


    közérthető jogi tájékoztatást adtunk a nyilvánosságnak a 
járványügyi szabályok változásairól;
    jogi tanácsot és ügyvédi képviseletet nyújtottunk olyan csoportok 
tagjainak is, akik korábban nem tartoztak az ügyfeleink közé, így 
például orvosoknak és más egészségügyi dolgozóknak, a kórházak-
ból idő előtt elküldött betegeknek és hozzátartozóiknak, vagy éppen a 
járványügyi szabályok alapján méltánytalanul megbírságolt 
embereknek;
    pénz- és tárgyi adományokkal támogattuk az egészségügyi 
dolgozókat és az online oktatásból a megfelelő felszerelés hiánya 
miatt kiszoruló diákokat.

mellett a hagyományos témáinkat sem adtuk fel, és ezekben is 
jelentős eredményeket értünk el 2020-ban. Csaknem ötévnyi 

pereskedés után sikeresen vetettünk véget a menedékkérők 
önkényes fogvatartásának a tranzitzónákban. Az Európai Unió 
Bíróságának ítélete nyomán csaknem 300 embert (felük gyermek) 
engedtek szabadon a tranzitzónákból, több hónapos vagy akár évekig 
tartó fogvatartás után. Stratégiai pereinkkel, kutatásainkkal és 
jelentéseinkkel nagyban hozzájárultunk ahhoz, hogy a magyar 
börtönökben hosszú évtizedek óta először nem volt több fogvatar-
tott, mint ahányat törvényesen el lehet helyezni. Tovább folytattuk 
küzdelmünket a jogállamiságért – a hazai és nemzetközi 
közvélemény tájékoztatásával és azon bátor polgártársaink ügyvédi 
képviseletével, akik az illiberális rendszerben is kiállnak a saját és 
mások jogaiért. Segítettünk például annak a gyulai aktivistának, akit 
azért vittek el hajnali kihallgatásra a rendőrök, mert a közösségi 
médiában bírálta a kórházkiürítéseket. Hét ügyben értük el, hogy a 
kormányzat egészségügyi intézkedései ellen autós tüntetést tartó 
demonstrálók tetemes bírságait eltörölje a bíróság.

jogállamiság további leépülésével párhuzamosan megjelenő 
járvány óriási kihívást jelentett a szervezetnek, de köszönhetően 

a munkatársak elkötelezettségének és helytállásának, támogatóink és 
adományozóink erkölcsi és anyagi segítségének, civil társaink, a 
független média és szakmai partnereink együttműködésének, 
megmutattuk, hogy közösen még egy ilyen nehezített pályán is lehet 
sikerrel védeni az emberi jogokat és a tisztességes állami működést, 
amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.

rendhagyó év volt mindannyiunk számára. A koronavírus 
járvány olyan próbatételt jelentett és jelent továbbra is az egész 

világnak, Európának és a magyar társadalomnak, amilyennel rég 
nem szembesültünk. Egy ilyen helyzetben a szabadságjogokkal 
foglalkozó szervezetek felelőssége és feladatai megsokszorozódnak, 
hiszen a járvány leküzdése érdekében tett intézkedések még akkor is 
eredményezhetik alapvető jogaink indokolatlan, aránytalan 
korlátozását, ha nincs mögöttük rossz szándék. Ha viszont a 
kormányzat a járványt saját hatalmának további kiterjesztésére 
használja, ha érintettek meghallgatása nélkül, szempontjaikat teljesen 
figyelmen kívül hagyva hoz intézkedéseket, akkor különösen 
gyakorivá és súlyossá válnak a jogsértések, amire a jogvédő 
szervezeteknek is erőfeszítéseik megsokszorozásával kell reagálniuk.

járvány, mint minden krízis, az ellenálló képesség, a bátorság, 
de leginkább a szolidaritás próbája. E próba kiállásához, a 

COVID pusztító hatásainak leküzdéséhez igazi közösségként kell 
összefognunk, a legkiszolgáltatottabbakra is figyelve. Ennek 
érdekében a Magyar Helsinki Bizottság új módszerekkel és új témák 
felvállalásával próbálta erősíteni a szolidaritást az egyre 
megosztottabb magyar társadalomban:

KEDVES BARÁTUNK!
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Hiszünk

az emberi méltóságot a jog 
és a nyilvánosság eszközével.

a demokratikus jogállamot és a független, 
civil társadalmat.

magyarról magyarra a hatósági és jogászi 
szaknyelvet, hogy jogi diploma nélkül is 
mindenki érthesse, mik a jogai.
ügyvédeket, hatósági szakembereket, bírókat, 
egyetemi tanárokat és hallgatókat, itthon 
és a világ számos országában.

civilekkel, kutatókkal, hazai és nemzetközi 
szervezetekkel, továbbá minden olyan állami 
és nem állami szereplővel, aki az emberi 
jogok ügyét fontosnak tartja.

a jogállamiság eszméjét és az európai 
értékrendet itthon és a világ más részein.

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

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

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

a fogvatartás emberséges 
körülményeiért.

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

sszesen 125 alkalommal 
tájékoztattuk nemzetközi 

szervezetek képviselőit és külföldi 
diplomatákat a hazai emberi jogi 
helyzetről.

enekültügyi Programunk 799 
menedékkérőnek, menekültnek, 

hontalan személynek és olyan 
külföldinek nyújtott jogi segítséget, 
akiket jogellenes kiutasítás fenyegetett.

embernek segítettünk 
csatlakozni Magyarországon élő 

menekült családtagjához, 
újraegyesítve gyakran sok éve 
szétszakadt családokat.

mberi Jogi Tanácsadó Irodánk 
985 személynek nyújtott jogi 

segítséget (394 fogvatartással és 
büntetőeljárással, 43 hatósági 
bántalmazással, 52 jogellenes rendőri 
intézkedéssel és 55 jogállamisággal 
kapcsolatos panasz esetében jogi 
segítség nyújtása; 441 esetben 
általános jogi információ nyújtása 
vagy más szervezetekhez irányítás).

2020-ban lezárult ügyek 58 
százalékában sikeresen fordultunk 

jogorvoslatért magyar bíróságokhoz a 
menekültügyi hatóság jogellenes 
elutasító döntéseivel szemben.

ügyfelünk kapott menekült vagy 
oltalmazott státuszt annak 

ellenére, hogy Magyarországon szinte 
lehetetlen ilyen védelmet szerezni.

szakembert 
képeztünk a világ minden 

tájáról (1400-at a menekültügyről, 
a hontalanságról és a migrációról, 
160-at a jogállamiságról és az 
emberi jogokról, valamint 200-at a 
büntető igazságszolgáltatással 
kapcsolatos kérdésekről).

nline eléréseink továbbra is 
dinamikusan növekedtek, 5738 

követőt értünk el a Twitteren 
(16 százalékos növekedés) 
és 37 072 követőt a Facebookon 
(11 százalékos növekedés). 
2020-ban megdupláztuk 
Instagram-eléréseinket. Blogunk 
2020-ban 597 915 egyéni látogatót 
ért el. Az emberi jogi tudatosság 
növelését és a támogatói körünk 
bővítését szolgáló, elsősorban online 
eseményeinken 2130 ember vett 
részt.

-ban tovább növeltük 
médiajelenlétünket: a magyar 

sajtóban 916, a nemzetközi 
médiában pedig legalább 336 
alkalommal szerepeltünk. 
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A TE JOGOD A MI HIVATÁSUNK
országban 10 különböző nyelven 
tettük érthetővé a büntetőeljárási 

jogokról szóló tájékoztatót. 

