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Az emberi jogok előmozdítását és védelmét szol-
gáló Nemzeti Emberi Jogi Intézmények (National 
Human Rights Institutions, NEJI1) 1993-as bécsi vi-
lágkonferenciáján a részt vevő intézmények képvi-
selői megegyeztek abban, hogy a jövőben rendszere-
sen hívnak össze hasonló konferenciákat, hogy sze-
mélyes tapasztalatcsere révén javítsák intézményeik 
működésének hatékonyságát.2 A NEJI-k második 
nemzetközi konferenciáját 1993 decemberében Tu-
niszban tartották. A konferenciát az ENSZ Embe-
ri Jogi Központja (United Nations Centre for Human 
Rights) és a Tunéziai Emberi Jogi Bizottság (Tuni-
sian Higher Committee on Human Rights and Fun-
damental Freedoms) azzal a céllal szervezte, hogy a 
korábbi találkozók vívmányait gyarapítva tovább-
ra is támogassák NEJI-k létrejöttét világszerte. Az 
eseményen részt vevő mintegy harminc intézmény 
megállapodott egy közös Nemzetközi Koordináci-
ós Bizottság (International Coordinating Committee 
of National Institutions for the Promotion and Protecti-
on of Human Rights, NKB) felállításában, hogy az az 
egymás közti és az ENSZ Emberi Jogi Központjával 
való kommunikációt a jövőben megkönnyítse.

a n emzeTKözI KOOr DI nácIóS 
bIzOTTSáG lÉTr ejöTTe

Az első nemzetközi konferencián spontán felállí-
tott koordinációs bizottság minden gyakorlati és lo-
gisztikai teendőt ellátott, és ezzel igazolta egy ilyen 
közös szerv szükségességét. A második nemzetközi 
konferencia résztvevői ezért kifejezték szándékukat 
egy koordinációs bizottság felállítására és megálla-
podásra jutottak az új bizottság jellegét, összetéte-
lét és felelősségi körét illetően. Elképzelésük szerint 
az új, genfi székhelyű rendelkező szerv semmi esetre 
sem egy bürokratikusan működő felülvizsgálati fó-
rum, hanem egy kis létszámú, kellőképpen rugal-
mas, nyitott, reprezentatív, átláthatóan működő tes-
tület. Az új intézmény elsődleges funkciója a NE-

JI-k közötti eszmecsere elősegítése. Tevékenységét 
nemcsak a közös konferenciák és találkozók alkal-
mával fejti ki, hanem folyamatosan biztosítja a ko-
ordinációt és az összeköttetést a NEJI-k között. 
A bizottság összetételét illetően a felek megegyez-
tek abban, hogy továbbra is a földrajzi és kulturá-
lis képviselet elvét követik, azaz minden régió ma-
ga dönti el, hogy kiegészíti-e még egy képviselővel 
a Bécsben felállított bizottságot. A konferencia zá-
róokmányában3 a NEJI-k felkérték Ausztrália, Ka-
merun, Kanada, Franciaország, Mexikó, új-Zéland, 
a Fülöp-szigetek és Tunézia NEJI-ét, hogy régiók-
ba (Észak-Afrika, Fekete-Afrika, Észak-Amerika, 
Dél-Amerika, ázsia, Európa és óceánia) tömörül-
ve koordinációs bizottságként működjenek. Az ily 
módon létrejött bizottság feladatául a következőket 
jelölték ki: a tunéziai találkozón elfogadott ajánlások 
nyomon követésének biztosítása, továbbá rendszeres 
kapcsolattartás az ENSZ Emberi Jogi Központjával 
– elsősorban egy közös cselekvési terv elfogadása ér-
dekében –, valamint a következő nemzetközi konfe-
rencia összehívása 1995-ben a Fülöp-szigeteken.4 Az 
NKB létrejöttét az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága is 
megelégedéssel fogadta.5

