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Kedves Olvasó!
Kedves Barátunk!
„A Magyar Helsinki Bizottság civil jogvédő
szervezet, amely az emberi méltóságot védelmezi
a jog és a nyilvánosság eszközével” – mondjuk
sokszor különféle eseményeken, beszélgeteseken,
fórumokon.
De mit is jelent az, hogy jogvédő vagy emberi jogi
szervezet vagyunk?
Sokszor érezzük azt, hogy védtelenek vagyunk
a hatalmas állammal szemben. Sokan közülünk
még kiszolgáltatottabbak: fogyatékossággal
élők, romák, külföldiek, háború vagy kínzás
elől menekülők, fogvatartottak, hajléktalanok,
gyerekek, nők. Őket gyakrabban éri elutasítás,
vagy nem tudják saját érdekeiket érvényesíteni,
ha sérelem éri őket. Ha ma melléjük állunk, azok
mellett is kiállunk, akiket holnap érhet retorzió.
A jövő miatt fontos, amit most kell elvégeznünk.
Immár három évtizede azon dolgozunk,
hogy segítsünk ezeknek az embertársainknak
és közösségeknek. Ennek eszköze a jog
szabályrendszere és a nyilvánosság ereje. Azon
dolgozunk, hogy kiegyenlítsük az állam, a hatalom
erőfölényét az egyénnel szemben. S bár többen vélik
úgy, hogy őket mindez nem érintheti, tesszük mindezt
a köz érdekében. Felelősséggel és elhivatottsággal
valljuk, hogy mindannyiunk szabadságáért dolgozunk,
mert a jog biztonsága életünk biztonsága: támpontot
és támaszt ad minden területen.

Pardavi Márta
társelnök

Az alapításkor mindössze néhány fős szervezetben
mára több mint harmincan – jogászok, közgazdászok,
szociológusok, kommunikációs szakértők és újságírók
– dolgozunk. Kezdetben elsősorban ingyenes jogi
tanácsadással és képviselettel foglalkoztunk, ma
már több területre kiterjedő, sokrétű, a kutatást,
a szakmai képzést és stratégiai pereskedést,
a nemzetközi érdekképviseletet és a figyelemfelhívó
médiakampányokat is magába foglaló jogvédő
tevékenységet folytatunk.
Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Helsinki
Bizottság mára az ország egyik vezető és nemzetközi
szinten is elismert civil jogvédő szervezete lett,
amely kiáll az emberi jogokért Magyarországon, de
tevékenységünk hatóköre egész Európára kiterjed.
Ebben a kiadványban összefoglaltuk 2019
legfontosabb eredményeit, ami egy év bő termése,
gyökerei azonban 30 évre nyúlnak vissza.
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Képviseljük
a jogállamiság eszméjét és
az európai értékrendet itthon
és külföldön egyaránt.

Védjük
az emberi méltóságot a jog és
a nyilvánosság eszközével.

Segítünk
abban, hogy Magyarország
emberségesen és igazságosan bánjon
a fogva tartott menedéket kérő
emberekkel.

Óvjuk
a demokratikus jogállamot és
a független, civil társadalmat.

Felszólalunk
a fogvatartottak emberséges
körülményeiért, valamint
a Magyarországra menekülők
ügyeinek érdemi elbírálásáért.

Lefordítjuk
magyarról magyarra a hatósági
és jogászi bikkfanyelvet, hogy jogi
diploma nélkül is mindenki
érthesse, mik a jogai.

Képezünk
ügyvédeket, hatósági
szakembereket, bírókat, egyetemi
tanárokat és hallgatókat, itthon
és külföldön egyaránt.

Együttműködünk
civil barátainkkal, hazai és
nemzetközi szervezetekkel, továbbá
minden olyan állami és nem állami
szereplővel, aki az emberi jogok
ügyét fontosnak tartja.

Erősítjük
a társadalmi szolidaritást, a civil
kurázsit, az egyéni és társadalmi
felelősségvállalást.

Őrizzük
a hatalom civil kontrollját,
a fékek és ellensúlyok rendszerét,
hogy ne lehessen
visszaélni senkinek a jogaival
vagy kiszolgáltatott helyzetével.

Hiszünk
egy olyan igazságos világban,
ahol minden ember jogait
tiszteletben tartják.

?

Miért Helsinki

A Magyar Helsinki Bizottság egy magyarországi
közhasznú egyesület. Többségében
magyarországi ügyekkel, az itteni hatóságok
jogsértéseivel foglalkozik. Akkor mi közünk
mégis Helsinkihez? Helsinki az emberi jogok
és egy tekintélyes emberi jogi mozgalom
védjegye. Európa és Észak-Amerika kormányai
1975. augusztus 1-jén írták alá a Helsinki
Záróokmányt, amelyben kötelezettséget
vállaltak arra, hogy tiszteletben tartják
az emberi jogokat. A rendszerváltáskor
a kommunista blokk országaiban ennek
nyomán alakultak meg azok a nevükben
Helsinkire utaló öntevékeny csoportok,
amelyek saját államaikon kérték számon
az egyezményben garantált jogokat.
A magyar csoport 1989-ben jött létre
elsősorban az első szabad parlamenti
választás tisztességességének civil
ellenőrzése érdekében.

Ki ez a titokzatos nő felemelt mutatóujjal a logóban

?

Eredetileg Aubrey Beardsley (1872-1898), a neves szecessziós illusztrátor
fametszetén szerepel. A kép Thomas Malory középkori históriájának, a Le Morte
d’Arthur (magyarul: Arthur királynak és vitézeinek, a Kerek Asztal lovagjainak
históriája) 1893-as kiadásához készült. Pintér József, a kiváló könyvtervező ötlete
volt még jó húsz éve, hogy a kép egyik részlete legyen a Magyar Helsinki Bizottság
jelvénye. A szigorú női arc és a figyelmeztető kéz szervezetünk küldetését fejezi
ki: éberen őrizzük az alapjogokat, a jog és a nyilvánosság eszközeivel lépünk fel
a hatalom jogsértő cselekedeteivel szemben.

Díjak
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Jogvédő munkánkat
kiemelkedő nemzetközi
elismerésekkel díjazták
„Pardavi Márta a menekültek védelméért
méltósággal és professzionalizmussal áll ki
azokkal szemben, akik szisztematikusan rombolni
akarják a civil társadalmat, normalizálják az
idegengyûlöletet és a gyûlölet-bûncselekményeket.
Elkötelezettsége kivételes módon járul hozzá,
hogy ellenálljunk a legkiszolgáltatottabbak
embertelen bánásmódjának.”