T öbb mint egy évtizedes munkával 
hozzájárultunk ahhoz, hogy a 

börtönök zsúfoltsága 140 százalékról 
100 lett. 



rendhagyó év volt mindannyiunk számára. A koronavírus 
járvány olyan próbatételt jelentett és jelent továbbra is az egész 

világnak, Európának és a magyar társadalomnak, amilyennel rég 
nem szembesültünk. Egy ilyen helyzetben a szabadságjogokkal 
foglalkozó szervezetek felelőssége és feladatai megsokszorozódnak, 
hiszen a járvány leküzdése érdekében tett intézkedések még akkor is 
eredményezhetik alapvető jogaink indokolatlan, aránytalan 
korlátozását, ha nincs mögöttük rossz szándék. Ha viszont a 
kormányzat a járványt saját hatalmának további kiterjesztésére 
használja, ha érintettek meghallgatása nélkül, szempontjaikat teljesen 
figyelmen kívül hagyva hoz intézkedéseket, akkor különösen 
gyakorivá és súlyossá válnak a jogsértések, amire a jogvédő 
szervezeteknek is erőfeszítéseik megsokszorozásával kell reagálniuk.

járvány, mint minden krízis, az ellenálló képesség, a bátorság, 
de leginkább a szolidaritás próbája. E próba kiállásához, a 

COVID pusztító hatásainak leküzdéséhez igazi közösségként kell 
összefognunk, a legkiszolgáltatottabbakra is figyelve. Ennek 
érdekében a Magyar Helsinki Bizottság új módszerekkel és új témák 
felvállalásával próbálta erősíteni a szolidaritást az egyre 
megosztottabb magyar társadalomban:

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 csoportok, amelyek 
saját kormányaikon kérték számon az egyezményben garantált 
jogokat. 

A magyar csoport 1989-ben jött létre elsősorban az első szabad 
parlamenti választás tisztességességének civil ellenőrzésére.

Mit jelent, hogy jogvédő és 
emberi jogi szervezet vagyunk?
Olykor védtelennek érezzük magunkat a hatalmas állammal szemben. 
Sokan közülünk (fogyatékossággal élők, romák, külföldiek stb.) még 
kiszolgáltatottabbak: gyakrabban éri őket hátrány, vagy nem tudják a 
saját érdekeiket érvényesíteni, mert például nincs pénzük ügyvédi 
segítségre, ha sérelem éri őket.

A Magyar Helsinki Bizottság azoknak segít, akiknek az állam megsérti 
az emberi jogaikat. Ügyfeleink menekült, fogva tartott, diszkriminált 
emberek, és olyanok, akiket hátrány ért azért, mert kiálltak magukért 
vagy társaikért.

Ki ez a titokzatos nő felemelt 
mutatóujjal a logónkban?
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.



A Magyar Helsinki Bizottság 
világszerte elismert 
emberi jogi civil szervezetként 
egy olyan világért dolgozik, 
ahol tiszteletben tartják 
az emberi jogokat.
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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 csoportok, amelyek 
saját kormányaikon kérték számon az egyezményben garantált 
jogokat. 

A magyar csoport 1989-ben jött létre elsősorban az első szabad 
parlamenti választás tisztességességének civil ellenőrzésére.

A DEMOKRATIKUS ÉRTÉKEK, 

A JOGÁLLAMISÁG 

ÉS A FÜGGETLEN CIVIL 

TÁRSADALOM VÉDELME

A MENEDÉKJOG 

ÉS A NEMZETKÖZI 

VÉDELEM

hol jogállam van, ott egy miniszter, 
egy rendőr vagy egy polgármester 

is ugyanazokat a szabályokat köteles 
betartani, mint te. Senki nem áll a 
törvény felett. Ahol jogállam van, ott egy 
demokratikusan megválasztott kormány 
sem tehet meg akármit: bírók, 
ombudsman, civil szervezetek és 
újságírók biztosítják, hogy ne élhessen 
vissza a hatalmával. Ahol jogállam van, 
ott mindig megtudhatod, hogy a 
kormány mit miért csinál, és ha nem 
tetszik, elmondhatod nyilvánosan is. 
Ahol jogállam van, ott biztonságban 
élhetsz, hiszen pontosan tudod, hogy 
mit vár el tőled az állam, ahogy azt is, 
hogy te mit várhatsz el tőle.

hol 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, akik 
közel állnak a hatalomhoz. Ahol nincs 
jogállam, ott a rendőrök, bírók és 
újságírók a kormány politikai 
megrendelésére dolgoznak és nem saját 
szakmai iránytűjük szerint. Ahol nincs 
jogállam, ott a munkavállalók, 
a szegények ki vannak szolgáltatva 
a hatalomnak. Ahol nincs jogállam, ott 
félelem és bizalmatlanság van, és nincs, 
aki megvédjen, ha bajba kerülsz vagy 
igazságtalanság ér. A jogállam jobb 
állam. Ezért dolgozunk mi nap mint nap 
azért, hogy mindnyájan jogállamban 
élhessünk. Magyarországon 2010 óta 
súlyosan romlott a jogállamiság. 
A demokratikus jogállam érdekében 
végzett munkánk ma fontosabb, mint 
valaha.

A

A

világon ma is rengeteg fegyveres 
konfliktus zajlik, Afganisztántól 

Szírián át Szomáliáig. A kínzás, 
rabszolgaság és bántalmazás sok 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 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, 
milliók válhatnak üldözötté.

i 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 
méltóságuk védelmében 
rákényszerülnek, hogy elhagyják az 
otthonukat.
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IVÁNY BORBÁLA
A MAGYAR 

HELSINKI 
BIZOTTSÁG 

ÜGYVÉDJE

A Helsinkinél sok olyan ember 
húsbavágó ügyeiben adunk 

jogi képviseletet, akik
társadalmi és pénzügyi 

helyzetük miatt 
ezt egyébként 

nem kaphatnák 
meg.

A FOGVATARTOTTAK 

JOGAINAK VÉDELME 

ÉS A TISZTESSÉGES ELJÁRÁS 

A BÜNTETŐ 

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN 

letünk során nagyon sokan 
kapcsolatba kerülünk a rendőrség-

gel és bírósággal. Téged is igazoltathat 
egy rendőr az utcán, megbüntethet 
gyorshajtásért, vagy azért, mert nincs 
csengő a bicikliden. Kerülhetsz 
áldozatként is hasonló helyzetbe. 
Például, ha azért fordulsz a 
rendőrséghez, mert megtámadtak 
a bőrszíned, vallásod, származásod, 
politikai meggyőződésed miatt, vagy 
mert nem tetszett az, akivel épp kézen 
fogva sétálsz. Ha ilyen helyzetbe kerülsz, 
jogod van ahhoz, hogy a hatóság érthető 
módon magyarázza el, mi történik veled 
és mik a jogaid. Jogod van egy, a te 
érdekeidet képviselő ügyvéd 
segítségéhez, és ahhoz is, hogy a téged 
kihallgató rendőr igazságosan bánjon 
veled.

