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Jelentés a 2019. április 29–30-i magyarországi látogatásról 

A magyarországi országlátogatáson egy hattagú küldöttség vett részt. A látogatás során a 

küldöttség tagjai a civil társadalom, ezen belül is a civil társadalmi szervezetek, a szociális 

partnerek, a média és a jogi szakma, illetve a magyar hatóságok számos képviselőjével 

találkoztak. [E jelentés célja, hogy hiteles képet adjon a civil társadalom nézeteiről, és 

ismertesse azokat.] 

1. Az egyesülési szabadság

A civil társadalmi szervezeteket képviselő résztvevők elmondták az EGSZB küldöttségének, 

hogy az elmúlt években miként szűkült a civil mozgástér a gyakorlatban. A civil társadalmi 

szervezeteknek immár sokkal kevesebb lehetőségük van arra, hogy ellássák képviseleti 

tevékenységeiket. Több résztvevő is megemlítette, hogy miként kerültek módszeresen 

leépítésre a civil társadalmi szervezetek szabadságjogai, és hogyan jött létre egy 

„bizonytalanságtól terhes légkör”. Néhányan megjegyezték, hogy a szabadságjogok 

megnyirbálása a médiát és a tudományos világot is érintette.  

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017-es törvény és a 2018-as, 

úgynevezett „Stop Soros” jogalkotási csomag negatívan érintette a civil társadalmi 

szervezeteket, akik úgy érzékelték, hogy az említett jogszabályokat a róluk a nyilvánosság 

körében kialakult képet rontó kampány is kísérte. Bizonytalansághoz vezetett az a jogszabály, 

amely előírta, hogy az érintett szervezeteket „külföldi ügynökökként” kell nyilvántartásba 

venni és a külföldről érkező finanszírozás után 25%-os adót kell fizetniük. A mai napig mintegy 

130 szervezetet regisztráltak „külföldi ügynökként”; néhány szervezet azonban jelezte, hogy 

bojkottálta a nyilvántartásba vételt, és mindeddig nem tapasztalt ennek kapcsán negatív 

következményeket. Bár az egyesülési szabadsággal kapcsolatos általános jogi keret megfelel a 

nemzetközi normáknak, a civil társadalmi szervezetek úgy érzik, hogy a jogszabály visszatartó 

erővel bírt a tevékenységükre nézve.  

Magyarországon a civil társadalmi szervezetek nem alkotnak homogén csoportot, és a 

résztvevők szerint a kormány azokat a szervezeteket részesíti előnyben, amelyek például 

egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak, ugyanakkor megbélyegzi a képviseleti 

tevékenységeket végző és jogvédő, illetve finanszírozást biztosító szervezeteket. Egyes civil 

társadalmi szervezeteket „sorosbérenceknek” kiáltottak ki a médiában, ami folyamatos 

megbélyegzésnek teszi ki őket. Ez a helyzet negatív hatással van napi szintű működésükre. A 

polgárok gyanakodva tekintenek rájuk, ami egyrészt azt eredményezi, hogy az összes nem 

kormányzati szervezet tevékenységét egyre negatívabban ítéli meg a közvélemény, másrészt 

pedig megnehezíti számukra, hogy önkormányzati finanszírozásban részesüljenek. 
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Ugyanakkor a nagyon kis méretű és kormányközeli civil társadalmi szervezetek egyre 

jelentősebb finanszírozásban részesülnek. A résztvevők szerint a kormány „álcivil 

szervezeteket” hozott létre. Elmondták, hogy ezek a szereplők minden előzetes civil 

tevékenység nélkül kezdtek el burjánzani, tevékenységeiket a kormány napirendje szerint 

hajtva végre. Ez igen sok esetben azt jelenti, hogy nem foglalkoznak olyan témákkal, mint a 

nők vagy az LMBTI-személyek jogai. A résztvevők aggályaiknak adtak hangot a 

bevándorlóellenes kampány kapcsán is, amely a migránsokkal foglalkozó civil társadalmi 

szervezeteket is támadta. 

A civil társadalmi szervezetek beszámoltak arról, hogy nehézségekkel szembesültek az uniós 

pénzekhez való hozzáférés kapcsán amiatt az előírás miatt, hogy a pályázóknak bizonyítaniuk 

kell, hogy állami intézményekkel, helyi önkormányzatokkal vagy egyházakkal működnek 

együtt. Ez különösen aggasztó, ugyanis az uniós finanszírozás az egyetlen olyan forrás, amely 

még elérhető a kormánnyal nem közvetlenül együttműködő civil társadalmi szervezetek 

számára. Egyes civil társadalmi szervezetek elmondták, hogy még soha nem részesültek állami 

finanszírozásban, annak ellenére, hogy minden évben rendszeresen pályáztak arra. Mások 

rámutattak, hogy a finanszírozás elérhető, ámbár csak nehézkes és bürokratikus eljárások 

végigvitelével. Néhányan rámutattak, hogy bizonyos, korábban a civil társadalmi szervezetek 

számára elérhető állami alapokat átirányítottak az egyházakhoz.  