„A Magyar Helsinki
Bizottság segít abban,
hogy jobban aludjak itt,
Norvégiában, mert
a demokráciáért és az
emberi jogokért folytatott
magyarországi küzdelmük
egy biztonságosabb
világot hozhat.”
Jonas Gahr Støre, korábbi norvég
külügyminiszter a 2019. évi
Szaharov-szabadságdíj díjátadó
ünnepségén

Sikerrel jártunk
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Segítségünkkel és
közbenjárásunkkal
2019-ben

Vezető szerepünk volt
az uniós ombudsmanok
működésének vizsgálatában.

Egy üldözött orosz ellenzéki

19

ügyfelünk több év küzdelem után végre

menekült státuszt kapott, miután
megynyertük a nyolcadik ügyünket

férj, feleség

Az ügyek

90%

is az Európai Unió Bíróságán.

és gyermek tudott

-ában

segítségünkkel biztonságban

nyertünk, amikor

csatlakozni Magyarországon menekültként

igazságtalan menekültügyi

elismert párjukhoz vagy szüleikhez.

92

a Civil Rights Defenders civil szervezet tanácsának
indoklása az Év Jogvédője 2019 svéd díjátadóján

döntésekkel szemben
magyar bírósághoz
fordultunk.

jogellenesen fogvatartott

külföldi (köztük sok gyerek)

szabadítását értük el

19

az embertelen tranzitzónákból.

tranzitzónában fogvatartott

menedékkérőt mentettünk meg attól,
hogy a magyar hatóságok éheztessék.
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Tevékenységünk
VÉDELMEZZÜK
A DEMOKRATIKUS
JOGÁLLAMOT
7

7

Ahol nincs jogállam, ott büntetés, kirúgás, bántalmazás vagy börtön járhat azért,
mert kritizálni mered a kormányt. Ahol nincs jogállam, ott egy orvos nem mondhatja el nyíltan,
hogy omladozik a kórház fala, vagy hogy nincs elég kötszer és ápoló. Ahol nincs jogállam, ott
korrupció van, és nem a tehetséges emberek jutnak vezető és jól fizető pozíciókba, hanem azok,

Ahol jogállam van, ott egy miniszter, egy rendőr vagy

akik közel állnak a hatalomhoz. Ahol nincs jogállam, ott a rendőrök, bírók és újságírók a kormány

egy polgármester is ugyanazokat a szabályokat köteles betartani,

politikai megrendelésére dolgoznak és nem saját szakmai iránytűjük szerint. Ahol nincs jogállam,

mint te. Senki nem áll a törvény felett. Ahol jogállam van, ott egy

ott a munkavállalók, a szegények ki vannak szolgáltatva a hatalomnak. Ahol nincs jogállam, ott

demokratikusan megválasztott kormány sem tehet meg akármit: bírók,

félelem és bizalmatlanság van, és nincs, aki megvédjen, ha bajba kerülsz vagy igazságtalanság ér.

ombudsman, civil szervezetek és újságírók biztosítják, hogy ne élhessen

A jogállam jobb állam. Ezért dolgozunk mi nap mint nap azért, hogy mindnyájan jogállamban

vissza a hatalmával. Ahol jogállam van, ott mindig megtudhatod, hogy a

élhessünk. Magyarországon 2010 óta súlyosan romlott a jogállamiság. Egy friss felmérés azt mutatja:

kormány mit miért csinál, és ha nem tetszik, elmondhatod nyilvánosan

a magyarok fele szerint már nincs demokrácia az országban. A demokratikus jogállam érdekében

is. Ahol jogállam van, ott biztonságban élhetsz, hiszen pontosan tudod,

végzett munkánk ma fontosabb, mint valaha.

hogy mit vár el tőled az állam, ahogy azt is, hogy te mit várhatsz el tőle.

DOLGOZUNK AZ
IGAZSÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSÉRT
11

Életünk során nagyon sokan kapcsolatba kerülünk

A börtönök állapota sokat elárul egy társadalomról. Bármit is követett el egy ember, annak

a rendőrséggel és bírósággal. Téged is igazoltathat egy rendőr

a következménye egy demokratikus európai országban nem lehet kínzás vagy embertelen

az utcán, megbüntethet gyorshajtásért, vagy azért, mert nincs

körülmények között történő fogvatartás. Ma a magyar börtönökbe a fogvatartottak közül több százan

csengő a bicikliden. Kerülhetsz áldozatként is hasonló
helyzetbe. Például, ha azért fordulsz a rendőrséghez, mert

embernek úgy kell letartóztatásban hónapokat eltölteni, hogy a végén kiderül: semmit nem követtek

megtámadtak a bőrszíned, vallásod, származásod, politikai

el. Az elmúlt évtizedekben súlyos túlzsúfoltság alakult ki a magyar börtönökben. Nem volt ritka,

meggyőződésed miatt, vagy mert nem tetszett az, akivel épp

hogy egy zárkában egyszerre csak egy ember tudott felállni az ágyáról, mert annyira kevés volt

kézen fogva sétálsz. Ha ilyen helyzetbe kerülsz, jogod

van

Viszont ugyanilyen fontos az is, hogy a büntetés letelte után szabaduló elítélt be tudjon illeszkedni

történik veled, és mik a jogaid. Jogod van egy, a te érdekeidet

a társadalomba: például munkát, becsületes megélhetést találjon. A túlzsúfolt, nyomasztó

képviselő ügyvéd segítségéhez, és ahhoz is, hogy

börtönkörülmények között töltött évek pont ellenkező hatást válthatnak ki.

Mi ezért dolgozunk évtizedek óta a tisztességes, szabálykövető rendőri munkáért, az igazságos
büntető eljárásokért és az emberhez

méltó börtönkörülményekért.

A világon ma is rengeteg fegyveres konfliktus zajlik,

kínzás,
rabszolgaság és bántalmazás sok

Afganisztántól Szírián át Szomáliáig. A

helyen ma is elterjedt, ehhez sokszor elég, ha más
a vallásod, az életmódod vagy a politikai véleményed, mint
amit az aktuális hatalom elvár. Sokszor az is elég, ha rossz

13

a hely. A börtönbüntetés egyik célja, hogy elrettentsen a bűncselekmények elkövetésétől.

ahhoz, hogy a hatóság érthető módon magyarázza el, mi

a téged kihallgató rendőr igazságosan bánjon veled.

SEGÍTJÜK A HÁBORÚ
ÉS ÜLDÖZTETÉS ELŐL
MENEKÜLŐKET

csupán szabálysértés miatt kerültek be, például mert nem tudtak kifizetni egy pénzbírságot. Sok

helyen, rossz időben van valaki: a bombázások, háborús
mészárlások válogatás nélkül szedik az áldozataikat.
A nemrég biztonságos és jómódú országok is pár év alatt
káoszba és nyomorba süllyedhetnek, milliókat elüldözve.