börtönök állapota sokat elárul egy 
társadalomról. Bármit is követett el 

egy ember, annak a következménye egy 
demokratikus európai országban nem 
lehet kínzás vagy embertelen 
körülmények között történő fogvatartás. 
Ma a magyar börtönökbe 

a fogvatartottak közül több százan 
csupán szabálysértés miatt kerültek be, 
például mert nem tudtak kifizetni egy 
pénzbírságot. Sok embernek úgy kell 
letartóztatásban hónapokat eltölteni, 
hogy a végén kiderül, semmit nem 
követett el.
 

z elmúlt évtizedekben súlyos 
túlzsúfoltság alakult ki a magyar 

börtönökben. Nem volt ritka, hogy egy 
zárkában egyszerre csak egy ember 
tudott felállni az ágyáról, mert annyira 
kevés volt a hely. A börtönbüntetés 
egyik célja, hogy elrettentsen a 
bűncselekmények elkövetésétől. Viszont 
ugyanilyen fontos az is, hogy a büntetés 
letelte után szabaduló elítélt tudjon hova 
menni, a családi kapcsolatai nem 
szűnjenek meg, találjon munkát, 
becsületes megélhetést. A túlzsúfolt, 
nyomasztó börtönkörülmények között 
töltött évek, a családdal való kapcsolat-
tartás ellehetetlenítése pont ellenkező 
hatást válthatnak ki. Mi ezért dolgozunk 
évtizedek óta a tisztességes, 
szabálykövető rendőri munkáért, az 
igazságos büntetőeljárásokért és az 
emberhez méltó börtönkörülményekért.
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Ingyenes jogi

segítségnyújtás

Stratégiai
pereskedés

Monitorozás
és kutatás

Jogalkotás

MÓDSZEREK
Nemzetközi

érdekképviselet

Szemléletformálás
és média

Képzés, oktatás és

kapacitásfejlesztés

Jogtudatosság
fejlesztése

Nemzetközi

együttműködés

Az emberi jogi jogsértéseknek évente több ezer 
olyan áldozata van, akik rajtunk kívül senki másra 
nem számíthatnak, mi nekik segítünk.
Az egyéni történeteken keresztül látjuk azt, 
ha a magyar jogszabályok sértik az emberi 
jogokat, és megtaláljuk a stratégiai pereskedésre 
alkalmas ügyeket. 
Közvetlenül gyűjtünk információt a mindennapi 
hatósági gyakorlatról, ami elengedhetetlen 
a hiteles érdekképviseleti munkához.

CÉLOK MÓDSZEREK CÉLOK

Folyamatos tájékoztatással elősegítjük, hogy 
a nemzetközi szereplők (különösen az EU, 
az Európa Tanács és az ENSZ) nyomon kövessék 
a hazai emberi jogi helyzetet, és fellépjenek 
Magyarország nemzetközi emberi jogi 
kötelezettségeinek betartatása érdekében.

Munkánk hatását a nyilvánosság bevonásával 
erősítjük: folyamatosan tájékoztatjuk az 
újságírókat eredményeinkről, és aktívan jelen 
vagyunk a közösségi médiában. 
Rendezvényeket és online kampányokat 
szervezünk, hogy üzeneteink minél több 
emberhez eljussanak. 

Felkészítjük és motiváljuk azokat a társadalmi 
szereplőket, akik munkájukkal javulást érhetnek 
el az emberi jogok területén. 
Népszerűsítjük az innovatív és interaktív 
képzési módszereket világszerte. 

Erősítjük a marginalizált csoportok emberi jogi 
tudatosságát, és segítjük őket abban, hogy 
minél több eszközzel rendelkezzenek saját 
jogaik védelmében. 
Ösztönözzük a demokratikus részvételt 
a magyar társadalom szélesebb rétegeiben. 

Aktívan részt veszünk számos nemzetközi 
együttműködésben és szervezetben, amivel 
hatékonyabbá tesszük az emberi jogokért 
végzett munkánkat.

Stratégiai ügyeket viszünk bíróság elé, hogy 
ezeken keresztül megváltoztassuk a jogsértő 
szabályozást vagy állami gyakorlatot. 
Ha egyes emberi jogi visszásságokra itthon 
elfogytak a jogorvoslati lehetőségek, 
nemzetközi fórumokhoz fordulunk.

Élő kapcsolatokat ápolunk fogvatartottakkal, 
menekültekkel, tőlük közvetlenül jutunk 
információhoz, így ismeretünk naprakész tud 
maradni.
Felhívjuk a figyelmet a munkánk során felderített 
emberi jogi jogsértésekre. 

Úgy befolyásoljuk a jogalkotást, hogy 
a jogszabályok megfeleljenek az emberi jogi 
követelményeknek.



VÉDJÜK A JOGÁLLAMISÁGOT 

ÉS A FÜGGETLEN CIVIL 

TÁRSADALMAT A SZŰKÜLŐ 

DEMOKRATIKUS TÉRBEN

agyarországot egy folyamatosan 
szűkülő demokratikus térben érte a 

világjárvány, ennek ellenére sikerült 
hozzájárulnunk, hogy továbbra is 
nemzetközi figyelem irányuljon a 
jogállamiság helyzetének romlására, 
hogy a kormány folyamatosan gyengíti a 
fékek és ellensúlyok rendszerét. Több 
mint 70 alkalommal tájékoztattunk 
külföldi diplomatákat, valamint az EU és 
más nemzetközi szervezetek képviselőit 
a jogállamisággal kapcsolatos 
fejleményekről.

ét magyar civil szervezettel 
közösen megosztottuk 

észrevételeinket az Európai Bizottság 
első jogállamisági jelentéséhez, amely 
később megerősítette számos, 
a beadványunkban jelzett aggályunkat. 
Online beszélgetésekkel és podcastokkal 
igyekeztünk szerepet vállalni abban, 
hogy a jogállamisági jelentés minél 
nagyobb figyelmet kapjon 
Magyarországon.

ülönös hangsúllyal hívtuk fel 
a figyelmet arra, hogy a bírói 

függetlenség továbbra is veszélyben van 
Magyarországon. Elemzést tettünk közzé 
például a bíróságok elleni kormányzati 
támadásokról, valamint a Kúria új 
elnöke megválasztásával kapcsolatos 
visszásságokról. Civil partnereinkkel 

jogalkotási javaslatokat fogalmaztunk 
meg a bírói függetlenség 
érvényesülésének előmozdítására. 
Beadványunk hozzájárult az Európa 
Tanács Miniszteri Bizottságának 
döntéséhez, amely megmutatta, hogy a 
testület szerint a magyar bírák 
véleménynyilvánítási szabadsága 
továbbra is veszélyben van.
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1. Felléptünk 

a jogállamiság 

és a bírói 
függetlenség 

védelmében 



ivil partnereinkkel együttműködve 
jogi állásfoglalások és háttéranyagok 

segítségével hívtuk fel a magyar és a 
nemzetközi közvélemény figyelmét a 
felhatalmazási törvénnyel kapcsolatos 
aggályokra – ez a törvény  tette 
határozatlan időre lehetővé a rendeleti 
kormányzást. Később arra is felhívtuk a 
figyelmet, a kormány hogyan mentette át a 
rendkívüli hatalmának fontos elemeit a 
rendes jogrend időszakára.

világjárvány első hulláma alatt 
létrehoztunk egy nyilvános, angol 

nyelvű „jogszabálykövetőt” a kormány 
veszélyhelyzeti rendeleteinek nyomon 
követésére és a tartalmuk rövid 
ismertetésére. Ez az EU-ban egyedülálló 
kezdeményezés értékes információforrást 
jelentett a nemzetközi szereplők számára.