A legtöbben egyetértettek abban, hogy Magyarországon a politikai környezet mélyen 

polarizált, és hogy jobb párbeszédre van szükség. Több résztvevő is kiemelte, hogy a civil 

társadalmi szervezetek igyekeztek párbeszédet kialakítani a kormánnyal, bár sajnálattal 

állapították meg, hogy nincsen egy, a formális konzultációt szolgáló fórum, és a hatóságok 

részéről nem mutatkozik valódi szándék sem arra, hogy szóba álljanak velük. Megemlítették 

továbbá azt is, hogy milyen nyomás alá kerül az, aki hangot ad a véleményének: például a 

köztisztviselők előmenetele korlátozott, nem tarthatnak előadásokat vagy nem 

részesülhetnek képzésben. 

A hatóságok szerint ők megbecsülik a civil társadalmi szervezetek (amelyekből több mint 6000 

létezik az országban) jelentőségét, és rendszeresen konzultálnak velük. A legtöbb ilyen 

szervezet a kultúra, a sport, a szabadidős tevékenység és az oktatás területén tevékenykedik. 

Mindössze 0,9%-uk foglalkozik az emberi jogokkal. A kormány elmondta, hogy növelte a civil 

társadalmi szervezetek finanszírozását. 

2. Az egyesülés és a gyülekezés szabadsága – szociális partnerek

A szociális partnerek jelezték, hogy bár van bizonyos fokú szociális párbeszéd, örömmel látnák 

a helyzet javulását. Az első Országos Érdekegyeztető Tanács 1990-ben kezdte meg működését, 

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács pedig 2011-ben jött létre. Ebbe a kormány nem 
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delegál képviselőt, bár a tagokat a kormány nevezi ki. A Tanács véleményezi az új 

jogszabályokat és javaslatokat is tehet, de döntéshozatali jogköre nincs. 

A szociális partnerek szerint a minimálbérrel és a túlórával kapcsolatos jogszabályok egyikét 

sem terjesztették a Tanács elé konzultációs céllal. A munkavállalók és a munkaadók között 

létrejött megállapodás ellenére a kormány úgy döntött, hogy továbbviszi a 300 órányi túlórát 

lehetővé tevő jogszabályt, ami tüntetéshullámot eredményezett. Bár a jogszabályt nem 

vonták vissza, alkalmazására sem került még sor. A kormány szerint a törvény nem okozna 

súlyos problémákat, hanem inkább nagyobb rugalmasságot biztosítana a munkaadók 

számára, miközben megfelelne az EU munkaidőről szóló irányelvének. 

A szociális partnerek szerint a gyülekezési szabadság jogát tiszteletben tartják. A 

szakszervezetek példákkal szolgáltak olyan sikeres sztrájkokra, amelyek nyomán javultak a 

munkakörülmények. A szociális partnerek általában nem érzik úgy, hogy tevékenységüket 

korlátoznák, sem pedig azt, hogy érintenék őket alapvető jogokkal és a jogállamisággal 

kapcsolatos problémák. Néhányan azonban megemlítették, hogy korlátozott a médiához való 

hozzáférésük olyankor, amikor az őket érintő problémákra szeretnének rávilágítani. 

3. A véleménynyilvánítás szabadsága és a médiaszabadság

Komoly aggályoknak adtak hangot a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány nevű 

médiakonglomerátum létrehozása kapcsán. Bár ez a vállalatcsoport jogilag független, a civil 

társadalmi szervezeteket nyugtalanítja, hogy ténylegesen milyen mértékű ez a függetlenség. 

Kérdések merültek fel az ilyen nagy méretű konglomerátum tulajdonátruházás révén történő 

létrehozásával kapcsolatos független jogi ellenőrzés hiánya miatt is. 

A megkérdezett szervezetek aggodalmukat fejezték ki annak a módszernek a kapcsán, amely 

szerint a kormány központi szervezés alá vonja a médiaorgánumokat, mivel ez különösen 

érinti a helyi szintet. A civil társadalmi szervezetek beszámoltak arról, hogy nehézségekkel 

szembesültek, amikor hangot próbáltak adni véleményüknek a médiában, és emiatt végül 

alternatív lehetőségként internetes felületekre (blogokra és honlapokra) szorultak. Abszolút 

értelemben véve a kritikus média olvasóközönsége népesebb, mint a kormánypárti sajtóé. A 

kormány befolyása azonban erős a médiapiacon elfoglalt domináns pozíciója miatt, amely 

mind a finanszírozás, mind a piaci részesedés tekintetében érvényesül. 

