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Világszerte elismert magyar civil jogvédő szervezetként 
egy olyan világért dolgozunk, amiben minden ember 
alapvető jogait tiszteletben tartják. Küldetésünk és 
munkánk középpontjában három terület áll:

1)  A demokratikus értékek, a jogállamiság és a  
 független civil társadalom védelme;

2) A menekültek nemzetközi védelemhez való  
 jogának biztosítása; 

3) Valamint a tisztességes igazságszolgáltatás  
 és a fogvatartottak jogainak érvényesítése.



2021 számokban

Ingyenes jogi segítségünkben részesülő 
emberek

Menedékjog, hontalanság, kiutasítás 813
Fogvatartás, büntető igazságszolgáltatás 317
Hatósági bántalmazás 42
Jogellenes rendőri intézkedések 73
Jogállamisággal kapcsolatos jogsértések 34
Általános jogi tájékoztatás
és más szervezetekhez irányítás

635

2022-ben ennyi embernek
nyújtottunk ingyenes jogi segítséget

1 914

Kommunikációs tevékenységünk számokban

Magyarországi médiamegjelenések 1 032
Külföldi médiamegjelenések 185
Látogatások összesített száma
a Magyar Helsinki Bizottság blogján 557 000

A képzéseinken részt vevők száma

Menedékjog, migráció, hontalanság témájában 865
Jogállamiság témájában 95
Büntető igazságszolgáltatás témájában 35

Érdekképviseleti tájékoztató tevékenységünk 
(ennyi alkalommal nyújtottunk tájékoztatást  
az EU képviselőinek, nemzetközi 
szervezeteknek és külföldi diplomatáknak)

Jogállamiság témájában 80
Menedékjog, visszakényszerítés témájában 45

Közösségi média

Platform Követőink
2021. december 31-én

Növekedés 
2021-ben

Facebook 44 971 21%
Twitter 6 650 16%
Instagram 4 388 53%
YouTube 581 109%



A MÓDSZEREINK
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Ingyenes jogi tanácsadás Segítséget nyújtunk az emberi jogi jogsértések több ezer áldozatának, akik általában senki 
másra nem számíthatnak;

Az egyéni ügyeken keresztül naprakész és megbízható információkat gyűjtünk a magyar 
hatóságok és bíróságok gyakorlatáról.

Stratégiai pereskedés A súlyos emberi jogi jogsértéseket bíróság elé visszük, és az ügyek stratégiai szemléletű 
kiválasztásával törekszünk a rendszerszintű változások elérésére;

A hazai bíróságokon nem orvosolható emberi jogi problémákat nemzetközi fórumok elé visszük.

Monitorozás és kutatás Folyamatosan információt gyűjtünk a magyar hatóságok gyakorlatáról, ami a hiteles 
érdekképviseleti munka elengedhetetlen feltétele;

Törekszünk korábban még nem dokumentált emberi jogi problémák feltárására.

Érdekképviselet  
a jogalkotásban

Fellépünk annak érdekében, hogy megváltoztassuk azokat a jogszabályokat, 
amelyek jogsértésekhez vezetnek.

Nemzetközi 
érdekképviselet

Tájékoztatjuk a nemzetközi szervezeteket és a nemzetközi közvéleményt a hazai jogsértésekről 
annak érdekében, hogy azok is fellépjenek ezekkel szemben. 

MÓDSZEREK TEVÉKENYSÉGEK

A Magyar Helsinki Bizottság számos, egymást kölcsönönösen erősítő módszerrel törekszik céljai elérésére.



Tudatosítás  
és kommunikáció

A tapasztalt jogsértésekről és az emberi jogi fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk  
a magyar társadalmat;

Igyekszünk megerősíteni társadalmi támogatottságunkat a közösségi médián,  
online kampányokon, valamint rendezvényeken keresztül.

Képzés, oktatás  
és kapacitásfejlesztés

Felruházzuk az emberi jogok terén pozitív változások eléréséhez szükséges tudással és 
készségekkel azokat, akik az ilyen változások elérésére képesek;

Törekszünk megbízható képzési szakértőként elért nemzetközi hírnevünk további erősítésére;

Népszerűsítjük az innovatív és interaktív emberi jogi képzési módszereket világszerte.