észletesen elemeztük 
a koronavírus-járvány ürügyén 

meghozott kormányzati intézkedéseket, 
amelyek negatív hatást gyakoroltak a 
jogállamiságra. Külön figyelmet 
fordítottunk a rémhírterjesztés új 
szabályaira, amelyek lehetőséget adnak a 
véleménynyilvánítási szabadság 
indokolatlan korlátozására. Foglalkoztunk 
továbbá az egészségügyben megjelent 
militarizációval, azaz azzal, hogy mit 
keresnek a katonák az egészségügyi 
intézményekben. 
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2. Felléptünk az ellen, 

hogy a kormány 

a koronavírus-járvány 

ürügyén tovább gyengítse 

a jogállami garanciákat 

ovábbra is fellépünk a civil 
szervezeteket érő kormányzati 

támadások ellen.
 

z Európai Bizottság 2017-ben 
kötelezettségszegési eljárást indított 

Magyarország ellen, ami jelentősen 
támaszkodott jogi elemzéseinkre is. Ennek 
eredményeként az Európai Unió Bírósága 
2020 júniusában kimondta, hogy a 
„külföldről támogatott” civil szervezeteket 
megbélyegző 2017-es törvény sérti az 
uniós jogot. A magyar civil társadalom 
e meghatározó győzelme után többször 
nyilvánosan bíráltuk a kormányt azért, 
mert nem teljesíti az uniós bírósági 
ítéletből fakadó kötelezettségeit.

ikeresen képviseltük a civil 
társadalom szereplőit és újságírókat 

különböző jogi eljárásokban, legyen szó 
akár jogtalan pénzbírságokról, akár 
a propagandamédia ellenük intézett 
támadásairól.
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3. Támogattuk 

a független 
civil társadalmat

SPARING STEFÁNIA
PÉNZÜGYI KOORDINÁTOR,

MENEKÜLTÜGYI PROGRAM

A számokból és statisztikákból 
olyan emberek történetei 

rajzolódnak ki, 
akiknek sérültek az őket 

megillető alapvető emberi jogai. 
Mi azért dolgozunk, 

hogy ez még egyszer 
ne történhessen meg velük, 

ahogy senki mással sem.



KIÁLLUNK A MENEKÜLTEK 

JOGAIÉRT AZ EMBERTELEN 

KORMÁNYZATI POLITIKÁVAL 

SZEMBEN

enekültügyi programunk 799 
embernek nyújtott ingyenes jogi 

segítséget 2020-ban. Továbbra is mi 
vagyunk az egyetlen olyan szervezet, 
amely ilyen támogatást nyújt menedék-
kérőknek, menekülteknek, hontalanok-
nak és a jogellenes kiutasítás által 
fenyegetett külföldieknek. 

nnak ellenére, hogy 
a menekültügyi rendszer 

szándékos lerombolása miatt 
Magyarországon szinte lehetetlen 
menekülőként védelmet kapni, mégis 83 
ügyfelünknek sikerült segítségünkkel 
menekült vagy oltalmazott státuszt, azaz 
nemzetközi védelmet szereznie.

z általunk bíróság előtt képviselt 
menekültügyek 58 százalékában 

sikerült elérnünk, hogy a bíróság 
hatályon kívül helyezze a menekültügyi 
hatóság jogellenes elutasító döntését. 
Hatékony államilag finanszírozott jogi 
segítségnyújtás hiányában a háború, 
kínzás, üldözés elől menekülő emberek 
nélkülünk semmilyen jogi támogatásra 
nem számíthatnának. 

z Emberi Jogok Európai Bírósága 
előtt 2020. december 31-én 77 

menedékjoggal kapcsolatos folyamat-
ban lévő ügyünk volt. Ezen a területen 
az elmúlt években kilenc stratégiai 
győzelmet értünk el az EU Bírósága előtt 
is, amivel vezető szerephez jutottunk a 
menekültügyi stratégiai pereskedés 
területén Európában.
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4. Mi vagyunk az egyetlen olyan 

civil szervezet Magyarországon, 

amelyik jogi segítséget nyújt 

menedékkérőknek, menekülteknek, 

hontalanoknak és kiszolgáltatott 

külföldieknek 

Nemzetközi
védelem 2020

126

83
2020-ban menekültként

vagy oltalmazottként
védelmet kapott

A Magyar 
Helsinki Bizottság
ügyfelei ezek közül



saknem ötévnyi pereskedés és 
küzdelem után sikeresen vetettünk 

véget a menedékkérők kivételt nem 
ismerő, önkényes és hosszan tartó 
fogvatartásának Magyarország két 
hírhedt tranzitzónájában. Az EU 
Bíróságának 2020 májusában hozott 
ítélete kimondta, hogy ez a fogvatartási 
gyakorlat minden szempontból ütközik 
az uniós joggal, megerősítve évek óta 
hangoztatott érveinket.
 

döntés eredményeként csaknem 
300 embert (felük gyermek) 

engedtek szabadon a tranzitzónákból, 
több hónapos vagy akár évekig tartó 
önkényes fogvatartás után. Panaszunk 
nyomán az ENSZ önkényes 
fogvatartással foglalkozó 
munkacsoportja is megerősítette, hogy 
a fogvatartás a magyarországi 
tranzitzónákban önkényes és jogellenes, 
mivel az elhúzódó őrizettel szemben 
sem közigazgatási, sem bírói jogorvoslat 
nincsen. 

míg a tranzitzónák még működtek, 
megakadályoztuk a fogvatartottak 

szándékos éheztetését. Az Emberi Jogok 
Európai Bírósága hét esetben 
kényszerítette ki a mi beavatkozásunk 
eredményeként, hogy a fogvatartott 
külföldiek ételt kapjanak.
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Abouzar Soltani iráni filmrendezőt és most 12 éves 
fiát a röszkei tranzitzónában tartották fogva másfél 
éven keresztül. A férfinek jó állása volt Iránban, egy 
egészségügyi szolgáltatónál dolgozott PR-osként és 
dekoratőrként. 

Annyit lehet a meneküléséről nyilvánosan mondani, 
hogy mást gondolt a világról, mint az Iránban 
uralkodó nézet, és zaklatták emiatt. Ezért úgy döntött, 
hogy fiával együtt elhagyja hazáját. Olyan helyen akart 
élni, ahol nem kell félnie annak, akinek más véleménye 
van. A hatóságok azonban a menedékkérelmüket 
érdemben nem voltak hajlandók kivizsgálni, mondván, 
a menekülők a biztonságosnak ítélt Szerbián keresztül 
érkeztek.

Egy ideig még éheztették is a férfit, és csak 
a strasbourgi bíróság fellépése nyomán kaphatott újra 
enni. Időközben megtanult filmezni. A tranzitzóna 
nyomasztó egyhangúságát és a kényszerű 
semmittevést ellensúlyozva mobiljával filmet forgatott 
fiáról és az elrabolt gyerekkoráról. 

Filmjeit bemutatták a BIDF és a VERZIO 
filmfesztiválokon, de a tranzitzónából egyik premierre 
sem engedték ki. 

