
Kutatásunk célja, hogy áttekintse, hogyan hatott a

rendszerváltás következtében a politikai, társadalmi

és gazdasági környezet átalakulása a jogvédô civil

szervezetek munkájára Magyarországon. A kutatás

forrásai: szakirodalom feldolgozása, statisztikák, doku-

mentumok elemzése, a napisajtó tartalomelemzése és

mélyinterjúk, valamint esettanulmányok készítése

volt. A terepmunkát az ELTE Állam- és Jogtudo-

mányi Karának politológia szakán, a „Társadalmi

mozgalmak és politikai tiltakozás” szeminárium

1996/1997. tanév második félévi szemináriumának

diákjai végezték el.

Vizsgálódásunkat a jogvédô civil szervezetek terü-

letén elsôsorban a „gyenge” vagy hiányzó állampol-

gári státusú idegenek, menekültek, esetenként etni-

kai kisebbségek védelmét célul tûzô néhány kiválasz-

tott kezdeményezésre koncentráltuk.

Vizsgált kezdeményezések:
Raoul Wallenberg Egyesület (RWE),

Martin Luther King Egyesület (MLKE),

Magyar Helsinki Bizottság (MHB),

Magyar Emberi Jogvédô Központ (MEJOK),

Menedék Egyesület (ME).

A probléma:
Míg 1989 elôtt az állampolgári jogok érvényesítése a

civil szervezetek révén a politikai rendszer masszív

ellenállásával találkozott, és a  kezdeményezôk for-

mális és informális repressziónak voltak kitéve, a

rendszerváltást követôen a nyugati demokráciákhoz

hasonló struktúrák jöttek létre Magyarországon is a

civil jogvédelem számára. Kialakult az új alkotmányos

norma- és intézményrendszer, amely a civil jogvéde-

lem korábbi területeinek jó részét hivatásszerûen el-

látja. Azonban, mint a nyugati demokráciákban, szük-

ség van civil jogvédelemre a jogállam feltételei mel-

lett is. Most azonban a jogvédônek nem a hatóság

repressziójától kell félnie, hanem nonprofit tevékeny-

ségéhez támogatókat kell találnia, hatékonnyá tennie

tevékenységét, legitimálnia magát a közvéleményben

a médiák közvetítésével.

A civil jogvédelem területei 1989 után azok, ahol a

jogállamiság mûködése kívánnivalókat hagy maga

után, és a társadalom politikai-jogi kultúrája sem gya-

korol  egyértelmû nyomást az állami-politikai szerve-

zetekre. Ezért e területeken civil csoportok kezde-

ményezik a jogok érvényesítése és védelme állami és

politikai gyakorlatának kialakítását.

Fô területek:
1. A nôk jogai.

2. A kisebbségek, drogfüggôk jogai, etnikai, szexu-

ális, rokkant-, beteg- stb. jogok.

3. A teljes állampolgári státus nélküliek: menedéket

kérôk, illegális migránsok, hontalanok, menekültek.

Tevékenységi formák:
1. propaganda, nevelés, információ, PR, média,

2. figyelôszolgálat, dokumentáció a jogsértésekrôl,

jogi és intézményi reformok kezdeményezése,

3. jogi szolgáltatás, segítség, hálózatszervezés, kö-

zösségépítés, karitatív tevékenység,

4. tiltakozó akciók szervezése, jogi, politikai, sajtó-

tevékenység,

5. nemzetközi hálózatok, anyagiak és információ

ki- és beáramoltatása.

Szakaszok:
1. 1989 elôtti „katakomba”-idôszak, lassú „enyhülés”,

2. 1989–1994: professzionalizáció és a nyilvánosság

elérése a médián át a jogállam intézményesedésével

párhuzamosan,

3. 1994–1997: bekapcsolódás a globális és az euró-

pai hálózatokba, a szerepkör intézményesedése (non-

profit törvény, lobbylista stb.).

Tézisek:
1. A korábbi avantgarde tevékenységbôl józan pro-

fesszionalizmus válik.

2. A korábbi tiltakozási profilt a szolgáltatás és a

management veszi át.

3. Az ideológiai-politikai töltet helyett megerôsö-

dik a pragmatikus orientáció.
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4. A helyi és az országos kérdések az európai és a

globális összefüggésrendszerben jelennek meg az ak-

tivisták számára.