Jogtudatosság-fejlesztés Segítünk a hátrányos helyzetű csoportoknak a saját jogaik megvédéséhez szükséges 
jogtudatosság és készségek megszerzésében;

Ösztönözzük, hogy minél többen vegyenek részt a demokratikus folyamatokban.

Nemzetközi 
együttműködés

Az általunk képviselt ügyekre és témákra nemzetközi szervezeteken keresztül is felhívjuk a 
figyelmet. Aktívan részt veszünk olyan hálózatok munkájában, mint a Nemzetközi Emberi Jogi 
Szövetség, a Kínzás Elleni Világszervezet, a  Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsa, 
a Európai Hontalanügyi Hálózat, a Menedékkérők Fogvatartása Elleni Nemzetközi Koalíció, a 
JUSTICIA Európai Jogi Hálózat, a LEAP Hálózat, az Európai Végrehajtási Hálózat, az EU–Orosz 
Civil Társadalmi Fórum, a Civil Szolidaritási Platform és a CLARITY (a közérthető jogi nyelvet 
népszerűsítő nemzetközi szövetség).

https://www.fidh.org/
https://www.fidh.org/
https://www.omct.org/
http://www.ecre.org
http://www.statelessness.eu
http://www.idcoalition.org
http://eujusticia.net/
https://www.fairtrials.org/fair-trials-defenders/legal-experts/
http://www.einnetwork.org/
https://eu-russia-csf.org/
https://eu-russia-csf.org/
https://www.civicsolidarity.org/
https://clarity-international.net/
https://clarity-international.net/


I. VÉDJÜK A JOGÁLLAMISÁGOT  
ÉS A FÜGGETLEN CIVIL TÁRSADALMAT  
A SZŰKÜLŐ DEMOKRATIKUS TÉRBEN
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Kontextus: 2021-ben a kormány 
folytatta a jogállamiság leépítését 
Magyarországon, tovább gyengítve 
a fékek és ellensúlyok rendszerét, 
valamint a hatékony jogvédelem 
lehetőségeit. A kormány további 
lépéseket tett a bíróságok 
függetlenségének aláaknázására  
és folytatta hatalma bebetonozását 
a társadalom és a gazdaság számos 
szektorában. Magyarország 2021-
ben került először az Európai Unió 
Bírósága (luxembourgi bíróság) elé 
amiatt, hogy nem hajtotta végre e 
bíróság egy korábbi ítéletét. Habár a 
„külföldről támogatott civil szervezeteket” 
stigmatizáló, hírhedtté vált törvényt 
hatályon kívül helyezték,  
a független emberi jogi civil szervezetek 
kormányzati megbélyegzése 
folytatódott. A kormánytöbbség olyan új 
szabályokat fogadott el, amelyek nyíltan 
sértik az LMBTIQ emberek jogait,  
és a kormányzati gyűlöletpropaganda  
is kiemelten támadta ezt a csoportot.
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Érdekképviseleti és 
kutatási tevékenységekkel 

védjük a jogállamiságot 
Magyarországon

Az uniós jog eszközeivel 
védjük a jogállamiságot

Az egyre szűkülő civil térben és a folytatódó járvány közepette is 
sikerült hozzájárulnunk ahhoz, hogy a nemzetközi közösség továbbra 
is figyelemmel kísérhesse a jogállamiság magyarországi leépítését, 
és a rendelkezésére álló eszközökkel fellépjen ezzel szemben. 
A beadványainkban, jelentéseinkben és személyes találkozókon 
megfogalmazott aggályainkat számos nemzetközi szereplő is (így az ENSZ 
bírák és ügyvédek függetlenségével foglalkozó különleges megbízottja,  
a Velencei Bizottság, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága, valamint  
az ombudsman nemzeti emberi jogi intézményi státuszát ellenőrző 
szervezet) rendre megerősítette. Több mint 80 alkalommal tartottunk 
tájékoztatót a jogállamiság lebontásával kapcsolatos magyarországi 
fejleményekről külföldi diplomaták, az EU képviselői, valamint nemzetközi 
szervezetek számára. Számos anyagban foglalkoztunk a bíróságok 
függetlenségének aláásásával, így többek között kutatási jelentésben 
mutattuk be a hazai és a nemzetközi bírósági döntések végrehajtásának 
elmaradásával kapcsolatos problémákat Magyarországon. Partnereinkkel 
beadványt készítettünk az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának arról, 
hogy továbbra is veszélyben van a bírák véleménynyilvánítási szabadsága 
Magyarországon.