5. Sikerrel vetettünk

véget a menedékkérők 

önkényes és embertelen 

fogvatartásának

https://helsinki.hu/jogellenes-a-tranzitzonas-fogvatartas/


ovábbra is bátran kiállunk egy 
befogadóbb társadalomért, 

és fellépünk az idegengyűlöletet szító 
kampányok ellen. 

rdekképviselettel, pereskedéssel, 
a sajtón és a nyilvánosságon 

keresztül is szót emeltünk a kormány 
azon törekvésével szemben, amellyel 
a külföldieket vádolták 
a koronavírus-járvány terjesztésével. 
Ennek eredményeként a jogellenesen 
kiutasított iráni orvostanhallgatók egy 
csoportja visszatérhetett 
Magyarországra, hogy folytassa 
tanulmányait.
 

rdekképviseleti tevékenységünk 
hatására az Európai Bizottság 

kimondta, hogy a világjárvány ürügyén 
elfogadott idegenrendészeti 
jogszabályok sértik az uniós jogot. 
A kormányerő számos 2020-as 
jogszabálymódosítással 
megkerülhetetlen akadályokat gördített 
azok elé, akik menedékjogért 
folyamodnának. Panaszunk 
és jelentéseink nyomán az Európai 
Bizottság újabb kötelezettségszegési 
eljárást indított a magyar állam ellen 
az uniós menedékjogi szabályok 
megsértése miatt.
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égy stratégiai perünk zárult 
győzelemmel az EU Bírósága előtt 

2020-ban. 

zek az ítéletek jogellenesnek 
nyilvánították az embertelen 

magyar menekültpolitika legtöbb pillérét, 
így az észszerűtlenül rövid bírósági 
eljárási határidőket, a szinte bármelyik 
menedékkérelem automatikus 
elutasítását lehetővé tévő szabályokat, 
és a 2016 óta több mint 50 000 embert 
érintő tömeges és jogorvoslat nélküli 
visszakényszerítést a szerb–magyar 
határon. 

ikerült megakadályoznunk egy 
menedékkérő kitoloncolását 

Pakisztánba, akit ott jó eséllyel megöltek 
volna.
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6. Stratégiai 

perekkel 
léptünk fel 
a jogellenes 
menekültügyi 

szabályok ellen

8. Egyedül mi emeltük fel rendszeresen 

a hangunkat a nyilvánosság előtt 

a menekülteket érő jogsértésekkel 

szemben

A koronavírus-járvány okozta 
hatalmas gyakorlati nehézségek 

ellenére segítségünkkel 15 nő és gyerek 
csatlakozhatott Magyarországon élő 
menekült családtagjaihoz biztonságban, 
gyakran évekig tartó fájdalmas és 
kényszerű különválás után.

A

7. Segítettünk, 

hogy a menekülés 

közben szétszakadt 

családok 
biztonságban 

együtt lehessenek 

Magyarországon



saknem ötévnyi pereskedés és 
küzdelem után sikeresen vetettünk 

véget a menedékkérők kivételt nem 
ismerő, önkényes és hosszan tartó 
fogvatartásának Magyarország két 
hírhedt tranzitzónájában. Az EU 
Bíróságának 2020 májusában hozott 
ítélete kimondta, hogy ez a fogvatartási 
gyakorlat minden szempontból ütközik 
az uniós joggal, megerősítve évek óta 
hangoztatott érveinket.
 

döntés eredményeként csaknem 
300 embert (felük gyermek) 

engedtek szabadon a tranzitzónákból, 
több hónapos vagy akár évekig tartó 
önkényes fogvatartás után. Panaszunk 
nyomán az ENSZ önkényes 
fogvatartással foglalkozó 
munkacsoportja is megerősítette, hogy 
a fogvatartás a magyarországi 
tranzitzónákban önkényes és jogellenes, 
mivel az elhúzódó őrizettel szemben 
sem közigazgatási, sem bírói jogorvoslat 
nincsen. 

míg a tranzitzónák még működtek, 
megakadályoztuk a fogvatartottak 

szándékos éheztetését. Az Emberi Jogok 
Európai Bírósága hét esetben 
kényszerítette ki a mi beavatkozásunk 
eredményeként, hogy a fogvatartott 
külföldiek ételt kapjanak.

ísérleti kezdeményezésekbe 
fogtunk a 2015 óta tartó 

kormányzati idegenellenes 
gyűlöletpropaganda negatív hatásainak 
enyhítésére.

gy afgán származású menekült 
magyar nő bevonásával 

szemléletformáló rendezvényeket 
tartottunk fiataloknak, valamint innovatív 
érzékenyítő foglalkozásokat szerveztünk 
önkormányzatok számára. 

ogtudatosság-fejlesztő képzéseket 
tartottunk menekülteknek, 

hontalanoknak és bevándorlóknak, hogy 
segítsük és motiváljuk őket abban, hogy 
önállóan is fel tudjanak lépni a 
diszkrimináció és az idegengyűlölet 
megnyilvánulásaival szemben.
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9. Fejlesztettük 

a menekültek 

jogtudatosságát, 

érzékenyítettük 

a társadalmat, 

felléptünk az 

egyre növekvő 

idegen-
ellenességgel 

szemben

egőriztük globális szakértői 
hírnevünket a menedékjogi és 

kényszermigrációval kapcsolatos 
szakmai képzés terén. Menekültügyi 
programunk munkatársai négy nyelven 
képeztek több mint 1400 embert a világ 
minden tájáról.
 

ovábbra is innovatív módszerekkel 
támogattuk a fenntartható 

menedékjogi oktatást, így részt vettünk 
menekültügyi egyetemi jogklinikák 
létrehozásában és működtetésüket 
segítő, öt nyelven megjelent útmutató 
kiadásában. Számos képzést tartottunk 
a hontalanok jogairól is. 

eltehetően mi vagyunk az egyetlen 
menekülteket segítő európai civil 

szervezet, amelynek innovatív képzési 
szolgáltatásait rendszeresen igénybe 
veszik hatóságok és bíróságok is 
világszerte.
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10. A világ számos 

térségében 
elősegítettük 

a menedékjogi 

oktatást

BIEBER IVÓNA
A MAGYAR HELSINKI 

BIZOTTSÁG ÜGYVÉDJE

Ritka szerencse olyan 
csapatban dolgozni, 

amelynek tagjai emberileg is, 
szakmailag is inspirálnak.“



ogy élhet valaki a jogaival, ha nem is érti, mik azok? 
Hiába kötelező a büntetőeljárás érintettjeit tájékoztatni arról, mit 

tehetnek és mit nem, ha nem értik meg. Továbbra is vezető szerepet 
vállaltunk abban, hogy a büntetőeljárás érintettjei közérthető nyelven 
megfogalmazott tájékoztatást kapjanak egész Európában. 

ifejlesztettük és ingyenesen elérhetővé tettük a világ első online 
oktatási modulját a közérthető nyelv használatáról 

a büntetőeljárásokban, amely tíz nyelven érhető el. 2020-ban tíz 
európai országban 158 igazságszolgáltatási szakember végezte 
el ezt a képzést.