AZ ESETTANULMÁNYOK 
EREDMÉNYEINEK RÖVID ISMERTETÉSE

Raoul Wallenberg Egyesület
Forrás: Balázs Péter, Nagy Gábor és Timor Erzsébet

esettanulmányai és interjúi, az egyesület lapja, a Töb-
bes szám és egyéb kiadványai alapján.

Az egyesület 1988-ban, tehát a rendszerváltás kezde-

teinél alakult. Neve a szimbolikus jelentôségûvé vált

svéd diplomata emléke alapján a mindenféle diszkri-

mináció elleni küzdelmet sugallja. Felépítése egye-

sületi formában szabad csatlakozást enged az egyesü-

let céljaival és törekvéseivel szimpatizáló egyének és

csoportok számára. Irányítását reprezentatív értelmi-

ségiekbôl álló grémium látja el. Szerepe, funkciója

elôzetes téziseinknek megfelelôen változott meg.

Míg kezdetben a tiltakozó-, demonstrálótevékenység

volt jellemzô, késôbb a bizalomnövelés, illetve a há-

lózatépítés került elôtérbe. Bár foglalkoznak indivi-

duális jogsegéllyel is, de inkább a nyilvánosságot, a

közvéleményt, illetve annak bizonyos szegmenseit

megszólító felvilágosító, diszkur-

zív tevékenység dominál. Konfe-

renciák, kiadványok, viták szer-

vezése, emlékhelyek ôrzése, ki-

állítások. A szervezet dinamikája

kissé leült, az útkeresés nem ho-

zott látványos vagy egyáltalán ér-

tékelhetô eredményeket. Elfoga-

dott a társadalmi-politikai kör-

nyezet részérôl, a nemzetközi há-

lózatok tagja. Forrásai, hatása

nem jelentéktelen, de mûködése

inkább a kialakult profil megôr-

zésére szorítkozik. Nem vált tömegszervezetté, hatá-

sa elsôsorban fehérgalléros körökre szorítkozik.

Martin Luther King Egyesület
Forrás: Abonyi Beáta és Majid Deiray esettanulmá-

nyai és interjúi alapján, illetve Mester Csaba diplo-

mamunkája és a Vannak-e emberi jogaik címû kiad-

vány, Bozóki András és Nagy Gábor szerkesztésében,

az egyesület kiadványai.

Az egyesület 1991-ben a színes bôrûek elleni szkin-

hedtámadások idején alakult meg mint a Magyaror-

szágon, elsôsorban Budapesten tanuló külföldi diákok

érdekvédô és önvédelmi szervezete. Fô konfliktusai

és aktivitása az 1991–1993 közötti idôszakban egy-

részt a rasszista aktivistákkal, másrészt a színes bôrû-

ek problémáit lekezelô rendôrséggel és más hivatalos

szervekkel volt. A színes bôrûek elleni utcai erôszak

visszaesését követôen jogsegély-tevékenysége az Eu-

rópán kívüli migránsokra koncentrálódik. Emellett

oktatási és „tudatformáló” szerepet igyekszik betöl-

teni iskolai munka révén. Része az európai és a nem-

zetközi hálózatoknak, aktívan szervezi nemzetközi

kapcsolatait. Téziseinknek megfelelô funkcióváltás

zajlik le a szervezetben. A kiélezett konfliktushelyzet

lezajlását követôen a tiltakozási profil visszaszorul. A

professzionális, nemzetközi standardoknak megfele-

lô jogsegély kerül elôtérbe. A tagság igen kicsi, még

a Budapesten tanuló, Európán kívüli diákok létszá-

mához mérten is. Elsôsorban a szélesebb közvéle-

ménynek sajtón, konferenciákon keresztül való meg-

szólítása viszi bele a médiába, például az antirasszista

útlevél kampánya 1997-ben.

Magyar Helsinki Bizottság
Forrás: Horváth Péter–Horváth Viktor–Kovalik Ta-

más esettanulmánya és interjúi, az egyesület kiadvá-

nyai alapján.