a n emzeTKözI KOOr DI nácIóS 
bIzOTTSáG öSSzeTÉTele ÉS 

mÛ KöDÉSe

A kilencvenes évek közepétől a NEJI-k száma ro-
hamosan nőtt világszerte, és az ENSZ emberi jo-
gi tevékenységéhez kapcsolódó szerepük (elsősorban 
a nemzetközi szerződéses kötelezettségvállalások 
nemzeti teljesítésének ellenőrzése) is egyre erősö-
dött. 2000-ben létrejött az NKB Akkreditációs Al-
bizottsága (Sub-Committee on Accreditation, AA), 
amely azóta a NEJI-vé alakulni kívánó intézmények 
akkreditációját véleményezi és javaslatot tesz az in-
tézmények besorolására. Ugyanebben az évben fo-
gadták el az NKB eljárási szabályát,6 amelyet ma-
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gába olvasztott a 2008-as, legutóbb 2009 márciusá-
ban módosított alapszabály7. Mindezek a tényezők 
hozzájárultak ahhoz, hogy az NKB mint nonpro-
fit – a svájci polgári törvénykönyv értelmében – jo-
gi személyiséggel rendelkező nemzetközi egyesület 
a nemzetközi színtéren zajló emberi jogi folyamatok 
fontos és megkerülhetetlen szereplőjévé váljon.8

Az egyesület szavazati joggal rendelkező tagja 
kérelemre az a NEJI lehet, amelyik megfelel a pári-
zsi alapelvek9 minden kritériumának, azaz A-kate-
góriás intézményként akkreditálták. Jelenleg a szer-
vezetnek hatvanöt tagja van.10 A tagságról az NKB 
Hivatala (Bureau) dönt. A hivatal tizenhat, azaz ré-
giónként négy NEJI-ből áll,11 évente legalább két-
szer ülésezik, döntéseit konszenzussal hozza, mun-
kanyelve – csakúgy, mint az NKB-é – az angol, a 
francia és a spanyol. A hivatalban rotációs rendszer-
ben háromévente másik régió – és az azt alkotó tag-
országok által választott állam – elnököl és látja el a 
titkársági teendőket, azaz vezeti a nemzetközi talál-
kozókat és képviseli az NKB-t.12 A hivatal a követ-
kező jogköröket gyakorolja az NKB nevében: dönt 
az akkreditációs kérelmekről és az NKB-tagságról; 
együttműködik az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának 
Hivatalával (Office of the High Commissioner for Hu-
man Rights, OHCHR); nemzetközi konferenciákat 
és találkozókat szervez.

Az NKB legfőbb feladata, hogy nemzetközi szin-
ten koordinálja a NEJI-k tevékenységét, valamint 
hogy elősegítse további intézmények létrejöttét vagy 
a már meglévők fejlesztését. Működésének fontos 
alapelve, hogy rugalmasan, átláthatóan és aktívan 
vesz részt minden eljárásban, illetve döntéshozatal-
kor a lehető legnagyobb konszenzusra törekszik. Te-
vékenysége során szemmel tartja, hogy az akkredi-
táció fair, átlátható és számon kérhető legyen, figyel 
arra, hogy a NEJI-ket mindig kellő időben és rész-
letesen tájékoztassa az ENSZ-ben zajló, őket is érin-
tő eseményekről, valamint hogy megőrizze függet-
lenségét és pénzügyi autonómiáját. Vagyona külön-
böző nemzetközi szervek adományaiból, valamint 
szervezetek és egyesületek hozzájárulásaiból tevő-
dik össze.

Ahhoz, hogy feladatait ellássa, az NKB kétéven-
te nemzetközi konferenciát hív össze, amelyek je-
lentőségét jól tükrözi, hogy külön eljárási szabálya 
van,13 valamint az a tény, hogy a párizsi alapelve-
ket az első, magát az NKB-t pedig a második kon-
ferencián hozták létre a részt vevő NEJI-k. Konfe-
renciát – rotációs rendszerben – az az NEJI szervez-
het, amelynek erre irányuló kérelmét az NKB egy 
korábbi konferencián jóváhagyta, valamint megfe-
lelő – elsősorban anyagi – eszközökkel rendelkezik 
a lebonyolításhoz. Tekintettel arra, hogy az elsődle-