11. Felléptünk azért, hogy 

a büntetőeljárás nyelve 

érthető legyen 

KIÁLLUNK A TISZTESSÉGES 

BÜNTETŐ 

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSÉRT 

ÉS A FOGVATARTOTTAK 

JOGAIÉRT
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égy stratégiai perünk zárult 
győzelemmel az EU Bírósága előtt 

2020-ban. 

zek az ítéletek jogellenesnek 
nyilvánították az embertelen 

magyar menekültpolitika legtöbb pillérét, 
így az észszerűtlenül rövid bírósági 
eljárási határidőket, a szinte bármelyik 
menedékkérelem automatikus 
elutasítását lehetővé tévő szabályokat, 
és a 2016 óta több mint 50 000 embert 
érintő tömeges és jogorvoslat nélküli 
visszakényszerítést a szerb-magyar 
határon. 

ikerült megakadályoznunk egy 
menedékkérő kitoloncolását 

Pakisztánba, akit ott jó eséllyel megöltek 
volna.

fontos győzelmet hozott az Emberi Jogok Európai Bíróságán a 
gyülekezési jog területén. Az ítélet, amelyben az egyik 

ügyvédünk volt a felperes, megállapította, hogy sérült a békés 
gyülekezéshez való jog, amikor a rendőrség jogellenesen megtiltotta 
a békés tüntetést a köztársasági elnök rezidenciája előtt. 

ogi segítséget nyújtottunk a tavasszal tartott kormányellenes 
autós tüntetés résztvevőinek, akiket a rendőrség jelentős 

összeggel bírságolt meg annak ellenére, hogy megfelelően betar-
tották a járvány miatt bevezetett távolságtartási szabályokat. Továbbá 
jogi segítséget nyújtottunk azoknak a tüntetőknek is, akiknek úgy 
tiltották meg, hogy demonstrációt tartsanak az LMBTQI emberek 
jogait korlátozó kormányzati intézkedések ellen, hogy a tervezett 
tüntetés semmilyen egészségügyi kockázatot nem jelentett volna.

ovábbra is mi voltunk az egyetlen olyan szervezet 
Magyarországon, amely hatékonyan lép fel a kínzás és 

bántalmazás elkövetőivel szemben, valamint vezető szerepet vállal a 
gyűlölet-bűncselekmények büntetlenségének megszüntetéséért 
folytatott küzdelemben.
 

ikeresen képviseltünk az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt 
egy 70 éves férfit, aki erőszakos rendőri fellépés áldozata volt, 

beleértve súlyos verést, megalázást és földön rángatást. A bíróság 
megállapította, hogy megsértették a kínzás és embertelen bánásmód 
tilalmát, és Magyarország elmulasztotta kivizsgálni a kínzásra 
vonatkozó panaszt. 
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Az enyhe fokban értelmi sérült, figyelemzavaros, hiperaktív fiatal 
nem képes minden jogszabálynak megfelelni, sokkal nehezebben 
azonosítja a környezetének elvárásait, mint egy átlagos 20 éves. Ezt 
a rendőrség folyamatos bírságolással szankcionálta. Többször is 
megbírságolták például, mert ruháit szétszórta az utcán, vagy mert 
nem volt nála személyi igazolvány. 

A szabálysértésekből több mint egymillió forintos bírság jött össze, 
amit a fiú nem tudott kifizetni, ezért börtönbe csukták. A család 
hetekig nem tudott róla, mi történt vele. Végül egy leveléből 
értesültek arról, hogy fiúkat börtönbe vitték, hogy a rá kiszabott 
közel 1 millió forint értékű pénzbírságot 153 nap alatt leülje. 

A szabálysértési törvény alapján nem vehető szabálysértési őrizetbe 
és elzárásba fogyatékkal élő ember. A 20 éves fiatalnak mégis 71 
napon át kellett börtönbe zárva várni szabadulását. Az ügyben a 
kétségbeesett család kereste meg a Magyar Helsinki Bizottságot.

iánypótló jelentést tettünk közzé 
a romák diszkriminációjáról a 

magyar büntető igazságszolgáltatásban.

ás civil szervezetekkel közösen 
dolgoztunk azért, hogy az indoko-

latlanul szigorú és rosszul működő 
szabálysértési rendszeren változtassunk. 

egítségünkkel szabadon engedték 
a börtönből azt az értelmi 

fogyatékossággal élő fiatal férfit, akit 
szemetelés és egyéb szabálysértések 
miatt jogellenesen tartottak fogva 71 
napig. 

M

S H

12. Felléptünk 

a tisztességes és 

az emberi jogokat 

tiszteletben tartó 

szabálysértési- és 

büntetőeljárásokért 

13. Megvédtük a békés 

gyülekezés jogát

14. Felléptünk a kínzás, 

a bántalmazás és a gyűlölet-

bűncselekmények ellen 

Magyarországon

https://helsinkifigyelo.blog.hu/2020/07/29/ertelmi_fogyatekos_hogyan_kerulhet_bortonbe_ha_azt_torveny_tiltja?


unkánk eredményeként az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága megállapította, hogy Magyarország nem lép fel 

megfelelően a rendőri bántalmazás kivizsgálásával és 
megbüntetésével kapcsolatos rendszerszintű hiányosságokkal 
szemben.
 

embernek nyújtottunk jogi segítséget, akik bűnüldöző szervek 
bántalmazása miatt tettek panaszt. Továbbra is meghatározó 

szerepet játszottunk a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni 
Munkacsoportban, amit az Európai Bizottság követendő gyakorlatnak 
minősített. Továbbra is jogi segítséget nyújtottunk a 
gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak a hazai és nemzetközi 
bíróságok előtt.
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vtizedes kutatási és érdekképvise-
leti tevékenységünk, illetve straté-

giai perek segítségével hozzájárultunk a 
magyar börtönök túlzsúfoltságának 
megszűntetéséhez. 

z Emberi Jogok Európai Bírósága 
megállapította, hogy sérült volt 

fogvatartott ügyfelünk magán- és családi 
élethez való joga, akinek nem engedték, 
hogy utoljára találkozhasson haldokló 
édesapjával. 

É

Egy férfit a baracskai börtönben tartottak fogva, ahol közlekedési 
szabálysértések miatt kiszabott szabálysértési elzárását töltötte. 
A börtönparancsnoknál háromnapos eltávozást kért, hogy 
végstádiumos rákbeteg haldokló édesapjától méltó módon, 
személyesen elbúcsúzhasson, mégpedig börtönőrök kísérete nélkül. 
Erre a hazai törvények is lehetőséget biztosítanak. Azt pedig előírják, 
hogy megfelelő időben kapjon döntést a kérelméről. 

Ám a határidő lejártáig nem kapott döntést, viszont az édesapja 
meghalt. Később kiderült, hogy a parancsok egyébként nem 
engedélyezte az eltávozást, mert azt kérte, bilincs nélkül 
búcsúzhasson el apjától a halálos ágya mellett.

A

15. Küzdöttünk 

a fogvatartottak 

és családjaik 

jogaiért
lapító tagjai vagyunk 
a Fogvatartottak Érdekérvényesítő 

Csoportjának(FECSKE), amely segíti 
a fogvatartottakat és családtagjaikat 
a közösségépítésben és a jogtudatosság 
növelésében. 

A

Egy 70 éves férfinél házkutatást tartottak, a rendőrök egy lopott 
laptopot kerestek. A férfinek az ügyhöz semmi köze nem volt, azt 
sem tudta, mi a laptop. A büntetlen előéletű, nyugdíjas klarinétos 
kezét már otthonában hátrabilincselték, de aztán leszedték róla, mert 
az érszűkületes férfi keze elkezdett kékülni. 

Utána bevitték a rendőrségre. Ott eleinte sértegették, és 
felemlegették neki, hogy építési hatósági ügye miatt gyakran jár a 
polgármesteri hivatalba. Aztán két rendőr bántalmazta, agyba-főbe 
verte, a földön vonszolták. Csak akkor hagyták abba, amikor rosszul 
lett. Mentőt nem hívtak hozzá. Testét zúzódások és véraláfutások 
borították. 