Mi abban hiszünk, hogy senkit nem szabad megölni, kínozni vagy megalázni.
Hisszük, hogy senkit nem szabad bebörtönözni vagy bántani azért, mert kiáll a demokrácia
mellett, mert újságíróként megírja az igazságot, mert keresztény, mert muzulmán, vagy
éppenséggel mert nem vallásos, mert melegnek vagy transzneműnek született, mert
konzervatív, liberális vagy szociáldemokrata, mert nem akar sorkatonaként a biztos halálba
menetelni, vagy mert nő létére szeretne a saját döntései és nem rákényszerített elnyomó

szabályok szerint élni. Ezért segítünk azoknak, akiknek nem adatott meg, hogy békés,
szabad helyre szülessenek, és életük, emberi

rákényszerülnek, hogy elhagyják az otthonukat.

méltóságuk védelmében

Demokratikus jogállam
Mit tettünk
a hazai
jogállamiság
védelmében?

8
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•

A VIII. kerület fideszes vezetése hosszú

évek óta próbálta hatósági zaklatással és
különböző jogi eljárásokkal ellehetetleníteni
az Auróra

közösségi házat, amely

számos független, a mindenkori hatalommal
kritikus civil szervezetnek és kezdeményezésnek
ad otthont. 2019 nyarán a hatóság úgy döntött,
be kell zárni a klubot. Erről már csak akkor
szóltak az aurórásoknak – a határidő lejártával -,
amikor már bíróság előtt nem támadhatták meg
a bezárató döntést. A Magyar Helsinki Bizottság
ügyvédei segítségével mégis sikerült megtalálni
a jogi megoldást az Auróra életben tartására, és
az októberben megválasztott új önkormányzat
végül visszavonta a bezárató határozatot.
Így az Auróra tovább működhet.

• 2019-ben is ingyenes jogi
segítséget adtunk olyan bátor
embereknek, akik kiálltak a saját vagy
mások jogaiért még akkor is, ha ezzel
sokat kockáztattak.

„Örülök, hogy tudom, van
egy szervezet, akire
számíthatok, ha netán
egyszer megtaposnak
emberi mivoltomban.”
egyik támogatónk
személyes levele

•

Februárban mondta ki jogerősen
a bíróság, hogy Szert Boglárka
jogászt valójában azért küldték el
az államilag finanszírozott Antall József
Tudásközponttól, mert kifogásolta,
hogy az alapítvány vezetője megtiltotta
a munkatársaknak, hogy nyilvánosan
tiltakozzanak a budapesti olimpia terve
ellen. Az elbocsátás jogellenes
volt, és a bíróság arra kötelezte
a Tudásközpontot, hogy fizesse meg
Szert Boglárkának az egyévi munkabérét.

• 2019-ben született elsőfokú ítélet
a Figyelő-perben is. A hetilap a 2018-as

•

Egy diplomás, ötgyermekes ápolónőnek

választások után megjelent cikkében

el kellett hagynia a Honvédkórházat,

„Soros-zsoldosokként” listázta civil szervezetek

mert egy új törvény szerint csak

munkatársait, egyetemi oktatókat, kutatókat.

honvédelmi alkalmazottként

A Társaság a Szabadságjogokért és a Magyar

dolgozhatott volna tovább. Ez azt jelentette

kiálltak magukért, és bírósághoz fordultak.

fontos jogát nem
gyakorolhatja, például nem tüntethet,

Az ítélet kimondta: a

sőt még külföldi utazásait is be kellene

Helsinki Bizottság képviselt két érintettet, akik

sajtószabadság
nem terjed ki a valótlan tartalmú
megbélyegzésre, ezért kártérítést ítélt

volna, hogy sok

jelentenie főnökének. Ügyfelünk hiába
dolgozott kiválóan egy évtizede a kórházban,

meg két ügyfelünknek, és arra kötelezte a lapot,

nem fizettek neki végkielégítést.

hogy tegye közzé milyen jogsértést állapított

A 2019. novemberi elsőfokú bírósági ítélet

meg a bíróság.

erre kötelezte a Honvédkórházat.

•
„Folytatjuk a tevékenységünket,
és nyilván számolunk azokkal
a kockázatokkal, hogy ennek
akár jogi, akár bármilyen vonalon
következménye lesz. De tök jó,
hogy például a jogi segítséget
ilyen esetekben a Helsinki el
tudja látni.”
Mekler Zsuzsa, az Auróra egyik vezetője

Nagyban hozzájárultunk ahhoz, hogy

Magyarországra
irányuló nemzetközi figyelem,

fennmaradjon a

ne maradhassanak észrevétlenek és
visszhangtalanok a kormány lépései a jogállam
lebontása érdekében. Az Európai Unió,
az ENSZ és az Európa Tanács különféle
testületei sok esetben támaszkodtak és
hivatkoztak az anyagainkra, és értettek
egyet a kritikáinkkal.
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• Kezdeményezésünkre
35 civil szervezet,
két volt ombudsman és több
mint 2 300 magánszemély
kérte a köztársasági elnöktől, hogy nyílt

és az ENSZ bírói függetlenséggel foglalkozó
különmegbízottjának figyelmét a kormány által
felállítani tervezett új

közigazgatási
bírósági rendszer visszásságaira.

A bevezetni kívánt rendszer ugyanis utat
nyithatott volna a bírói függetlenségbe való
kormányzati beavatkozásnak olyan politikailag

kényes ügyekben, mint a közbeszerzések,

a választások vagy éppen a tüntetések.

A bonyolult jogi helyzetet és kockázatokat
a külföldi szereplők számára is érthetően
magyaráztuk el és értékeltük. Ezzel hozzájárultunk
ahhoz, hogy a kormány a nemzetközi bírálatok
hatására végül teljesen letegyen az önálló
közigazgatási bíróságok felállításának tervéről.