ges cél az intézmények közötti együttműködés elő-
mozdítása, minden NEJI-t meghívnak, ugyanak-
kor szavazati joggal csak az A-státuszú intézmények 
rendelkeznek, a többi intézmény megfigyelőként ve-
het reszt. Ezen kívül jelen vannak még az OHCHR 
képviselői, emberi jogi szakértők, nem kormányzati 
szervek képviselői és állami tisztségviselők. A prog-
ramot egy előkészítő bizottság állítja össze, amely-
nek tagja az NKB elnöke és az OHCHR képviselői. 
A konferencián a szervező NEJI elnököl, a tanács-
kozás pedig előre megállapított időkeretben folyik. 
A konferencián elért eredményekről végső nyilatko-
zatot adnak ki.

Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy a konferen-
ciák megfelelő teret adnak a NEJI-k közötti tapasz-
talatcserének, ezáltal hozzájárulnak a mindennapi 
munka hatékonyságának javításához. A lassan két 
évtizedes múltra visszatekintő konferenciák során az 
intézmények képviselői közös alapelveket, standar-
dokat, ajánlásokat és irányelveket fogalmaznak meg 
olyan emberi jogi témákban, amelyek minden NE-
JI-ket érintenek. 2000-ben Marokkóban a hátrá-
nyos megkülönböztetés elleni küzdelem, 2002-ben 
Dániában és Svédországban a rasszizmus, az azon 
alapuló diszkrimináció, az idegengyűlölet és az in-
tolerancia, 2004-ben Koreában az emberi jogok vé-
delme konfliktushelyzetekben és a terrorizmus elle-
ni küzdelem során, 2006-ban Madeirán a migráció 
kérdése, 2008-ban Kenyában a NEJI-knek az igaz-
ságszolgáltatáshoz fűződő kapcsolata került előtér-
be. 2004 óta a konferenciák záróokmányában kife-
jezett ajánlásokat is megfogalmaznak a NEJI-kép-
viselők az elfogadott irányelvek implementációjára 
vonatkozóan.

A NEJI-k következő, tizedik konferenciáját Em-
beri jogok és üzlet címmel 2010. október 8–10. között 
tartják a skóciai Edinburgh-ben. A témaválasztás 
alapjául több helyzetelemző riport14 szolgált, ame-
lyek mind kiemelték a NEJI-k szerepét a témában. 
Közreműködésüknek azért van jelentősége ezen a 
téren, mert mandátumuknál fogva lehetővé teszik 
az üzleti szféra, a kormányzat és a civiltársadalom 
közötti párbeszédet és együttműködést. Ezen kívül 
nemzeti szinten jogorvoslatot nyújthatnak a válla-
latok által okozott jogsértések esetén, továbbá sze-
repük lehet a jogi tanácsadásban és képzésben, va-
lamint a jogsértések nyilvánosságra hozatalában. 
A tenni akarást tükrözi, hogy 2009 márciusában az 
NKB felállította üzlet és emberi jogok elnevezésű 
munkacsoportját, amelynek vezetésével a Dán Em-
beri Jogi Intézetet15 bízták meg. A munkacsoport 
mandátuma három területet foglal magában: a stra-
tégiai tervezést, a kapacitások növelését és forrás-
megosztást, agenda megfogalmazását és segítség-
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nyújtást. Az őszi konferencia elsődleges célja, hogy 
pontosan meghatározza a NEJI-k egyéni és csopor-
tos szerepét az üzlet és az emberi jogok kapcsolatá-
ban témájában. A konferenciát megelőző napon – 
a korábbi hagyományok szerint – fórumot tartanak 
a helyi nem kormányzati szervezeteknek, civileknek 
és nemzetközi szervezeteknek, hogy az ő tapaszta-
lataikat is meghallgassák a témában.

a X X I I I .  á lTa lánOS Ta lá lKOzó

A kétévente megrendezésre kerülő konferenci-
ák azonban nem nyújtanak elegendő teret a közös 
munkára, ezért az NKB félévente összehívja a NE-
JI-k általános találkozóját, ahol ellenőrzik az NKB 
és az NKB Hivatala tevékenységét, jóváhagyják a 
hivatal tagjainak kinevezését és az NKB következő 
programját, illetve – amennyiben szükséges – mó-
dosítják az alapszabályt. A találkozókon szavazati 
joggal (a konferenciákhoz hasonlóan) az A-státuszú 
intézmények rendelkeznek. Olyan államok esetében, 
ahol egynél több NEJI működik, csak a képviselő-
ként kijelölt egyetlen intézmény szavazhat. A B-stá-
tuszú intézmények részt vehetnek és felszólalhatnak 
ugyan, de nem szavazhatnak, a C-státuszúak, illet-
ve további meghívott intézmények képviselői pedig 
megfigyelőként lehetnek jelen.

Legutóbbi – szám szerint huszonharmadik – ta-
lálkozóját 2010. március 23–25. között tartotta az 
NKB Genfben, amelyen a hivatalvezetői tisztséget 
hároméves mandátuma lejárta miatt utoljára ellátó 
Kanadai Emberi Jogi Bizottság16 elnökölt. A talál-
kozó témáját – többek között – az NEJI-k szerepe 
a nemzetközi emberi jogvédelem terén, a nők jogai-
nak védelme, az üzlet és az emberi jogok kapcsolata, 
az emberi jogi oktatás témaköre, valamint a külön-
böző regionális és nemzetközi emberi jogi mecha-
nizmusok elemzése alkotta. Az ENSZ emberi jo-
gi főbiztosa, Navi Pillay beszédében elmondta: azál-
tal, hogy hivatala (OHCHR) a NEJI-ket támogatja, 
együttesen jelentősen hozzájárulnak a nemzetkö-
zi emberi jogi standardoknak a nemzeti jogrendek-
be történő átültetéséhez, ezért ezt az együttműkö-
dést a jövőben is kívánatosnak tartja. A közös mun-
ka hatékonyságának növelésére az ENSZ Fejlesztési 
Programjával (United Nations Development Program-
me, UNDP) közösen gyakorlati útmutatót dolgoz-
nak ki, amely hivatalaik számára a NEJI-k támoga-
tásához nyújt segítséget; 2009-ben pedig megjelent 
az OHCHR helyzetelemző vizsgálata az éppen mű-
ködő NEJI-kről.17 A főbiztos beszédében kiemelte 
az ombudsmani intézmények részvételének jelen-
tőségét a NEJI-k találkozóin, és továbbra is báto-

rította őket az együttműködésre, valamint a párizsi 
alapelvek elismerésére, ahogy azt egy évvel korábban 
az ENSZ főtitkára is tette18. A találkozó első nap-
ján elfogadták az előző találkozó napirendjéről szó-
ló jegyzőkönyvet és az albizottságok (Akkreditációs 
Albizottság, Pénzügyi Albizottság) féléves jelentése-
it. Az első nap délutánján az egyes régiók is megtar-
tották saját találkozóikat. Az európai csoport ülésén 
előadást tartott Jean-Paul Delevoye francia ombuds-
man a NEJI-k és az ombudsmanok együttműködé-
séről. A régió tagjai októberig meghosszabbították 
az ír elnökséget, illetve az Akkreditációs Albizott-
ságban a német képviseletet. Szó esett egy esetle-
ges európai titkárság felállításáról, illetve az Európa 
Tanács emberi jogi biztosával való újabb találkozó 
megszervezéséről.19 Felvetették a szorosabb együtt-
működés szükségességét az EU Alapjogi Ügynök-
ségével, amelynek jelen lévő munkatársa személye-
sen invitálta a NEJI-k képviselőit Bécsbe egy má-
jusban tartandó közös rendezvényre20. A találkozó 
második napján a megbízott NEJI-k képviselői be-
számoltak az intézmények korábbi konferenciákon21 
való részvételéről, valamint tapasztalatokat cserél-
tek a különböző nemzetközi emberi jogi mechaniz-
musok22 ajánlásai nyomon követésének leghatéko-
nyabb módszereiről. A találkozó zárónapja temati-
kus nap volt, amelyen a nők és gyermekek jogainak 
védelmével, az emberi jogok és az üzlet, valamint a 
HIV/AIDS kérdésköréről egyeztettek a résztvevők. 
A háromnapos találkozó egyik legjelentősebb prog-
rampontja az NKB új stratégiai tervének ismerteté-
se volt.23

a n emzeTKözI KOOr DI nácIóS 
bIzOTTSáG STr aTÉGI a I TerV e  

a 2010–2013-aS I DÔSza K r a

2009 novemberében az NKB Hivatalának tagjai Ra-
batban találkoztak. A találkozón körvonalazódtak 
egy stratégiai terv alapjai, amely egy hároméves idő-
szakot ölel fel 2010 márciusától 2013 márciusáig.