Feljelentette bántalmazóit, de az ügyészség csak egy év múlva 
hallgatta meg. Bár megnevezte a rendőröket, az ügyész még csak ki 
sem hallgatta őket, és megszüntette a nyomozást. Aztán egy 
ombudsmani vizsgálat nyomán újra kezdték a nyomozást, de ismét 
nem találtak terhelő bizonyítékokat. A férfi segítségünkkel fordult a 
strasbourgi bírósághoz.

https://helsinki.hu/harom-strasbourgi-pert-is-nyert-a-magyar-helsinki-bizottsag/
https://gyuloletellen.hu/
https://gyuloletellen.hu/
https://gyuloletellen.hu/aktualitasok/jogellenes-volt-rendorseg-tetlensege-homofob-tamadokkal-szemben-az-auroraban
https://helsinki.hu/harom-strasbourgi-pert-is-nyert-a-magyar-helsinki-bizottsag/


Az enyhe fokban értelmi sérült, figyelemzavaros, hiperaktív fiatal 
nem képes minden jogszabálynak megfelelni, sokkal nehezebben 
azonosítja a környezetének elvárásait, mint egy átlagos 20 éves. Ezt 
a rendőrség folyamatos bírságolással szankcionálta. Többször is 
megbírságolták például, mert ruháit szétszórta az utcán, vagy mert 
nem volt nála személyi igazolvány. 

A szabálysértésekből több mint egymillió forintos bírság jött össze, 
amit a fiú nem tudott kifizetni, ezért börtönbe csukták. A család 
hetekig nem tudott róla, mi történt vele. Végül egy leveléből 
értesültek arról, hogy fiúkat börtönbe vitték, hogy a rá kiszabott 
közel 1 millió forint értékű pénzbírságot 153 nap alatt leülje. 

A szabálysértési törvény alapján nem vehető szabálysértési őrizetbe 
és elzárásba fogyatékkal élő ember. A 20 éves fiatalnak mégis 71 
napon át kellett börtönbe zárva várni szabadulását. Az ügyben a 
kétségbeesett család kereste meg a Magyar Helsinki Bizottságot.

riasztóan szűkülő sajtószabadság ellenére 2020-ban is sikerült 
tovább növelnünk erős médiajelenlétünket: a független magyar 

sajtóban 916, a nemzetközi médiában pedig legalább 336 alkalom-
mal szerepeltünk. Online eléréseink is dinamikusan nőttek tovább, 
5738 követőt értünk el a Twitteren és 37 072 követőt a Facebookon. 
2020-ban megdupláztuk Instagram-eléréseinket, az év végére 2872 
követőnk volt. Blogunk 2020-ban 597 915 egyéni látogatót ért el, 
több blogposztunkat egyenként több mint 10 000 ember olvasta. 
2130 embert értünk el elsősorban online rendezvényeinkkel.

        nline eléréseink 2020-ban is erős növekedést mutattak: 

witter-oldalunk, amellyel elsősorban a nemzetközi médiát 
és partnereket szólítjuk meg angol nyelven, követőinek száma 

2020-ban 16 százalékkal nőtt, és az év végére elérte az 5738 
felhasználót.

acebook-oldalunk, a legfontosabb közösségi média csatornánk, 
mellyel a szélesebb magyar közönséghez jutunk el, átlagosan 

napi 3 bejegyzéssel az év végére 37 072 követőt vonzott. Az egy 
évvel korábbihoz képest ez 11 százalékos növekedést jelent.

-ben indított Instagram-fiókunk, mellyel elsősorban egy 
fiatalabb közönség elérése a célunk, már több mint 2872 

követőt szerzett, amivel megdupláztuk az egy évvel korábbi 
elérésünket. 
  

elsinki Figyelő című blogunkon 2020-ban 203 poszt jelent meg, 
melyekkel 597 915 egyéni látogatót ért el, több blogposztnak 

egyenként több mint 10 000 olvasója volt. A blogon továbbra is 
rendszeresen megjelentek a népszerű Emberi jogi kalendárium 
bejegyzései, továbbá fontos aktuális témákról közölt cikkeket. 
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16. A széles társadalmi 

nyilvánosság előtt is kiálltunk 

az emberi jogokért itthon 

és külföldön

https://twitter.com/hhc_helsinki
https://www.facebook.com/helsinkibizottsag
https://www.instagram.com/magyar_helsinki_bizottsag/
https://helsinkifigyelo.444.hu/


Egy férfit a baracskai börtönben tartottak fogva, ahol közlekedési 
szabálysértések miatt kiszabott szabálysértési elzárását töltötte. 
A börtönparancsnoknál háromnapos eltávozást kért, hogy 
végstádiumos rákbeteg haldokló édesapjától méltó módon, 
személyesen elbúcsúzhasson, mégpedig börtönőrök kísérete nélkül. 
Erre a hazai törvények is lehetőséget biztosítanak. Azt pedig előírják, 
hogy megfelelő időben kapjon döntést a kérelméről. 

Ám a határidő lejártáig nem kapott döntést, viszont az édesapja 
meghalt. Később kiderült, hogy a parancsok egyébként nem 
engedélyezte az eltávozást, mert azt kérte, bilincs nélkül 
búcsúzhasson el apjától a halálos ágya mellett.

májusban indult új online 
beszélgetős műsorunk, a Helsinki 

hangadó gyorsan népszerűvé vált. 
Minden adást 4000 – 12 000 ember 
nézett meg a Facebookon és a 
Soundcloudon. A műsor jellemzően 
aktuális emberi jogi kérdésekkel 
foglalkozott, saját szakértőink mellett 
a meghívottak között külső szakértők 
és partnerszervezetek munkatársai is 
szerepeltek.

eboldalunk 249 666 látogatót ért 
el, ami 47 százalékos növekedést 

jelent 2019-hez viszonyítva.

hírlevelünkre feliratkozók száma 
9 százalékkal nőtt, 2020 végére 

elérte a 3022 főt. 
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NAGY BERNADETT
KÖZÖSSÉG- ÉS TÁMOGATÁSSZERVEZŐ

Magyarországon évről évre egyre 
kevesebben rendelkeznek adójuk 1 százalékáról, 
mióta az adóbevallásuk automatikusan elkészül. 
Óriási eredmény, hogy az általánosan 
csökkenő tendencia ellenére a Magyar Helsinki 
Bizottság munkáját egyre többen támogatják 
szja 1 százalékukkal. Büszkék vagyunk arra, 
hogy akikért dolgozunk felismerik: 
szükség van a munkánkra.

A 2020-as adó 1% kampányunk hirdetéseihez a Hi!Agency (Hirdessneten.hu) online 
marketingügynökségtől kaptunk szakmai segítséget.

https://www.facebook.com/helsinkibizottsag/videos/helsinki-hangad%C3%B3-17-a-rend%C5%91r-b%C3%A1rkit-b%C3%A1rhol-b%C3%A1rmikor-%C3%A9s-b%C3%A1rmi%C3%A9rt/749855999292626/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
http://www.helsinki.hu
https://www.facebook.com/helsinkibizottsag/videos/helsinki-hangad%C3%B3-17-a-rend%C5%91r-b%C3%A1rkit-b%C3%A1rhol-b%C3%A1rmikor-%C3%A9s-b%C3%A1rmi%C3%A9rt/749855999292626/?__so__=permalink&__rv__=related_videos


riasztóan szűkülő sajtószabadság ellenére 2020-ban is sikerült 
tovább növelnünk erős médiajelenlétünket: a független magyar 

sajtóban 916, a nemzetközi médiában pedig legalább 336 alkalom-
mal szerepeltünk. Online eléréseink is dinamikusan nőttek tovább, 
5738 követőt értünk el a Twitteren és 37 072 követőt a Facebookon. 
2020-ban megdupláztuk Instagram-eléréseinket, az év végére 2872 
követőnk volt. Blogunk 2020-ban 597 915 egyéni látogatót ért el, 
több blogposztunkat egyenként több mint 10 000 ember olvasta. 
2130 embert értünk el elsősorban online rendezvényeinkkel.

        nline eléréseink 2020-ban is erős növekedést mutattak: 

witter-oldalunk, amellyel elsősorban a nemzetközi médiát 
és partnereket szólítjuk meg angol nyelven, követőinek száma 

2020-ban 16 százalékkal nőtt, és az év végére elérte az 5738 
felhasználót.

acebook-oldalunk, a legfontosabb közösségi média csatornánk, 
mellyel a szélesebb magyar közönséghez jutunk el, átlagosan 

napi 3 bejegyzéssel az év végére 37 072 követőt vonzott. Az egy 
évvel korábbihoz képest ez 11 százalékos növekedést jelent.

-ben indított Instagram-fiókunk, mellyel elsősorban egy 
fiatalabb közönség elérése a célunk, már több mint 2872 

követőt szerzett, amivel megdupláztuk az egy évvel korábbi 
elérésünket. 
  

elsinki Figyelő című blogunkon 2020-ban 203 poszt jelent meg, 
melyekkel 597 915 egyéni látogatót ért el, több blogposztnak 

egyenként több mint 10 000 olvasója volt. A blogon továbbra is 
rendszeresen megjelentek a népszerű Emberi jogi kalendárium 
bejegyzései, továbbá fontos aktuális témákról közölt cikkeket. 

példátlan járványhelyzet arra késztetett minket, hogy akár a 
hagyományos mandátumunkon is túllépve részt vegyünk 

különféle szolidaritási akciókban. A kártérítést, amit kormánytól a jó 
hírnevünk megsértéséért egy bírósági döntés alapján kaptunk, 
felajánlottuk egy alapítványnak, amely védőeszközöket biztosít 
egészségügyi 
dolgozóknak. 

aptopokat gyűjtöttünk és adományoztunk szociálisan 
hátrányos helyzetű gyermekeknek, és szervezetünk logójával 

ellátott arcmaszkokat varrtunk egy hajléktalanszálló számára. 

gyüttműködést alakítottunk ki a Magyar Orvosi Kamarával, és 
92 esetben hiánypótló ingyenes jogi tanácsadást nyújtottunk az 

első vonalban dolgozó egészségügyi szakembereknek. 

indezen erőfeszítéseink elismeréseként az Európai Unió 
Gazdasági és Szociális Bizottsága 2021-ben Civil Szolidaritás 

Díjjal tüntette ki szervezetünket.

elléptünk a romák és az LMBTQI emberek elleni kormányzati 
támadásokkal és jogsértő intézkedésekkel szemben olyan 

ügyekben, mint 

    a nemváltás jogi elismerésének ellehetetlenítése, 

    a Meseország mindenkié-ügy kapcsán elhangzott kormánypárti 
nyilatkozatok, 

    az Alaptörvény az LMBTQI embereket megbélyegző kilencedik 
módosítása, 

    az örökbefogadás megnehezítése a nem házasságban élők 
számára, valamint 

    a jogellenesen elkülönítve oktatott roma gyerekek pénzbeli 
kárpótlásának ellehetetlenítése. 

öbb esetben csatlakoztunk civil szervezetek közös fellépéséhez 
ezekben az ügyekben, vagy mi magunk koordináltuk azt. 

öbbször is az ombudsmanhoz fordultunk, kérve, hogy lépjen fel 
ezekben és más, a kisebbségi közösségeket érintő emberi jogi 

ügyekben.
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17. Segítséget nyújtottunk az 

egészségügyi szakembereknek 

és a különösen kiszolgáltatott 

csoportoknak 

a koronavírus-járvány 

legnehezebb időszakaiban

18. Szolidaritást vállaltunk 

a kormányzati 

propagandatámadások 

és a kirekesztő intézkedések 

áldozataival 



mellett, hogy igyekeztünk támogatni azokat a társadalmi 
csoportokat, akiknek erre a legnagyobb szüksége volt a járvány 

idején, gyakran mi is támogatásra szorultunk. 

zeretnénk köszönetet mondani segítőtársainknak!

19. Emberi jogi oktatási 

programot szerveztünk 

fiataloknak rendhagyó 

módszertannal

Sikeresen alkalmazkodtunk 

a koronavírus-járvány kihívásaihoz

it tanulhatunk az elnyomó, náci és kommunista rezsimek 
tapasztalataiból? Hogyan emlékezünk az áldozatokra? Miért 

felejtjük el ezeket a történeteket? Mit nyertünk a rendszerváltással? 
Mit jelentenek a szabadság és az emberi jogokat biztosító 
intézmények? Miért érdemes őrizni őket, és miért visznek előre 
ebben a viták? Fiataloknak szóló rendhagyó oktatási 
programunkon ezekről és ehhez hasonló kérdésekről beszélgettünk.
 

történelem, a művészet és a tapasztalati tanulás teremtenek 
alapokat az emberi jogi oktatási programunknak. Alternatív 

eszközöket alkalmazunk, hogy segítsük a fiatalokat azoknak a 
perspektíváknak a megtalálásában, amelyek jellemzően nem 
szerepelnek a médiában, és képesek ellensúlyozni a gyakran káros 
sztereotípiákat marginalizált csoportokról. 

          Bru
         Brúnó

        Keksz

  Schrödinger           Levi
Szultán és Julcsi

       Masha
          Koba

           Leo
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https://www.openglobalrights.org/history-art-and-experiential-learning-as-a-platform-for-human-rights-education-and-advocacy-in-us-hungary/
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Magánalapítványok
Oak Alapítvány 
Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány
Sigrid Rausing Alapítvány
Svéd Lottó Alapítvány
Globális Emberi Jogokért Alap (GFHR)
Nemzeti Alap a Demokráciáért (NED)
Európai Integrációs és Migrációs Program (EPIM)
Össz

ENSZ
ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR)
ENSZ Kínzásáldozatokat Támogató Önkéntes Alapja 
(UNVFVT)
Össz

Európai Unió
Európai Bizottság
Össz

Civil, jogvédő és oktatási intézmények
Pro Asyl Alapítvány
Holland Menekültügyi Tanács
Jacob Blaustein Intézet az Emberi Jogokért
Unitárius-Univerzalista Szolgálat Bizottsága (UUSC)
Európai Menekültügyi Tanács (ECRE)
Közép-Európai Egyetem (CEU)
EU–Oroszország Civil Társadalmi Fórum
Össz

Nagykövetségek
Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége
Össz

Egyéb bevételek, támogatások
SZJA 1%-os felajánlás
Közhasznú tevékenység bevétele
Tagdíj
Egyéb bevételek, támogatások
Össz
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