Továbbra is igyekeztünk minél hatékonyabban kihasználni az Európai 
Unió bővülő eszköztárát a jogállamiság védelme érdekében. Az Európai 
Bizottság éves jogállamisági jelentése ismét megerősített számos olyan 
aggályt, amelyekre mi is rávilágítottunk a jelentéshez írt beadványunkban. 
Figyelemmel követtük az ún. 7. cikkes eljárást is, és az eljárás keretében tartott 
meghallgatás kapcsán felhívtuk a figyelmet arra, hogy mely, a jogállamisággal, 
a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos területeken történtek újabb 
negatív fejlemények. Tevékenységünk elősegítette, hogy a hazai közvélemény 
több információval rendelkezzen az EU jogállamisággal kapcsolatos 
eszközeiről és a kapcsolódó magyarországi problémákról.
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Egy erős 
és független
civil társadalomért 
dolgozunk
2021-ben is vezető szerepet játszottunk a 
független magyar civil társadalom védelmében 
a kormányzati támadásokkal szemben. 
Többek között képzésekkel segítettük a civil 
társadalmi szereplők kapacitásainak fejlesztését 
Magyarországon és más országokban is. 2021 
áprilisában, a magyar civil szervezetek többéves 
érdekképviseleti munkájának győzelmeként, 
amihez mi is jelentősen hozzájárultunk, a kormány 
végre hatályon kívül helyezte a „külföldről 
támogatott civil szervezeteket” stigmatizáló 
törvényt. Számos esetben nyújtottunk ingyenes 
jogi segítséget, képviseletet civileknek, 
újságíróknak, vagy éppen szakszervezeti 
tagoknak, akiket a jogállamiság lebontása miatt 
ért jogsérelem, és képviselünk például egy 
leszbikus egyesületet is, akikről hazugságokat 
terjesztett egy kormánypárti újság.



II. KIÁLLUNK A MENEKÜLTEK 
JOGAIÉRT AZ EMBERTELEN 
KORMÁNYZATI POLITIKÁVAL ÉS AZ 
IDEGENELLENESSÉGGEL SZEMBEN

Grafika: Szemző Zsófia



Kontextus: 2015 óta a magyar kormány politikai okból 
lerombolta a korábban működő magyar menekültügyi 
rendszert. Ezt a folyamatot olyan lépések kísérték, 
mint a tömeges, önkényes és gyakran erőszakos 
visszakényszerítések a szerb határon, az embertelen 
körülmények közötti, jogellenes fogvatartás,  
a menedékjogi eljárás teljes kiüresítése, az elismert 
menekültek integrációs támogatásának eltörlése, valamint 
közpénzből finanszírozott idegenellenes gyűlöletkampány. 
2020 májusában a kormány új menedékjogi szabályokat 
vezetett be, amelyek szinte lehetetlenné tették  
a menedékjogi kérelem benyújtását Magyarországon.  
E szabályok értelmében – kevés kivételtől eltekintve –  
a menedékkérők nem nyújthatnak be menedékjog iránti 
kérelmet Magyarország területén és a határon.  
Ehelyett csak egy úgynevezett „szándéknyilatkozatot” 
nyújthatnak be arra vonatkozóan, hogy kérelmet 
szeretnének beadni a belgrádi vagy kijevi magyar 
nagykövetségen. A szándéknyilatkozat alapján  
a menekültügyi hatóság dönt arról, ad-e  
a menedékkérőnek egyszeri belépésre jogosító engedélyt, 
hogy beadhassa a kérelmét Magyarországon.  
Ennek következtében a menedékkérők száma drámaian 
lecsökkent, és – ahogyan azt az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosság is megerősítette – ez a gyakorlat súlyos 
emberi jogi jogsértésekhez vezet. A rendszer egyedülálló 
abszurditását jól mutatja egy Magyarországon élő 
afganisztáni diák, a Magyar Helsinki Bizottság által 
segített Hasib története, akit, habár önszántából kereste 
meg a menekültügyi hatóságot, hogy menekült státuszt 
kérjen, azonnal kitoloncoltak Szerbiába – egy olyan 
országba, ahol még sosem járt. 2021-ben gyakorivá vált 
továbbá a gyakorlat, hogy sok éve Magyarországon élő 
menekülteket és más külföldieket rutin jelleggel utasítanak 
ki meghatározatlan nemzetbiztonsági aggályok miatt, 
anélkül, hogy bármilyen valódi lehetőség lenne e döntések 
alapjának megismerésére vagy ezek vitatására.