Több résztvevő is megemlítette, hogy a média a közbeszéd irányítását célzó 

„propagandagépezet”. Beszéltek egyfajta lavinahatásról is, amely szerint marginális 

honlapokról felkapott híreket változtatás nélkül átvesznek más sajtóorgánumok is. A civil 

társadalmi szervezetek utaltak arra, hogy a kormány álhírek és a közösségi média segítségével 

befolyásolja a lakosságot. Ezek a civil társadalmi szervezetek úgy vélik, hogy a kormány csak 
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azért nem számolt fel egy kormánykritikus nézeteket közvetítő lapot, hogy megmutassa, hogy 

nincsen betiltva a kormánykritikus média. A valóságban azonban csak azért engedi, hogy a lap 

tovább működjön, mert annak olvasótábora nem túl népes. 

Számos résztvevő felvetette, hogy a finanszírozás lényegi forrását jelentő hirdetések zöme 

kormányközeli médiaorgánumokban jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy az állami reklámköltés 

nem az adott lap teljesítményének függvénye, hanem inkább egyes médiaorgánumok 

finanszírozását szolgáló eszköz. A résztvevők úgy érezték továbbá, hogy a magánvállalatok 

nem szívesen reklámoznak a kormánykritikus médiában. Egyes kormánykritikus 

sajtóorgánumoknak közvetlenül a közönségükhöz kellett fordulniuk finanszírozásért, hogy 

kompenzálják a hiányzó reklámbevételeket. Bizonyos civil társadalmi szervezetek szerint a 

hatóságok beavatkozása a tudomány szabadsága kapcsán is hasonló mintát követ, ám ebben 

az esetben a finanszírozáson, többek között az uniós innovációs alapokon keresztül szerzik 

meg az ellenőrzést. 

A küldöttséget tájékoztatták arról, hogy a kormányt kritikával illetőket a média pellengérre 

állítja. A hatóságok arra használják médiabefolyásukat, hogy hiteltelenné tegyék a civil 

társadalmi szervezeteket és arra irányuló kísérleteiket, hogy érzékeny témákat vessenek fel a 

nyilvánosság előtt. A civil társadalmi szervezeteket és a tudósokat gyakran ellenségként 

bélyegzik meg a kormánypárti médiában, ami negatívan befolyásolja a közvéleményben róluk 

kialakult általános képet. Egy kormánypárti napilap közzétett egy listát azon szervezetekről, 

amelyeket állítólag Soros György finanszíroz. A résztvevők szerint ez az általános megbélyegző 

légkör növeli a félelmet; például ha valakit a média negatívan ábrázol, az várhatóan több 

halálos fenyegetést fog kapni. Azzal érveltek, hogy a kormány narratívájában élesen 

szembeállítja a „jókat”, vagyis azokat, akik „megvédik” Magyarországot, valamint a rosszakat, 

vagyis bárkit, aki kritizálni mer. 

A hatóságok úgy érezték, hogy külföldön gyakran hamis színben tüntetik fel a magyarországi 

helyzetet, amely nem rosszabb, mint más tagállamokban.  

4. Megkülönböztetésmentesség

A civil társadalmi szervezetek aggályosnak tartották, hogy általában csökkent az emberi jogok 

védelme és a megkülönböztetésmentesség támogatása, többek között a romák, a 

fogyatékosság, illetve a nemi és a transzneműséggel kapcsolatos kérdések vonatkozásában. A 

civil társadalmi szervezetek számára biztosított tér szűkülése különösen az ezeken a 

területeken tevékenykedő civil társadalmi szervezeteket érintette, és ahhoz vezetett, hogy 

meredeken csökkent az ezzel foglalkozó szervezetek és szakemberek száma, valamint a 

kapcsolódó kutatások mennyisége. A civil társadalmi szervezetek szerint a hatóságok immár 

nem tekintik őket partnereknek. 
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Számos szervezet megemlítette, hogy a Soros-ellenes kampány antiszemita jellegű volt, ami 

tovább tüzelte az antiszemita gyűlöletbeszédet egy olyan légkörben, amely már eleve a 

rasszista, idegengyűlölő és iszlamofób szólamoknak kedvezett. Egyes civil társadalmi 

szervezetek jelezték, hogy más területekkel ellentétben a kormány jól együttműködik a civil 

társadalmi szervezetekkel a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények kapcsán, bár ez 

utóbbiakat gyakran nem vizsgálják ki megfelelően. 

 

A roma népesség helyzete kapcsán a résztvevők megemlítették, hogy diszkrimináció 

tapasztalható a gyermekvédelmi rendszerben, a lakhatás, a munka és az oktatás terén, illetve 

hogy a bűnüldöző hatóságok (többek között etnikai alapú profilalkotás révén) és a helyi 

kormányzatok is alkalmaznak megkülönböztetést. 