Ez a dokumentum az NKB első stratégiai terve, 
amely az NKB Hivatala, a régiók elnökei, a regi-
onális koordinációs bizottságok, az NKB tagjai és 
az OHCHR korábbi egyeztetésein alapul. A terve-
zet körvonalazza az NKB stratégiai célkitűzéseit és 
prioritásait, valamint azokat a teendőit, amelyeket e 
célok elérése érdekében kíván tenni az elkövetkező 
időszakban. Emellett leírja a kivitelezés és a végre-
hajtás nyomon követésének folyamatát is. A tervezet 
összegzi az NKB küldetését, vízióját, szervezeti fel-
építését, működésének alapelveit és helyzetelemzést 
is ad. Annak érdekében, hogy ez ne csupán öncélú 
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elképzelés legyen, a stratégiai terv célja úgy segíteni 
az NKB munkáját, hogy közben tagjainak szükség-
leteit és prioritásait is figyelembe veszi.

Az NKB küldetéseként megjelöli, hogy az NKB 
a NEJI-k nemzetközi egyesülete, amely támogatja 
és megerősíti a NEJI-ket, hogy azok a párizsi alap-
elvekkel összhangban működjenek, és vezetőként 
gondoskodik az emberi jogok előmozdításáról és vé-
delméről.24 A jövőre nézve megfogalmazza az NKB 
célját is, vagyis azt, hogy egyrészt erős nemzetközi 
szervezetté váljon, amely a NEJI-k munkáját koor-
dinálja, másrészt erősítse az együttműködést az em-
beri jogi értékek, alapelvek és gyakorlatok terén – 
mind nemzeti, mind regionális, mind nemzetközi 
szinten. Ennek érdekében az NKB kifelé látható, el-
ismert, hiteles és hatékony, a tagjai felé pedig támo-
gató és felelősségteljes, regionálisan is fejlett, pénzü-
gyileg fenntartható, növekvő és az ENSZ rendsze-
rébe illeszkedő kíván lenni. Működésének alapelveit 
a stratégiai terv az alapszabállyal megegyezően ír-
ja le.25

Az elmúlt években a NEJI-k körüli légkör drá-
maian megváltozott, ami logikusan vezetett az 
NKB előtt álló újabb és újabb célok megfogalmazá-
sához. Az NKB átfogó emberi jogi szakértelemmel 
és tudással rendelkező globális hálózattá vált, amely 
a NEJI-k hangján szól. Az állandó jelenlét Genfben 
pedig erősíti az NKB – és ezzel együtt a NEJI-k – 
nemzetközi elismertségét. Az NKB tehát folyama-
tosan fejlődik, aminek természetes velejárója, hogy 
újabb és újabb kihívásokkal kell szembenéznie. Ilyen 
tisztázandó terület a felelősségmegosztás, valamint a 
– belső és külső – kommunikáció módja. A felgyü-
lemlett tudás és tapasztalat kicserélése a szervezeten 
belül sem működik még tökéletesen. Ennek egyik 
példája az akkreditációs eljárás, ahol nagy szerepe 
van a jó gyakorlat megismerésének és megismerteté-
sének, amelyhez azonban az AA ajánlásainak haté-
konyabb nyomon követése szükséges. Gondot okoz, 
hogy sok NEJI nem tölti be a nemzetközi emberi jo-
gi porondon neki szánt szerepet, ezért a jövő egyik 
feladata a NEJI-knek nyújtott képzés, a kapacitá-
sok kiépítése.