„Személyesen is köszönöm
az áldozatos munkájukat, amit
nem csak a fiamért, hanem
az országért, a fogyatékkal élõ
fiatalokért végeznek. Felemelõ
érzés apró részese lenni ennek
a folyamatnak.”
egyik ügyfelünk édesanyja

•

A 7.

cikkes eljárásban az Európai Unió

szervei azt vizsgálják, hogy egy tagállamban
megfelelően tiszteletben tartják-e az uniós
alapértékeket, például a jogállamiságot.
A Magyarországot érintő 7. cikkes eljárásban hét
másik civil szervezettel közösen elkészítettünk
egy angol nyelvű tisztázó anyagot, amely
pontról pontra cáfolja a kormány félrevezető,
csúsztatásokkal teli válaszát az eljárást
megindító Sargentini-jelentésre. Az anyag
többek között a választási

rendszerrel,
a bíróságok függetlenségével, a
korrupcióval, a médiaszabadsággal,
a felsőoktatással, az LMBTQ
közösség jogaival, a férfiak és
nők közötti egyenlőséggel, a civil
szervezetek és a menedékkérők

Andrást,

a Legfelsőbb Bíróság akkori elnökét azért távolították el idő
előtt a posztjáról, mert nyilvánosan kritizálta a kormányt.
A döntést Magyarországnak végre kell hajtania. Ez azt is

hogy az új biztos valóban „mindenki

A Miniszteri Bizottsághoz írt beadványunkban

ombudsmanja” legyen. Ennek a

rámutattunk, hogy ez a követelmény még nem valósult

kérésnek Áder János sajnos nem tett

meg. Több magyar bírót ért hátrány a bíróságok

eleget, mégis sikerült elérnünk,

függetlenségével kapcsolatos véleményük miatt.

hogy a nyilvánosságban megjelent az

A strasbourgi döntések végrehajtását ellenőrző

ombudsman jelölésének és
függetlenségének témája.

szerveinek, a Európa Tanács Velencei Bizottságnak

2016-ban megállapította, hogy Baka

az alapvető jogok biztosának posztjára,

egyeztetve válassza ki jelöltjét

Felhívtuk többek között az Európai Unió

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága még

magyar bíróknak
többé ne kelljen megtorlástól tartani
a szakmai véleményük kifejtése miatt.

pályázaton és a civil szervezetekkel is

•

•

jelenti, hogy biztosítani kell: a

Miniszteri Bizottságnak 2019. szeptemberi döntésében
– beadványunkkal összhangban – aggodalmát fejezte ki

Emellett elemzést készítettünk az

amiatt, hogy nemhogy javult volna, de tovább gyengült

előző ombudsman 2014 és 2019 közötti

a bírák véleménynyilvánítási szabadsága, de inkább

tevékenységéről. Ebben kimutattuk,

gyengült 2016 óta, és felszólította a magyar kormányt,

hogy a biztos sok politikailag

hogy tegyen lépéseket a helyzet javítására.

érzékeny ügyben nem vizsgált ki
fontos jogsértéseket, pedig ez a
feladata lett volna. Az ombudsmanok
egyfajta „minőségellenőrzését” végző
nemzetközi bizottság 2019 őszén
kiadott jelentésében – az általunk
megfogalmazottakkal sok mindenben
egyetértve – szintén bírálta az
ombudsman jelölésének folyamatát, és

„Azért dolgozom
a Helsinki Bizottságnál 18 éve,
mert itt soha nem számít,
milyen az aktuális politikai
széljárás, csak az ügyfelek
és az emberi jogok védelme
a legjobb tudásunk szerint.”

kritizálta az ombudsman passzivitását
egyes fontos alapjogi területeken.
Ezért a bizottság úgy döntött:
2020 októberében újra meg kell
vizsgálni, hogy a magyar ombudsman
tevékenysége megfelel-e a nemzetközi
elvárásoknak.

helyzetével is foglalkozik. Fontosnak tartottuk
azt is, hogy ezeket az információkat minél több
ember megismerhesse Magyarországon is,
ezért más civil szervezetekkel közös nyilvános
beszélgetéseket tartottunk Budapesten és több
megyeszékhelyen is.
Fazekas Tamás
állandó megbízott
ügyvédünk

Rendészet és büntető
igazságszolgáltatás
Mit tettünk az igazságos
igazságszolgáltatásért?
•

Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt

folytatott pereskedésünkkel hozzájárultunk
a börtönzsúfoltság

csökkentéséhez

Magyarországon.

•

Európában elsőként online

A gyerekek

büntetőügyeiben az államnak

•

Más szervezetekkel közösen kidolgoztuk,

mit tehetnek az ombudsmanok

a gyanúsítottak jogainak

kerülhetnek börtönbe. Ügyfelünk, „Sándor” büntetlen

érvényesüléséért.

volt, amikor letartóztatták. Bár tettét egyből elismerte,
22 hónapot ült előzetes letartóztatásban, majd 6 hónapig
még házi őrizetben tartották. Sándor a segítségünkkel
sikerrel fordult a strasbourgi bírósághoz. Az állam elismerte

• Vizsgáltuk a letartóztatás és
a kirendelt védő gyakorlatát,
tapasztalatainkat a jogalkotónak is
eljuttattuk.

jogsértését, ügyfelünk kártérítést kapott.

•

•

Munkacsoport tagjaként elértük,

A Szabálysértési Munkacsoport tagjaként közérthetővé

tettünk szabálysértési

nyomtatványokat.

A helyszíni bírságról szóló nyomtatványt újraterveztük,
átültettük érthető magyar nyelvre, lefordítottuk angolra is.
Elérhetővé tettünk szabálysértési kérelemmintákat, így
az elkövetők szakértő segítsége nélkül is kérhetnek például
fizetési halasztást, vagy hogy meghallgassa őket a bíróság,

az emberi

jogi oktatás új módszertanának

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni

hogy a rendőrség szabályokat hozott
a gyűlölet-bűncselekmények elleni
fellépésről. Így a nyomozás során
könnyebb lesz felismerni, ha

gyűlölet-bűncselekmény

• Jogi segítséget nyújtottunk 1242
biztosítottunk.

•

•

A BAGázs Közhasznú Egyesület mentorainak

képzést tartottunk a rendőri intézkedésekről, és

Segítettünk egy férfinek, akitől a rendőrök

kényszervallatással csikarták ki, hogy fát lopott,

jogi segítséget nyújtottunk egyedi ügyekben.
Közérthető tájékoztatót is készítettünk

pedig – mint később kiderült – nem is ő tette.

arról, hogyan lehet a rendőrségtől segítséget kérni.

erős bizonyíték ellenére itthon megszüntették.

• Elértük, hogy nyilvánosak legyenek
a Büntetés-végrehajtás Országos

A rendőrök

elleni nyomozást számos

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán
ügyfelünk viszont pert nyert.

Parancsnoksága által kiadott szakutasítások.

• Tájékoztattuk a nemzetközi szakmai közvéleményt

A teljes nyilvánosság érdekében tovább

a hazai jogszabályi és gyakorlati változásokról, így

pereskedünk.

például a romákkal és menedékkérőkkel szembeni

A Munka Törvénykönyvének módosítása

magyarországi diszkriminációról,

a gyermekek jogainak érvényesüléséről,

a fogvatartottak helyzetéről.

és tájékoztatót készítettünk a gyülekezési

jogról és az ahhoz kapcsolódó rendőri
intézkedésekről.