https://helsinki.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/No-access-to-asylum-1.11.2021.pdf
https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/On-the-new-rules-of-the-asylum-procedure-in-Hungary_22062020.pdf
https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/The-Absurdity-Within.pdf
https://www.refworld.org/docid/5ef5c0614.html
https://www.refworld.org/docid/5ef5c0614.html
https://telex.hu/english/2021/09/30/english-refugee-afghanistan-taliban-hungarian-helsinki-committee
https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/National-Security-Risk.pdf


Mi vagyunk 
az egyetlen 
olyan szervezet 
Magyarországon, 
amely ingyenes jogi 
segítséget nyújt 
menedékkérőknek, 
hontalanoknak 
és kiszolgáltatott 
külföldieknek
Menekültügyi Programunk 2021-ben 813 személynek 
(menedékkérők, menekültek, hontalanok és jogellenes kiutasítás 
által fenyegetett külföldiek) nyújtott ingyenes jogi segítséget. 
Továbbra is mi vagyunk az egyetlen olyan szervezet, amely ilyen 
típusú segítséget nyújt Magyarországon. Annak ellenére, hogy  
a kormány az elmúlt években már a menedékkérelem benyújtását 
is ellehetetlenítette Magyarországon, mégis sikerült 56 személynek 
segítenünk abban, hogy hosszas jogi küzdelem után menekült vagy 
oltalmazott státuszt kapjanak. A menedékjogi jogorvoslati kérelmeink 
78 százaléka zárult sikerrel a bíróságok előtt 2021-ben. 2021. 
december 31-én az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt 50 általunk 
képviselt, menekültügyi témájú ügy volt folyamatban.  
Figyelembe véve ezt, és az elmúlt években az Európai Unió 
Bírósága előtt elért 9 menekültügyi témájú győzelmünket,  
a Magyar Helsinki Bizottság Európa egyik meghatározó szervezetévé 
vált a menekültek jogvédelme területén.

Stratégiai perekkel 
hatékonyan lépünk fel  
a jogellenes menekültügyi 
szabályozás ellen
2021-ben két stratégiai jelentőségű peres győzelmet is elkönyvelhettünk 
az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. A strasbourgi bíróság végre 
megállapította, hogy egy menedékkérő családnak a korábbi magyarországi 
határmenti tranzitzónában való hosszú távú elhelyezése jogellenes 
fogvatartásnak minősül. A bíróság emellett meghozta az első olyan ítéletét 
is, amely elmarasztalja a Magyarországon 2016 óta alkalmazott tömeges 
önkényes visszakényszerítési politikát, amely eddig több mint 70 000 embert 
érintett. Beadványunknak köszönhetően egy magyar bíró az Európai Unió 
Bíróságához fordult annak érdekében, hogy az eldöntse, megfelel-e  
az uniós szabályoknak, ha valakit meghatározatlan és számára teljességgel 
megismerhetetlen nemzetbiztonsági okokra hivatkozva zárnak ki a menekült 
státuszból.
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Egyedül mi emeljük 
fel rendszeresen a 
hangunkat a nyilvánosság 
előtt a menekülteket és 
a Magyarországon élő 
külföldieket érő emberi 
jogi sérelmekkel szemben
A magyar-szerb határon történő jogellenes visszakényszerítések elleni többéves 
küzdelmünk mérföldkőnek számító eredményeket hoztak. Az Európai Unió 
határőrizeti ügynökségének (Frontex) nem maradt más választása, mint 
felfüggeszteni a tevékenységét Magyarországon, ami példa nélküli lépés  
az ügynökség történetében. Hasonlóan példátlan, hogy az Európai Bizottság úgy 
döntött, pénzügyi bírság kiszabását kéri Magyarország ellen az EU Bíróságától, 
a visszakényszerítések jogellenes gyakorlatának folytatása miatt.  
Kitartó erőfeszítéseink eredményeképpen a Bizottság egy másik, szokatlanul 
gyors eljárás keretében is a luxembourgi bírósághoz fordult Magyarországgal 
szemben a 2020 májusában elfogadott, a menekültügyi eljáráshoz való 
hozzáférést teljesen ellehetetlenítő szabályok miatt.

Grafika: Fischer Judit

Segítünk,  
hogy a menekült 
családok biztonságban 
újra együtt lehessenek 
Magyarországon
A koronavírus-járvány által okozott nehézségek és  
a magyarországi menekültügyi rendszer teljes lebontása ellenére 
2021-ben 5 menekült család egyesülhetett újra biztonságban 
Magyarországon a segítésünkkel, az után, hogy hosszú évekig 
kényszerültek egymástól távol, sokszor veszélyes környezetben élni.



Fejlesztjük  
a menekültek 
jogtudatosságát 
és érzékenyítéssel 
lépünk fel a növekvő 
idegenellenességgel 
szemben
Innovatív jogtudatosság-fejlesztő és érzékenyítő 
tevékenységekkel léptünk fel egy befogadóbb magyar 
társadalomért, valamint az évek óta tartó idegenellenes 
kormányzati propagandával hatásának csökkentése érdekében. 
Megszerveztünk egy 10 foglalkozásból álló, Magyarországon 
eddig példa nélküli jogtudatosság-fejlesztő képzéssorozatot 
menekültek számára, és segítettünk 70 Magyarországon 
tartózkodó afgán állampolgárnak a gyülekezési és 
véleménynyilvánítási szabadságjoguk gyakorlásában.  
4 foglalkozást tartottunk menekülteknek annak érdekében, hogy 
felkészítsük őket a munkahelyi és munkaerőpiaci hátrányos 
megkülönböztetéssel szemben. Egy kreatív érzékenyítési 
kampány keretében Magyarországon élő menekült lányok és nők 
alkotásait állítottuk ki számos helyen, Budapest egyik kerületi 
önkormányzatával együttműködésben.



Világszerte elismert 
képzési szakértő 

szervezet vagyunk  
a menekültügy terén

A Magyar Helsinki Bizottság 2021-ben is megőrizte a kényszermigráció és 
a nemzetközi védelem terén képzési szakértőként régóta fennálló hírnevét. 
Menekültügyi programunk munkatársai több mint 865, a világ minden tájáról érkező 
személy számára tartottak képzéseket. Továbbra is innovatív eszközökkel támogattuk 
a fenntartható menekültjogi oktatást világszerte, így többek között mi szerveztük 
meg és vezettük le a latin-amerikai menedékjogi oktatók korábban általunk kiépített 
hálózatának éves konferenciáját, és koordináltuk egy globálisan hiánypótló spanyol 
nyelvű oktatási segédlet és egyetemi tanterv létrejöttét. Továbbra is világszinten 
kiemelt fontosságú képzési szakértőnek számítunk a hontalanság terén: 2021-ben is 
számos ilyen témájú képzést tartottunk, például grúz bíróknak, illetve elefántcsontparti 
minisztériumok és hatóságok vezető tisztségviselőinek. Valószínűleg mi vagyunk  
az egyetlen olyan menekültügyi fókuszú civil szervezet Európában, amely szakértőit 
rendszeresen hívják meg más államok hatóságai és bíróságai képzést tartani.



III. KIÁLLUNK A TISZTESSÉGES  
BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSÉRT 
ÉS A FOGVATARTOTTAK JOGAIÉRT
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Kontextus: A magyarországi 
büntető igazságszolgáltatás 
fogvatartás-központú,  
a szabadságelvonással nem 
járó intézkedéseket kevésbé 
alkalmazza. A kemény 
büntetőpolitika hivatott pótolni 
a szociális és pszichiátriai 
ellátórendszer hiányosságait, ezzel 
tovább marginalizálja a szegény és 
a hátrányos helyzetű embereket.  
A börtönök független megfigyelését 
lehetővé tevő együttműködési 
megállapodások 2017-ben történt 
felmondása óta olyan új stratégiák 
kialakításán dolgoztunk, amelyek 
fókuszában az adatgyűjtés,  
a kutatás, az érdekképviselet és  
a jogtudatosság-fejlesztés áll.  
A koronavírus-járvány kitörésével 
a börtönökben fogva tartott 
emberek még a korábbiaknál 
is kiszolgáltatottabb helyzetbe 
kerültek. A látogatás általános 
tilalma nem akadályozta meg  
a járvány kitörését  
a magyarországi börtönökben, 
a családdal való kapcsolattartás 
bevezetett alternatív lehetőségei 
ugyanakkor nem ellensúlyozták 
az indokolatlanul elhúzódó teljes 
látogatási tilalom káros hatásait.
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Mi vagyunk 
az elsődleges 
információforrás 
a hazai büntető 
igazságszolgáltatás 
emberi jogi 
vonatkozásaival 
kapcsolatban
2021-ben is mi szolgáltunk elsődleges információforrásként 
a büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos hazai 
jogsértésekről. Elemeztük például, hogy a kormány hogyan 
ruházta fel új, különleges hatáskörökkel a katonaságot, 
megvizsgáltuk, hogy a bírósági tárgyalásról való 
lemondás hogyan hat a tisztességes eljáráshoz való jog 
érvényesülésére. Elemeztük továbbá a szabadságelvonással 
nem járó ítéletek alkalmazásával és végrehajtásával 
kapcsolatos hazai tapasztalatokat is.
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Vezető szerepet 
játszunk a közérthető 
jogi tájékoztatás 
meghonosításában 
Magyarországon  
és Európában
Továbbra is vezető szereplőként lépünk fel a gyanúsítottak és 
fogvatartottak közérthető tájékoztatásáért, ami a jogok érvényesítésének 
egyik alapfeltétele. Több jogszabályt lefordítottunk jogi „bikkfanyelvről” 
szélesebb társadalmi rétegek számára is érthető nyelvezetre.  
Komoly sikerként könyvelhettük el, hogy maga a rendőrség is elkezdte 
használni néhány közérthetően megfogalmazott tájékoztató anyagunkat. 
Fejlesztettünk egy kártyajátékot, amely közérthető stílusban magyarázza 
el, melyik rendészeti szerv mire jogosult és milyen jogorvoslati 
lehetőségek állnak rendelkezésre az intézkedéseikkel szemben. 

Fellépünk a kínzás,  
a bántalmazás és a 
gyűlölet-bűncselekmények 
ellen Magyarországon
Továbbra is hatékonyan lépünk fel a kínzás és a hatósági bántalmazás felelőseinek 
felelősségre vonásáért. 2021-ben is folytattuk munkánkat annak érdekében, hogy 
a gyűlölet-bűncselekmények itthon sem maradhassanak büntetlenül, többek 
között az áldozatok képviseletével hazai és nemzetközi bíróságok előtt. Sikeresen 
képviseltünk egy fiatalembert az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt, bizonyítva, 
hogy az állam jogellenes módon alkalmazott vele szemben erőszakot, és hogy  
az ügyészség nem folytatott le hatékony nyomozást az elkövetők felelősségre 
vonása érdekében. 42 olyan embernek nyújtottunk jogi segítséget, akik a hatóságok 
által elkövetett bántalmazás miatt fordultak hozzánk.

Grafika: Poór Dorottya



Megvédjük  
a hatalommal való 
visszaélés áldozatait
73 olyan embernek nyújtottunk ingyenes jogi segítséget, aki jogellenes 
rendőri intézkedések miatt fordult hozzánk. A segítségünkkel például 
kiengedtek a börtönből egy értelmi fogyatékossággal élő fiatalt,  
akit 71 napig tartottak fogva jogellenesen szemetelés és más kisebb 
szabálysértések miatt. Sikerrel segítettünk egy roma nőnek és  
egy 17 éves lánynak jóvátételért folyamodni a rendőrség által velük 
szemben tanúsított megalázó bánásmód miatt.