Sürgető kérdés az NKB finanszírozása is. Az 
egyesület jelenleg főként tagi hozzájárulásokból fe-
dezi a költségeit, ami nem elegendő ahhoz, hogy ön-
állóvá és pénzügyileg saját jogon is életképessé vál-
jon. E tekintetben a gondot az okozza, hogy a leg-
több NEJI erejét felőrli, hogy a rendelkezésükre álló 
– rendszerint szűkös – forrásokat a nemzeti szin-
ten jelentkező feladatok ellátására fordítják, és ezért 
nem marad kapacitásuk a nemzetközi igények ki-
szolgálására. Márpedig az NKB-nak meg kell erő-
södnie, hogy a jövőben a gyakran hirtelen változó és 

kiszámíthatatlan nemzetközi emberi jogi környezet-
re reagálni tudjon.

A fenti kihívásokat összegezve a stratégiai terv 
hat célkitűzést fogalmaz meg, valamint az azok 
megvalósításához szükséges teendőket is tartal-
mazza. Az akkreditációs eljárás tekintetében hang-
súlyozza, hogy az AA felelőssége az eljárás átlátha-
tóságának biztosítása, valamint az, hogy a NEJI-k 
kellőképpen felkészültek legyenek a folyamatban. 
Ehhez az szükséges, hogy az AA megfelelő aján-
lásokat tegyen a NEJI-knek.26 Az NKB különbö-
ző konzultációk szervezésével kíván intenzívebb tá-
mogatást nyújtani a NEJI-knek az ENSZ-ajánlá-
sok nyomon követéséhez, valamint elősegíteni az 
intézmények ENSZ-hez kötődő nemzetközi kö-
telezettségvállalásainak teljesítését27. A külső kap-
csolattartás tekintetében az NKB Hivatala előirá-
nyozza egy kommunikációs terv megfogalmazását, 
valamint több munkaértekezlet és nemzetközi szin-
tű konferencia szervezését az emberi jogok témájá-
ban érdekelt más képviselők bevonásával. A NEJI-k 
egymással való együttműködése kapcsán az NKB 
mindenképpen szükségesnek tartja az intézmények 
közös honlapjának28 fejlesztését, egyéb információs 
felületek létrehozatalát, workshopok, szakmai ösz-
szejövetelek szervezését, az intézmények munka-
társainak közös képzését, valamint az NKB-kon-
ferenciák nyomon követési folyamatának fejleszté-
sét. Szintén az intézmények egymás közötti és az 
NKB-hez fűződő jobb együttműködését segíti elő 
az egyes regionális szervezetekkel való szorosabb 
és rendszeres kapcsolattartás, például helyi titkár-
ságok alapításával, honlapok létrehozásával, regio-
nális találkozók szervezésével, az intézmények szá-
mára beszámolók küldésével. Az NKB pénzügyi 
forrásainak biztosítására előirányoznak egy három-
éves adománygyűjtési tervet éves költségvetéssel, 
amelynek részét képezi az NKB-tagok befizetései-
nek ütemezése is, mert arra jelenleg semmilyen sza-
bály sincs.

A stratégiai tervben felölelt hároméves időszak-
ra az NKB megjelöli azokat a területeket, amelyeket 
prioritásnak tekint;29 ezt a listát azonban folyamato-
san felülvizsgálja és módosítja. Az NKB minden te-
vékenységét (publikálás, képzések, konferenciák és 
munkacsoportok szervezése) a jövőben e témák kö-
ré szervezi. A stratégiai terv megvalósulását az NKB 
Hivatala évente vizsgálja felül.

A fenti fejlődéstörténetből kiderül, hogy a NE-
JI-k nemzetközi koordinációs bizottsága az alapítása 
óta eltelt tizenhét évben jelentős változásokon ment 
keresztül. Arra tekintettel azonban, hogy az NKB-t 
alkotó intézmények kialakulása és átalakulása nap-
jainkban is tart, az NKB sem érte el még végleges 
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formáját és státuszát. A stratégiai terv megléte vi-
szont az NKB tagjainak elszántságát tükrözi, hogy 
közös bizottságuk tevékenységét folyamatosan töké-
letesítsék.
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