•

Bár a hazai törvények is előírják,

hogy mindenkit csakis jelenlétében lehet
szabadságától megfosztani, ügyfelünk,
„László” nem vehetett részt az előzetes
letartóztatásáról döntő tárgyalásán.
Így nélküle és ügyvédje nélkül rendelték el azt.

„Jó érzés másoknak
segíteni, és nagyon
örülök, hogy erre
olyan munkahelyen
van lehetőségem, ami
a teljes szellemi és
szakmai szabadságot
biztosítja.”

Az elmaradt tárgyalás miatt a férfi megpróbált
Magyarországon elégtételt szerezni,
de nem kapott, így a segítségünkkel
a strasbourgi

bírósághoz fordult.

Az állam elismerte felelősségét. Mire azonban
ügyfelünk a kártérítéséhez juthatott volna,
a börtönben elhunyt.

történt.

vagy méltányossági kérelmet nyújthatnak be.

• Kézikönyvet írtunk ügyvédeknek, amely segítséget
nyújt a védőknek, hogy védenceik – főleg a nehéz körülmények
között élők – hatékony jogi segítséget kaphassanak
a büntetőeljárás kezdeti szakaszában.

• Ügyvédképzéseket tartottunk Budapesten
és vidéken a letartóztatás gyakorlatáról.
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ügyben, jogi tanácsot adtunk és képviseletet

kialakítását.

egyedi ügyekben jogi segítséget biztosítottunk,

különös gondossággal kell eljárnia, csak legvégső esetben
előéletű, és enyhe fokon értelmi sérült, még 15 éves sem

A Minnesotai Egyetemmel közösen elkezdtük

miatt indult tüntetéssorozat résztvevői számára

fejlesztettünk a büntetőeljárás szereplőinek

•

•

•

képzést

a közérthető fogalmazásról 10 országban.

12

Tarnai Dóra
jogász, emberi jogi
tanácsadó program

Menekültügy

14

Mit tettünk
a háború és
az üldöztetés
elől menekülők
védelmében?

15

•

Minden más európai civil szervezetnél több ügyben

járunk el az Európai Unió luxemburgi bíróságán.
Ez a bíróság vizsgálja felül, hogy egy tagország
jogszabályai megfelelnek-e az uniós szabályoknak,
és ha nem, kötelezően előírja a rossz szabályok
megváltoztatását. 2019-ben újabb egész Európára
kiható győzelmet értünk el itt. A Torubarov-ügyben
a luxemburgi bíróság kimondta, hogy jogsértő volt
a magyar menekültügyi hatóság gyakorlata.
A luxemburgi bíróság az általunk képviselt ügyben
előírta, hogy az unióban bárhol jogosult

a bíróság menekült státuszt adni,
Ez nem csak a menekültek és a Magyar Helsinki
Bizottság, hanem a jogállam

győzelme

•

A többi menekült ügyfelünknek elsősorban

abban segítettünk, hogy újra együtt lehessenek
a családjukkal. Sokuk házastársa és

gyermekei a származási országban maradtak,
életveszélyben. Más családok a hosszú út során
szakadtak szét, a család többi tagja pedig egy
túlzsúfolt menekülttáborban ragadt, valahol egy
háborús övezet szomszédságában. Jogászaink nekik
abban segítenek, hogy legálisan és biztonságban
Magyarországra jöhessenek, és itt a család együtt
kezdhessen új életet. A mi támogatásunkkal
ez tavaly 19

embernek sikerült.

is volt.

• 19 tranzitzónában menedékkérők
•

Több mint húsz éve a Magyar Helsinki Bizottság az ország egyetlen olyan civil

szervezete, amelyik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság partnereként ingyenes

jogi segítséget nyújt a hazánkban menedéket kérő embereknek.
•

2019-ben Menekültügyi Programunk ügyvédei és jogászai 864

embernek

nyújtottak ingyenes jogi tanácsot, sokukat képviselték is a menekültügyi hatóság,
vagy magyar és nemzetközi bíróságok előtt. Közülük 190-en
pedig

nők, 351-en

gyerekek voltak. A legtöbb ügyfelünk háború vagy terror sújtotta

övezetből érkezett (mint Afganisztán, Irak, Szíria és Szomália), sokszor többhónapos
életveszélyes utazás után.

•

Ügyfeleink háromnegyedének abban segítettünk, hogy megkapják az uniós és

magyar jog alapján nekik járó menedékjogi védelmet. Bár a kormány ezt 2015 óta

egyre inkább akadályozza a teljes magyar menekültügy tudatos lerombolásával, még
2019-ben is sikerült 22

ügyfelünket hozzásegíteni a menekült, oltalmazott vagy

befogadott státuszhoz, és így egy új, biztonságos élet reményéhez Magyarországon.

•

A menekültügyi hatóság igazságtalan elutasító döntéseivel szemben továbbra is

sikeresen folytattuk a küzdelmet. Igyekeztünk minél több ilyen ügyet magyar bíróságok
elé vinni, ahol az általunk képviselt ügyek

90%-ában (!) a bíróság a mi
érvelésünkkel értett egyet, kimondva, védelmet kellett volna nyújtani.

A legkirívóbb esetekben az Emberi Jogok Európai Bíróságához kellett fordulnunk:
2019-ben így sikerült megakadályozni, hogy a magyar hatóságok visszaküldjenek

ügyfelünk esetében azért kellett a strasbourgi
Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnunk,
hogy megmentsük őket a magyar hatóságok

tudatos éheztetésétől. A fogvatartottak
szándékos, napokon át tartó éheztetése a kínzás
egyik formája, ami példátlan Európában.

•

Hat másik esetben azért fordultuk

a strasbourgi bírósághoz, hogy legalább

a legsérülékenyebb kisgyermekes

családokat kiszabadítsuk a szögesdróttal

és egyenruhás őrökkel körbevett, állandó
megfigyelés alatt álló tranzitzónákból.
Ez végül egy ügyben sikerült is.

•

„Azért lettem jogvédő,
mert így jogi tudásomat
hatékonyan tudom a
legkiszolgáltatottabb
emberek védelmére
fordítani.”

A magyar menekültügy 2015 óta

tartó tudatos rombolása és a folyamatos
kormányzati gyűlöletpropaganda
embertelenségekhez vezet. Mi mindezekről –
sokszor egyedüliként és szinte „egyenes

adásban” – számoltunk be az Európai
Uniónak, az ENSZ-nek, más nemzetközi
szervezeteknek és a sajtónak.

egy egyedülálló afgán anyát és szívbeteg gyermekét Afganisztánba, ami számukra
ott akár a halállal is egyenlő volna.