Küzdünk  
a fogvatartottak  
és családjaik jogaiért
Az általunk létrehozott Fogvatartottakat és Családjukat Képviselő Csoport 
(FECSKE) 2021-ben is fontos szerepet játszott e különösen kiszolgáltatott 
csoportok érdekeinek a védelmében a közösségépítés, jogtudatosság-
fejlesztés, petíciók, közös beadványok és rendezvények segítségével. 
Kifogásoltuk a börtönökben alkalmazott abszurdan magas telefondíjakat, 
amelyek a fogvatartottak és családtagjaik közötti kapcsolattartás egyik 
legfőbb akadályát jelentik. Ezzel kapcsolatos petíciónkat több mint  
2 000-en írták alá, ami hozzájárult a telefondíjak csökkentéséhez 
és a telefonhoz való hozzáférés megkönnyítéséhez a börtönökben. 
A hozzátartozók számára létrehozott Facebook-csoporton keresztül 
fogvatartottak több mint 1 500 családtagjához jutottunk el, akik kérdésekkel 
fordulhattak hozzánk. 317 alkalommal nyújtottunk ingyenes jogi segítséget 
a fogvatartással és büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos ügyekben.
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Védjük a békés 
gyülekezéshez 
való jogot
Nyilvánosan támadtuk a tüntetések teljes, 
jogellenes tilalmát, amit a kormány  
a koronavírus-járvány ürügyével vezetett be. 
Több mint egy tucat tüntetésszervező  
és magánszemély támadta meg a tilalmat  
az Alkotmánybíróságon a mi panaszmintánkat 
használva. Jogi segítséget nyújtottunk olyan 
aktivistáknak, akiknek jogellenesen tiltották 
meg, hogy tüntessenek a kormány homo-  
és transzfób politikája ellen.



IV. AZ EMBERI JOGOK TERÉN TUDATOS 
TÁRSADALMAT ÉS RUGALMAS 
SZERVEZETET ÉPÍTÜNK

Grafika: Szemző Zsófia



Kontextus: Az évtizedes „illiberális” 
átalakulás és a demokrácia tudatos 
leépítése komoly nyomot hagyott  
a magyar társadalom számos területén, 
az oktatástól a médián át  
a közvéleményig. A demokráciához,  
a jogállamisághoz és haladó értékekhez 
való visszatéréshez elengedhetetlen, 
hogy fejlesszük a magyar társadalom 
szélesebb rétegeinek jogtudatosságát és 
emberi jogi elkötelezettségét. Sikeres jogi 
és érdekképviseleti tevékenységünket 
ennek megfelelően egyre nagyobb 
mértékben egészítik ki hasonló léptékű 
erőfeszítések a kommunikáció,  
a tudatosságnövelés és a társadalmi 
bázisépítés területén. Az egyre nehezebb 
politikai, jogi és médiakörnyezet, valamint 
az elhúzódó koronavírus-járvány együttes 
hatása minden eddiginél fontosabbá 
tette, hogy megerősítsük  
a Magyar Helsinki Bizottság szervezeti 
stabilitását és rugalmasságát.
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A hazai és külföldi 
nyilvánosság 

előtt is hangosan 
képviseljük az 

emberi jogok ügyét

Az aggasztóan szűkülő magyarországi médiatér ellenére 2021-
ben is sikerült megtartanunk erős sajtójelenlétünket:  
a magyar sajtó legalább 1 032, a nemzetközi média legalább 
185 esetben adta hírül álláspontunkat vagy említett minket 
pozitív vagy semleges színben. Az online elérésünk továbbra 
is dinamikusan nőtt, követőink száma az év végére a Twitteren 
6 650, a Facebookon 44 971, az Instagramon pedig 4 388 
lett. Népszerű blogunkat az év folyamán 557 000 alkalommal 
keresték fel, és 12 olyan blogbejegyzésünk volt, amit egyenként 
több mint 10 000-en olvastak el. Rendezvényeinkkel legalább 
1 869 emberhez jutottunk el. Sikeres jogi tudatosságnövelő 
kampányunk (#bárcsakérteném) több mint 4 000 felhasználót 
vonzott a kampány honlapjára.



Sikeresen megőrizzük 
ellenállóképességünket 
és folyamatosan 
megújulunk
Az egyre nehezebb politikai, jogi és médiakörnyezet, valamint az 
elhúzódó koronavírus-járvány ellenére is hatékony és rugalmas 
emberi jogi szervezetként folytattuk a tevékenységünket. Változatlanul 
biztosítottuk a pszichológiai szupervízió lehetőségét a munkatársaink 
számára, amelynek keretében 2021-ben összesen 175 ülésre került 
sor. Egész évben ingyenes Covid antigén-gyorsteszteket biztosítottunk 
minden munkatársunk részére az akár heti rendszerességű teszteléshez. 
2021-ben a Magyar Ügyvédi Kamara akkreditált képzési intézményévé 
váltunk, és teljesen megújítottuk a vizuális arculatunkat, hogy az tükrözze 
az aktuális trendeket, és megfeleljen a változó gyakorlati igényeknek.