 

Nőjogi szervezetek hangsúlyozták, hogy romlott a helyzet a nemek közötti egyenlőség, 

valamint a nők és lányok jogai terén. A nyilvános narratívák a nőket csupán a család 

kiszolgálóiként írják le, megerősítve így a nemi alapú sztereotípiákat és a feminizmus helyett 

a „familizmus” ideológiáját hívva segítségül. A résztvevők szerint a nemek közötti 

egyenlőtlenség a nők elleni erőszak fokozódásához vezet. Sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy 

nincsen átfogó politikai válasz erre a jelenségre. Ehelyett a köz- és a magánszférabeli 

szakemberek hajlamosak az áldozatot hibáztatni, ami rámutat arra, hogy képzésük nem vette 

megfelelő mértékben figyelembe a nemek közötti egyenlőség szempontját. Bár rendelkezésre 

áll a nemi alapú erőszak áldozatait segítő infrastruktúra, annak igénybevételét nem ösztönzik 

kellőképpen és tevékenysége sem világos. A tudományos kérdések kapcsán a résztvevők 

elpanaszolták, hogy az állam megszüntette a mesterfokozatú nemi tanulmányok 

akkreditációját. Nőjogi szervezetek beszámoltak arról is, hogy miként váltak egy negatív 

médiakampány célpontjává. 

 

A transznemű személyek helyzete is szóba került, különös tekintettel arra, hogy nemi 

hovatartozásuk jogilag egyáltalán nem elismert. 

 

5. Jogállamiság  

 

Számos civil társadalmi szervezet komoly aggályainak adott hangot egy új párhuzamos 

közigazgatási bírósági rendszer és egy új országos bírósági hivatal létrehozása miatt. Ezek a 

változások az igazságszolgáltatás 2011-2012 óta zajló, lépésről lépésre megvalósított 

reformjának részét képezik. A változásokkal kapcsolatos konzultációs időszak mindössze 

három napig tartott. Amint a civil társadalmi szervezetek számos más eset kapcsán is 

hangsúlyozták, a jogszabály-javaslatokkal kapcsolatos konzultációs folyamat nagyon rövid és 

nem teszi lehetővé az érdemi hozzászólást, valamint nem veszi figyelembe a korábban tett 

észrevételeket sem. 
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Egyes civil társadalmi szervezetek szerint a jelenlegi igazságszolgáltatási rendszer továbbra is 

nagyfokú függetlenséget élvez, ám a bírósági rendszer folyamatban lévő reformja 

aggodalmakra ad okot, mivel azzal kapcsolatban nem került sor igényfelmérésre. Az uniós 

igazságügyi eredménytábla szerint 2018-ban a magyar bíróságok a második leghatékonyabb 

bírósági rendszert alkották az EU-ban. Ezért a civil társadalmi szervezetek nem értik, mi 

szükség van a rendszer megreformálására. 

 

Az új közigazgatási bíróságok hatásköre gazdasági és szociális jogokra is kiterjed, ideértve az 

olyan politikailag érzékeny kérdéseket is, mint a menedékjog. Aggályok merültek fel egyes 

bírák függetlenségével és a közigazgatási bíróságok hatáskörével kapcsolatban. A résztvevők 

egy átpolitizált folyamatot írtak le, amely szerint az új közigazgatási bíróság bíráit kollégáik 

támogatása nélkül lehet megválasztani. A résztvevők általában kifogásolták, hogy ez az új 

struktúra nem rendelkezik egyértelmű fékekkel és ellensúlyokkal. 

 

Fontos problémaként írták le továbbá az Országos Bírói Tanács (OBT) és a kormány által 

kinevezett Országos Bírósági Hivatal (OBH) közötti együttműködés hiányát. Az OBH elnöke 

széles körű hatáskörökkel rendelkezik az igazságszolgáltatás egésze felett a költségvetés, 

valamint a bírák és a bírósági elnökök kinevezése terén. Összehasonlításképp, az OBT nem 

rendelkezik az ahhoz szükséges pénzügyi eszközökkel és emberi erőforrással, hogy 

ellensúlyozza az OBH által bevezetett változásokat. Emellett egyes médiák „Soros-

ügynökökként” bélyegezték meg az OBT tagjait. 

 

Bár a bíróságok a múltban bizonyították függetlenségüket, amikor az állam többször is 

vesztesként került ki civil társadalmi szervezetek által indított perekből, korrupcióval 

kapcsolatos ügyekben ritkán folytak vizsgálatok.  

 

A résztvevők jelezték, hogy szorosabban kellene ellenőrizni az uniós alapok felhasználását 

annak garantálása érdekében, hogy az ilyen alapok ne működjenek közre korrupcióban 

ahelyett, hogy a jogállamiság megerősítését segítenék. 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf

