetközi 

közvéleményt, például: 

 A Tavares-jelentés májusban kiszivárgott tervezete kapcsán a kormány állításait korrigáló 

elemzést juttattunk el az EP-frakcióknak. Az év során több alkalommal tettünk észrevételeket 
a jelentés tervezetét előkészítő munkaanyagokra. 

 Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése monitoring bizottságának és jelentéstevőinek is 

rendszeres, szóbeli és írásbeli tájékoztatást nyújtottunk a Magyarországgal kapcsolatos 
monitoring eljárás megindítására irányuló kérelem előkészítési folyamatában. 

 
A Jogállamvédők az alábbi egyedi ügyekben is felléptek: 

 2013. május: Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt a Legfelsőbb Bíróság elnökének idő előtti 

elmozdítása miatt folyó Baka v. Magyarország ügyben amicus curiae beadványban kifejtették 

a fékek és ellensúlyok rendszere általános gyengülésére vonatkozó álláspontjukat. 
 2013. április: Sajtóközleményben adtak hangot aggályuknak, hogy az Alkotmánybíróság a 

nyilvánosság kizárásával hallgatta meg Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 

elnökét a Hagyó-ügy másik bíróságra helyezése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz 
elbírálása kapcsán.   

 2013. november: Közös állásfoglalásban bírálták az alkotmánybírák 70 éves korhatárának 

eltörlését és az új szabálynak a már megválasztottakra való kiterjesztését.   

 2013. november: Más civil szervezetekkel együtt a belügyminiszternek címzett nyílt levélben 

tiltakoztak a hajléktalanság kriminalizációja ellen.   
 

A projekt keretében elkészült szakmai anyagok elérhetőek:  
http://helsinki.hu/kategoria/jogallamisag/szakmai-anyagok-jogallamisag  

https://sites.google.com/site/ruleoflawinhungary/.  
 

 

7. Egyéb tevékenységek  
 

7.1. Jogszabályok véleményezése 

 
2013-ben az előzőekben írtakon túl a Magyar Helsinki Bizottság a következő törvényjavaslatokat 

véleményezte: 
 A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló törvény tervezete. http://helsinki.hu/uj-bortonkodex-szep-elvek-rut-

reszletek  
 Kormányzati Migrációs Stratégia http://helsinki.hu/eszreveteleink-a-migracios-strategiahoz 

 Az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más törvények módosításáról szóló törvény 

tervezete, továbbá ezek végrehajtási rendeletei http://helsinki.hu/velemeny-a-migracios-

joganyag-legujabb-modositasanak-tervezeterol  

 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény és a kapcsolódó törvények módosításának tervezete 
http://helsinki.hu/velemenyeztuk-a-szabalysertesi-torveny-modositasanak-tervezetet  

http://helsinki.hu/ne-fogadjak-el-az-alaptorveny-modositasat
http://helsinki.hu/otodik-alaptorveny-modositas-nem-akarasnak-nyoges-a-vege
http://helsinki.hu/az-igazsag-a-tavares-jelentes-kapcsan
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115532
az%20AB%20a%20nyilvánosság%20kizárásával%20hallgatja%20meg%20Handó%20Tündét,%20az%20Országos%20Bírósági%20Hivatal%20(OBH)%20elnökét%20a%20Hagyó-ügyben%20benyújtott%20alkotmányjogi%20panasz%20elbírálása%20sorá
http://helsinki.hu/alkotmanybirak-korhatar-nelkul
http://helsinki.hu/tiltakozas-a-hajlektalansag-buntetese-ellen
http://helsinki.hu/kategoria/jogallamisag/szakmai-anyagok-jogallamisag
https://sites.google.com/site/ruleoflawinhungary/
http://helsinki.hu/uj-bortonkodex-szep-elvek-rut-reszletek
http://helsinki.hu/uj-bortonkodex-szep-elvek-rut-reszletek
http://helsinki.hu/eszreveteleink-a-migracios-strategiahoz
http://helsinki.hu/velemeny-a-migracios-joganyag-legujabb-modositasanak-tervezeterol
http://helsinki.hu/velemeny-a-migracios-joganyag-legujabb-modositasanak-tervezeterol
http://helsinki.hu/velemenyeztuk-a-szabalysertesi-torveny-modositasanak-tervezetet
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7.2.  A romák helyzetével kapcsolatos tevékenységek 

7.2.1. A gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépés 
 

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoportot (GYEM) az Amnesty International 
Magyarország, a Háttér Társaság a Melegekért, a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségi Jogvédő Iroda és a Társaság a Szabadságjogokért hozta létre 2012 elején, annak 

érdekében, hogy a civil szervezetek összehangolják, ezzel hatékonyabbá tegyék a gyűlölet-
bűncselekmények elleni fellépés területén végzett munkájukat. A munkacsoport célja, hogy az 

előítéletes indítékú bűncselekmények szabályozását és a vonatkozó jogalkalmazást hatékonnyá tegye, 
ennek eredményeként pedig a gyűlölet-bűncselekmények áldozatai megfelelő védelmet kapjanak, és 

hosszútávon csökkenjen az előítéletes indítékú bűncselekmények száma. 
 

2013-ban a GYEM véleményezte a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről 

szóló BM-rendelet tervezetét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanuló leendő rendőröknek képzést 
tartott, szakmai konferenciákon vett részt és elkészítette a Rendőri Vezetők Nemzetközi Szervezete 

(IACP) A gyűlölet-bűncselekmények kezelése: rendőri irányelvek a nyomozáshoz és a megelőzéshez c. 
irányelvének magyar fordítását. 

7.2.2. Hirdetési bojkott az uszító cikket megjelentető Magyar Hírlap ellen  
 

2013 januárjában Bayer Zsolt a romák ellen rendkívül uszító hangú publicisztikát jelentett meg a 
Magyar Hírlapban. Erre reagálva 24 civil szervezet közösen arra kérte a Magyar Hírlap 15 hirdetőjét, 

hogy viselkedjenek valóban „felelős cégként”, és fontolják meg, nem reklámoznak addig az újságban, 
amíg a szerkesztőség el nem határolódik a Bayer Zsolt által képviselt rasszista, homofób és 

antiszemita nézetektől. A civilek szerint a lap főmunkatársának január 5-i cikke „etnikai származás 

alapján bélyegzi és alázza meg honfitársainkat, nevez magyar állampolgárokat állatnak, és hív fel 
eltüntetésükre. A cikk súlyosan kirekesztő, megbélyegző és hazug.” A civil szervezetek felhívásának 

volt hatása, több cég (pl. Telekom, ERSTE Bank, CIB Bank) kifejezetten vállalta, hogy nem hirdetnek 
többet a gyűlöletkeltő cikket közlő médiumban. 

7.2.3. Árnyékjelentés a nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia 
megvalósulásáról 
  
A Helsinki Bizottság részt vett a nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia megvalósulásáról szóló civil 

árnyékjelentés elkészítésében. A projektet a Roma Integráció Évtizede Titkárság Alapítvány 

koordinálta együttműködésben az EU Forrásokkal a Romák Integrációjáért (MtM) programmal és a 
Nyílt Társadalom Intézet Roma Kezdeményezések Irodájával.  

7.3. A gyülekezési joggal összefüggő tevékenységek 

 

Az Alaptörvény negyedik módosításának elfogadása után a Magyar Helsinki Bizottság munkatársai 

2013 márciusában bejelentést tettek a BRFK-n, hogy egy este 8 és fél 9 között tiltakozni kívánnak a 
negyedik módosítása miatt. A jogvédők szónoklat meghallgatására készültek, amely felszólította volna 

Áder János államfőt, hogy vétózza meg az alkotmánymódosító csomagot. A gyülekezést a BRFK 
határozatban a TEK intézkedésre hivatkozva tiltotta meg; a rendőrök azt is leszögezték, hogy ők – 

mivel a TEK intézkedése nyomán a Szent György tér 2013. március 8. és 16. között nem minősül 

közterületnek – nem jogosultak eljárni. A civilek mindezt bíróságon támadták meg.  
 

Fábián Judit bíró tanácsa március 18-án helyt adott a kérelemnek, és egyetértett a Helsinki Bizottság 
azon állításával, hogy a Szent György tér nem vesztette el a közterületi minőségét, így a bejelentést 

hatáskör hiányában nem utasíthatta volna el a BRFK. A bíróság megkeresésére a TEK is azt a 
tájékoztatást adta, hogy a terület „műveleti területté” nyilvánítása nem jelenti azt, hogy a térre nem 

http://www.gyuloletellen.hu/
http://helsinki.hu/felelos-ceg-ne-hirdessen-a-magyar-hirlapban
http://helsinki.hu/volt-hatasa-a-magyar-hirlap-elleni-civil-felhivasnak
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9270_file9_hu_civil-society-monitoring-report_hu.pdf
http://helsinki.hu/lehetett-volna-tuntetni-a-sandor-palotanal
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léphet be senki, csak annyit, hogy ott fokozott rendőri jelenlétre kell számítani, és ha védett személy 

biztonsága megköveteli, akkor korlátozásokra is sor kerülhet. A bírósági végzésből az is kiderül, hogy a 
TEK biztonsági intézkedése nem mindenkire vonatkozott. Így például szabad bejárásuk volt a téren 

működő kereskedelmi és vendéglátó helyek alkalmazottainak, valamint az oda látogató vendégeknek. 
Vagyis míg a jogaikért tiltakozók ki voltak tiltva a Szent György térről, a pörköltre és fröccsre vágyók 

nem. A bíróság egyetértett abban is a Helsinki Bizottsággal, hogy a BRFK és a TEK határozatai nem 

indokolták azt, hogy bármely védett személy biztonsága érdekében szükséges volt a tüntetés 
megakadályozása, ezért a BRFK döntése a gyülekezési jog aránytalan korlátozását valósította meg. 

Ugyanúgy, ahogy 2007-ben a Kossuth téri kordon is ezért volt jogellenes. 

7.4. Emberi jogi képzések 

 
A Magyar Helsinki Bizottság munkatársai szinte heti rendszerességgel tartottak emberi jogi képzéseket 

és előadásokat 2013-ban is, gimnazisták, hazai és külföldi egyetemi csoportok és a szakmai közönség 

részére. 

7.5. Jelentések az EU Alapjogi Ügynökségének 

 
Az EU Alapjogi Ügynöksége 2011 nyarán bízta meg a Magyar Helsinki Bizottságot országjelentések és 

tematikus jelentések elkészítésével. Az 2013-es év során e megbízás keretében az alábbi kérdésekről 

készítettünk összefoglaló anyagokat: 
 jelentés az EU Alapjogi Kartájára hivatkozó ítéletekről, 

 információszolgáltatás a munkahelyi kizsákmányolás súlyos formáiról,  

 tanulmány a romák helyzetéről az EU-tagállamokban, 

 jelentés az LMBT emberek és a hatóságok viszonyáról, 

 információszolgáltatás a vállalkozás szabadságáról, 

 jelentés az áldozatsegítő szolgáltatásokról az EU-ban: az áldozatok jogai a gyakorlatban, 

 információszolgáltatás a fogyatékossággal élő gyermekekről,  

 információszolgáltatás a nők elleni nemi alapú erőszakról, jogi és intézményi szabályozási 

környezetről, 

 információszolgáltatás a fogyatékossággal élők politikai részvételéről, 

 helyzetjelentés a rasszizmus, idegengyűlölet és ehhez kapcsolódó intolerancia jelenségéről 

Magyarországon, 
 jelentés az emberkereskedelem gyermek áldozatainak létrejött gondnoksági rendszerről, 

 jelentés az irreguláris migránsok kriminalizálásáról, 

 jelentés a romákkal kapcsolatos adatforrásokról, 

 országjelentés az EU Alapjogi Ügynökségének 2013. évi jelentéséhez. 

 

A fenti jelentéseket az EU Alapjogi Ügynöksége saját nyilvános jelentéseihez háttéranyagnak használja 
fel, ezért jelentéseinket mi magunk nem hozhatjuk nyilvánosságra. 

7.6. Nyilvánosság 

 
Honlapunk: www.helsinki.hu  

Rövid bemutatkozó anyagunk: http://issuu.com/hungarianhelsinkicommittee/docs/kiadvany_helsinki/1 
Helsinki Figyelő – blog a hvg.hu-n: www.helsinkifigyelo.hvg.hu. 

Facebook-oldalunk: https://www.facebook.com/helsinkibizottsag  

Kisfilmjeink: http://www.youtube.com/helsinkibizottsag és http://vimeo.com/helsinkibizottsag 
 

Budapest, 2014. április 21. 

 
dr. Kádár András Kristóf és dr. Pardavi Márta 

társelnökök, Magyar Helsinki Bizottság 

http://www.helsinki.hu/
http://issuu.com/hungarianhelsinkicommittee/docs/kiadvany_helsinki/1
http://www.helsinkifigyelo.hvg.hu/
https://www.facebook.com/helsinkibizottsag
http://www.youtube.com/helsinkibizottsag
http://vimeo.com/helsinkibizottsag