Szekeres Zsolt
jogász,
menekültügyi program
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Az ember,
aki legyőzte
a magyar
menekültügyi
rendszert

menekülnie. Felesége, Rana és négy kicsi gyermekük nem tudtak
vele tartani. Mohammed Magyarországon menedéket kért,
egy hosszú eljárás végén menekültként ismerték el. Miután
Alekszej Torubarov hatéves kálvária után kapott
szakos gimnáziumi tanárból lett sikeres orosz üzletember

szembeszállt
az őt megkörnyékező korrupcióval és az állami
bűnszervezetekkel. Később Putyin-ellenes aktivitása

egyetlen bűne az volt, hogy

és politikai nézetei miatt üldözni kezdték hazájában.
Üzletéből kisemmizték, a maffiával „nyomoztattak”

Valentina, olasz diák Torinóból

Évekkel később
újra együtt
Mohammed élete veszélyben volt hazájában, ezért el kellett

menekült státuszt Magyarországon. A matematika-fizika

„Szeretnék köszönetet
mondani mindazért a kemény
munkáért, amit nap mint nap
végeztek, és megpróbáltok
harcolni az emberi jogokért
és az emberi méltóságért.
Nagyon remélem, hogy egy
nap én is ugyanezen a
területen fogok dolgozni!”
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utána, így menekülnie kellett Oroszországból.
Ausztriában bérgyilkos támadta meg, Csehországból pedig
törvényellenesen küldték vissza Oroszországba. Ezután
érkezett Magyarországra 2013-ban. Itt menekült státuszért

Mohammed megkapta a menekült státuszt, azonnal elindította
a családegyesítési eljárást. A családnak nagyon nehéz
volt külön tölteni ezt a három évet, de Mohammed és Rana
szerette volna, hogy a gyerekek legálisan és biztonságosan
utazhassanak Magyarországra az édesapjukhoz. Az eljárás

„A Magyar Helsinki
Bizottság szervezetünk
igazi koronaékszere.”
Gerald Staberock, a Kínzás
Elleni Világszervezet
(OMCT) főtitkára 2019-es
csatlakozásunk alkalmából

sikerrel zárult, Mohammed, Rana és négy 10 év alatti
gyermekük 2019-ben ismét találkozhatott, és most
már együtt lehetnek a számukra biztonságot nyújtó
Magyarországon. A családegyesítési és a menekültügyi
eljárásokban is ingyenes

jogi képviseletet

és tanácsadást nyújtott a család számára két és
fél éven keresztül a Magyar Helsinki Bizottság.

folyamodott, de a bíróság és a menekültügyi hatóság közötti
„pingpongjátszma” játékszerévé vált. A Magyar Helsinki

„Emberi jogaink közösek.
Itt lehetőségem van tenni
az igazságtalanságok ellen.”

Bizottság jogi segítségével hat év után nyert előbb

Luxemburgban az EU Bíróságán, majd a Pécsi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon, s kapott végül jogerősen is
menekült státuszt. Azóta Európában próbál új életet
kezdeni családjával. Az ő győzelme egyúttal a bátor
kiállás és az emberi

méltóság igazi diadala,

ami reményt ad a többi üldözöttnek.

„Minden téren képviseli,
és harcol a számomra fontos
értékekért: a kisebbségek,
a kitaszítottak, az üldözöttek,
a hátrányos helyzetûek,
a hatalom útjában levõk
jogaiért, életéért,
igazságáért küzd.”
Eszter, egyik támogatónk
Nyíregyházáról

Major Magda
jogász,
menekültügyi program

Tudj róla – Élj vele!
Képzések, tudatosítás
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Az itthoni képzéseken túl 2019-ben is négy kontinens szakemberei voltak kíváncsiak
a szakértelmünkre. Külföldi képzéseink nagy része olyan témákról szólt, amikben a Magyar Helsinki
Bizottság a világ szakértőinek élvonalába tartozik, mint például a menedékkérők szavahihetősége,
a hontalansággal (azaz az állampolgárság hiányával) kapcsolatos emberi jogi kérdések,
a hatósági erőszak dokumentálása, a közérthető tájékoztatás a büntetőeljárásokban vagy
az emberi jogi oktatás módszertana. Szakértő munkatársainkat hívták előadni összeurópai
bíróképzésre, a világhírű sanremói Nemzetközi Humanitárius Jogi Intézet több kurzusára és nyugat-

Az emberi jogokat nem lehet csak bíróságon
védeni. Egy igazságos és tisztességes
társadalomban fontos, hogy mindenki
ismerje a saját jogait, az állam nevében
döntést hozók pontosan tudják, mik

Magyarországon számos előadást tartottunk
ügyvédeknek és más jogászoknak a tisztességes
Például arról, hogy

• hogy kell érthetően elmagyarázni
egy tanúnak vagy gyanúsítottnak

legyen, aki megtanítja mindezt

a jogait,

új nemzedékeinek. Ezért foglalkozik
a Magyar Helsinki Bizottság is sok éve
képzéssel és tudatosítással. Európában
egyedülálló, hogy egy hozzánk hasonló
méretű civil szervezet egy év alatt mintegy

50 ország
1450 szakemberének

tartson képzést és előadásokat, ahogy
ezt tettük 2019-ben. Civil szakembereken
és ügyvédeken túl állami tisztségviselők,
bírók, professzorok és ENSZalkalmazottak is rendszeresen részt
vesznek ezeken az eseményeken.

de franciául, olaszul, spanyolulés portugálul is adtunk elő.

büntetőeljáráshoz kapcsolódó fontos kérdésekről.

az emberi jogi kötelezettségeik, és hogy
a mindannyiunk jogait védő szakemberek

afrikai államok hatóságainak elefántcsontparti képzésére. Nem csak magyarul és angolul,

• milyen esetekben tilos bilincset
használni,
• mi a jelentősége annak, hogy
videóra veszik a kihallgatásokat,
• mit jelent a védelemhez való jog
a gyakorlatban.
Hazai képzéseinken foglalkoztunk továbbá
a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtt

Folytatódott egyedülálló „Refugee Law Reader” projektünk, melynek célja, hogy az ENSZ

folyó eljárásokkal és a bántalmazott fogvatartottak

Menekültügyi Főbiztossággal együttműködve elérhető legyen a menedékjogi oktatás a világ

jogaival is. Vezetésünkkel 10 európai országban

egyetemein. E kezdeményezésünknek köszönhetően mintegy 40 egyetemi tanár kezdett menedékjogot

készül online képzési anyag a közérthető

oktatni Latin-Amerikában, Észak-Afrikában és Kelet-Európában az elmúlt öt évben. 2019-ben Santiago

fogalmazásról, amely több ezer szakember

de Chilében találkoztunk az általunk létrehozott latin-amerikai oktatói kör képviselőivel Mexikótól

számára lesz ingyenesen elérhető.

Brazíliáig, akik most különösen fontos szerepet játszanak a térség történelmének legsúlyosabb,
Venezuelából kiinduló menekültválsága idején. Megkezdtük a projekt sikeres modelljének kiterjesztését
Afrika déli régiójára is: 2019-ben Pretoriában tartottunk előkészítő képzést a vendéglátó Dél-Afrika,
valamint Angola, Zambia, Zimbabwe és Botswana egyetemi tanárainak.

A szakemberek képzése mellett nagyon fontosnak

tudják, mikor és hogyan fordulhatnak a rendőrséghez

tartjuk a hazai kiszolgáltatott csoportok

segítségért. Ennek érdekében működtünk együtt

jogtudatosságának erősítését is. Célunk, hogy

2019-ben a Bag községen működő, a helyi roma

felismerjék, ha hátrányos megkülönböztetés,

közösség fejlesztésével foglalkozó BAGázs Egyesülettel,

gyűlöletbeszéd vagy gyűlölet-bűncselekmény

és ezért tartottunk emberi jogi tudatosító képzéseket

áldozataivá válnak, minél hatékonyabban tudják

– a holland nagykövetség támogatásával – budapesti

védeni a saját jogaikat ilyen helyzetben, és

muszlim nőknek és férfiaknak.

20

Rendezvényeink
Tudásunk és tapasztalatunk átadásának
fontos színterei - a képzéseken túl a nyilvános események és rendezvények.
Ilyenkor még inkább lehetőség nyílik
a közvetlen találkozásra, beszélgetésre,
miközben ez számunkra is értékes visszajelzés
támogatóinktól, szimpatizánsainktól.
2019-ben a saját szervezésű hazai, nyilvános
rendezvényeinkkel nem csak a budapesti,
de a vidéki közönséget is igyekeztünk jobban
elérni, mint a korábbi években. A minket
jobban ismerő generáció mellett pedig

fesztiválokon, vitaversenyen,
slam klubon és karriernapokon
igyekeztünk minél több család,fiatalok és
idősek érdeklődését is felkelteni. Interaktív,
játékos programokat fejlesztettünk,

így a rendőrszimuláció és az

emberjogi kvíz hamar népszerűvé
váltak, de természetesen a klasszikus, és

jellemzően telt házas Helsinki-estek
sem maradtak el, amelyeket rendszeresen
közvetítettünk a közösségi csatornákon.
Decemberben civil barátainkkal közös

demonstrációt is szerveztünk

a hajléktalanok kriminalizációja ellen.
2019-ben ezekkel a programjainkkal több
száz fiatalt szólítottunk meg az ország
különböző pontjain.

Hétköznapok hősei
»Példát
szerettem
volna
mutatni«
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Tavaly februárban jogerősen pert nyert egykori
munkahelyével, az Antall József Tudásközponttal
szemben Szert Boglárka. Egy évnyi elmaradt
járandóságát ítélte meg neki a bíróság. Ügyfelünknek
volt mersze kiállni a Facebookon politikai véleményt
nyilvánító kollégái mellett, és ezért azonnali
hatállyal kirúgták. Vele és ügyvédjével, Tóth
Balázs kollégánkkal idézzük fel a történteket.

Miért döntött úgy, hogy pereskedni kezd az Antall József Tudásközponttal?
Szert Boglárka: Meg akartam mutatni, hogy létezik jog az önkény megfékezésére. A fiatalabb
kollégáimnak akartam megmutatni, hogy miként lehet viselkedni, ha jogellenességgel vagy
joggal való visszaéléssel találkozik az ember. Meghökkentem azon, hogy senkit nem bátorított fel
az eset, amikor a Tudásközpont majdnem tucatnyi embertől vált meg. Senki nem védekezett
a felmondással szemben. Mindenki zsebre rakta a felmondását és elkullogott. A hatás,
amit szerettem volna elérni, sajnos, ott elmaradt. Viszont másutt nem. Nagyon sokan, akár
ismeretlenek is, bátorítottak vagy gratuláltak nekem, hogy helyes, amit tettem, ahogyan az is,
hogy nem hagytam magam, és a Magyar Helsinki Bizottság segítségével perre vittem
a dolgot. És nem csalódtam, a helsinkis ügyvédek nagyon jó munkát végeztek. A Helsinki
Bizottság támogatása nélkül valószínűleg nem tudtam volna a jogomat ilyen sikeresen
érvényesíteni, még úgy sem, hogy magam is jogvégzett, szakvizsgával rendelkező fiatal vagyok.
A Helsinki Bizottság segítsége lehetőséget nyújtott egy magas szintű specializált szaktudás
igénybevételére és megfelelő médiafigyelmet biztosított.

A Magyar Helsinki Bizottság általában állami jogsértések
áldozatainak nyújt segítséget. Itt miért tett kivételt?
Tóth Balázs: Ez az ügy valójában ebből a szempontból nem kivétel. Hiszen itt egy
közalapítványról van szó, amelyik túlnyomórészt állami támogatásból működik a kormány
jóvoltából. A közalapítványt vezető Antall Péter még a bírósági tárgyaláson is elmondta,
hogy a kormánnyal jóban kell lenniük, mert tőle függnek. Egyik tanújuk pedig azt mondta:
“A XXI. század Magyarországán nagyon sokakat atrocitás ér azért, mert nem kormánypárti
nézeteket vallanak [...] a XXI. század Magyarországán egy munkavállalónak vigyáznia
kell.” A Magyar Helsinki Bizottság szerint, szerintünk ez elfogadhatatlan, ezért örömmel
segítettünk Boglárkának, akinek volt bátorsága fellépni ez ellen. Az önkény az emberi
passzivitásra és félelemre épít, viszont a civil kurázsival nehezen boldogul.

Személyes csalódás volt, hogy az egykori kollégái nem követték a példáját?
Szert Boglárka: Inkább hasznos tanulságnak mondanám. Egyetlen kolléganőm jött el mellettem
tanúskodni, aki már eljött a cégtől az ügy kirobbanásakor, pedig vagy ötvenen dolgoztak ott. Mindenesetre
nem bántam meg, hogy perre mentem, mert olyan jó dolgok történtek velem, amelyekből valószínűleg
kimaradtam volna, ha meghúzom magam, megalkuszom és félrenézek.
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„Kezdetben nyitott kérdés volt, hogy van-e értelme
a rendszerváltás után a Helsinki Bizottság további
mûködésének. Hiszen már léteznek demokratikus
intézmények, van országgyûlés, alkotmánybíróság,
megválasztották az állampolgári jogok biztosait,
van szabad sajtó… De nem kellett hozzá hosszú
idõ, hogy megértsük, az emberi jogokat védelmezõ
szervezetekre továbbra is szükség van.”

ezernél többször
kerestünk fel

rendőrségi fogdákat
közel 10 év alatt 77
börtönjelentést
készítettünk

1998
az ENSZ
Menekültügyi
Főbiztosság

2003

„Mi nem az államot támadjuk, hanem a demokráciát
védjük. A demokratikus kormányoknak üdvözölniük
kellene a civil jogvédõk tevékenységét ahelyett,
hogy harcolnának ellenük.”
Fischer Ádám karmester, egyesületünk tagja

50 szakkönyv

perünk

Nils Muižnieks, az Európa Tanács
korábbi emberi jogi biztosa

40 megnyert

strasbourgi per

elindul állandó

kiadjuk
első tényfeltáró

jogvédő irodánk

jelentésünket a kistarcsai
idegenrendészeti szállásról

szakmai
partnerei

megnyert

„A Magyar Helsinki Bizottság
meghatározó szerepet
játszik az állami felelõsség
számonkérésében és az
áldozatoknak nyújtott közvetlen
segítségnyújtásban. Partnereik
és a nemzetközi szervezetek
számára nélkülözhetetlen
információforrásnak számítanak.”

1995

1997

strasbourgi

10 kiemelkedő
nemzetközi díj

1994

1996

az első

Kőszeg Ferenc, alapító elnök

az egyesületünket

lettünk

2004
elindul a világon egyedülálló egyetemi oktatási
segédletünk, a Refugee Law Reader

2006

képviseletet
biztosítottunk a

2010

rendőri erőszak

áldozatainak

elkezdjük munkánkat a demokratikus
jogállam megóvása érdekében

2013

2015

vak ügyfeleink megnyerik

a fogyatékossággal élő emberek
jogaival foglalkozó ENSZ Bizottság
történetének első ügyét

csökkenteni kell a

börtönzsúfoltságot –
mondja ki a strasbourgi bíróság
egyik ügyfelünk panasza nyomán

2016

sikeresen kampányoltunk,
hogy érvénytelen legyen a

menekültellenes
népszavazás

2019
harminc éve
a bajbajutottak és

az emberi jogok
szolgálatában

2018
fellépünk az ellen,
hogy a magyar állam

fogvatartottakat
éheztessen a

tranzitzónákban

2019-ben így gazdálkodtunk
Bevételeink
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1,12%

Nagykövetségek

45,74%

Holland Királyság Nagykövetsége
0,74%

Magánalapítványok	

Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége
0,38%

Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány
18,87%
Oak Alapítvány
11,09%

24,45%

Sigrid Rausing Trust
10,28%

Svéd Lottó Alapítvány
0,29%

ENSZ	
ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR)
12,28%

EU-Oroszország Civil Társadalmi Fórum
1,03%
Holland Menekültügyi Tanács
0,81%
Közép-Európai Egyetem
0,19%
Front Line Defenders
0,17%
Európai Menekültügyi Tanács (ECRE)
0,09%

„Tietek az 1%-om
évrõl-évre és
a szimpátiám is.”
Zsolt, egyik
magánadományozónk

Kiadásaink

ENSZ Kínzásáldozatokat Támogató
Önkéntes Alapja (UNVFVT)
2,60%

6,62%

Jacob Blaustein Intézet az Emberi Jogokért (JBI)
1,10%

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42
Bankszámlaszámunk: 10201006-50247961-000000000

15,08%

Nemzeti Alap a Demokráciáért (NED)
0,35%

Unitárius-Univerzalista Szolgálat Bizottsága (UUSC)
1,52%

Támogatásoddal te is hozzájárulhatsz ahhoz, hogy továbbra is
segítséget nyújtsunk mindazoknak, akiket sérelem ér.

Európai Bizottság

Globális Emberi Jogokért Alap (FGHR)
0,97%

ProAsyl Alapítvány
1,71%

Mi a Magyar Helsinki Bizottságnál elkötelezettek vagyunk a pénzügyi
átláthatóság mellett, így honlapunkon mindenki számára hozzáférhetőek
a korábbi évek pénzügyi beszámolói és közhasznúsági jelentései.
Egyesületünk elsősorban pályázati forrásokból és magánadományokból
tartja fenn magát. 2019-ban így gazdálkodtunk, és valósítottuk meg
programjainkat.

EU-támogatás	

Európai Integrációs és
Migrációs Program (EPIM)
3,89%

Civil, jogvédő
és oktatási
intézmények	
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ENSZ Nemzetközi Gyermek
Gyorssegélyalapja (UNICEF)
0,21%

6,99%

Egyéb bevételek,
támogatások	
Magánszemélyek adományai
2,01%
Egyéb bevételek, támogatások
1,84%
Elismerések
1,57%

53%
24%

Kommunikáció

15%

Működés	

Közhasznú tevékenység bevétele
0,40%

Mérleg szerinti bevétel:
508 468 162 Ft

Jogi segítségnyújtás	

8%

SZJA 1%-os felajánlás
1,11%

Tagdíj
0,06%

Emberi jogi képzés, kutatás,
érdekérvényesítés	

Mérleg szerinti kiadás:			
482 079 500 Ft
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Köszönjük!
A Magyar Helsinki Bizottságban azt valljuk, hogy egyedül nem megy.
Biztonságot ad az a tudat, hogy rajtunk kívül is nagyon sokan tartják fontosnak
azokat az értékeket, amelyekért küzdünk. Régi és új ügyfeleink, szimpatizánsok
és ismeretlenek, hazai és nemzetközi partnereink mind-mind erősítik
a meggyőződésünket: érdemes kiállnunk közös jogainkért, és felemelni
a szavunkat, amikor jogsértést látunk. Erőt ad, hogy érzékeljük
a növekvő szolidaritást az emberek között, ehhez igyekszünk mi is
a saját eszközeinkkel hozzájárulni.
Munkánk felbecsülhetetlen része az a hozzájárulás,
amit mások adnak. Nekik szeretnénk szívből
megköszönni, hogy nem vagyunk egyedül.
Önkénteseknek, egyszázalékos szja-felajánlóknak,
magán- és intézményi adományozóknak, ügyfeleinknek,
követőinknek, civil barátainknak, állami és nem állami szakmai
partnereinknek. A jogfosztott, de igazukért bátran kiálló
emberek és mindazok, akik nekik ebben segítenek,
hozzájárulnak ahhoz, hogy a világ igazságosabb hely legyen.
Mi is ezért küzdünk a Magyar Helsinki Bizottságnál.
Köszönjük, hogy ebben a munkában
támogattok bennünket!

Magyar Helsinki Bizottság

www.helsinki.hu

(36 1) 321 4323
(36 1) 321 4327
(36 1) 321 4141

Kádár András Kristóf
társelnök

helsinki@helsinki.hu
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magyar_helsinki_bizottsag
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