A szervezet elôdje, a Független Jogvédô Iroda 1988-

ban, a Helsinki Bizottság 1989-ben alakult, a demok-

ratikus ellenzékhez, a Hálózat-

hoz, illetve az SZDSZ-hez kap-

csolódva mûködött. Fennmaradt

egy ideig a párt ingyenes jogse-

gélyszolgálataként, majd ennek

megszûnésével 1994-tôl a ME-

JOK-kal együttmûködve újra in-

dul a Helsinki Bizottság az Em-

beri Jogi Tanácsadó Iroda meg-

alakításával. A korábbi szamizda-

tos, katakomba-jogvédelem leg-

feljebb haladó hagyományként

van jelen, az új tevékenység

központja a professzionális jogsegély, illetve a ható-

ságokra való nyomásgyakorlás a szervezetek politikai

és erkölcsi tôkéje révén, valamint a sajtó és a média

közvetítésével. Mindenféle hatósági erôszak áldoza-

tával, a fogva tartottak, így az ideiglenes ôrizetben lé-

vô külföldiek, menedékesek ügyeivel foglalkozó

szervezet, amely igyekszik megvédeni klienseit a ki-

toloncolástól vagy egyéb represszióktól, méltányta-

lan szankcióktól. A vizsgált szervezetek közül ez re-

latíve széles anyagi bázissal rendelkezik, jogsegély-

hálózatot mûködtet, vizsgálatokat, kampányokat

folytat, a preferált területeken kiadványokat jelentet

meg a romák helyzetérôl vagy a kistarcsai és a nagy-

atádi táborról. Vezetôje, Kôszeg Ferenc SZDSZ-es
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képviselô politikai tôkéje nagyban segíti a szerveze-

tet a szociálliberális kormány és a liberális belügymi-

niszter idôszakában a belügy érzékeny területein

folytatott munkájában, amely azonban így sem nél-

külözi a hivatalos szervekkel való konfliktusokat.

Nem egyesület, amely széles tagságot kíván létre-

hozni, hanem önmagát kooptáló bizottság, ismert

közéleti személyiségek és jogvédôk részvételével,

amely professzionális és félprofesszionális stábot és

közremûködôket, például joghallgatókat alkalmaz. A

nemzetközi hálózatok aktív tagja, költségvetése is

nagyrészt nemzetközi és külföldi segélyekbôl szár-

mazik, hasonlóan a többi kezdeményezéshez.

Magyar Emberi Jogvédô Központ
Forrás: Király Béla–Suhajda Éva Virág–H. Tóth Kata

interjúi és esettanulmánya, valamint a központ saját

kiadványai alapján.

Az 1993-ban Ill Márton, korábban a Martin Luther

King Egyesület alapítója kezdeményezésével megala-

kult szervezet 1994 óta közös irodát tart fenn a Hel-

sinki Bizottsággal. Profiljuk részben hasonló, az elô-

ítéletek és a diszkrimináció elleni küzdelem, részben

általános propaganda és tudatformálás, de elsôdlege-

sen egyedi ügyekben nyújtott jogsegély révén. Elsô-

sorban szolgáltató profilú, jogsegély és jogi tanácsadás

biztosítása, profi és önkéntes munkatársak révén. A

HB-hoz hasonlóan a nemzetközi hálózatok aktív tag-

ja, igyekszik kelet-európai kapcsolatrendszer kialakí-

tására, forrásai külföldrôl és nemzetközi szervezetek-

bôl származnak. A sajtóhoz csak a szokásos úton meg-

oldhatatlannak tûnô, a nyilvánosság segítségét igény-

lô céllal fordul. Nem tiltakozó vagy oktatási profilú,

hanem kifejezetten a nonprofit, civil jogsegélyszerve-

zet imázsát alakítja ki tevékenységével.

Menedék Egyesület
Forrás: Szabó Árpád–dr. Sziklay Júlia–Vincze Enikô

esettanulmányai és interjúi, az egyesület saját kiadvá-

nyai, így az Oltalomkeresôk címû

lap alapján.

Az 1994-ben alakult egyesület a

menedékesek profi jogsegély-

és információs központjának

szerepét igyekszik vállalni. Lét-

rehozásában több olyan szemé-

lyiség, így Tóth Judit és Sík

Endre vett részt, akik korábban

is kapcsolatban voltak civil jog-

védô-tevékenységgel, illetve a

menekültügy tudományos vizs-

gálatával és hatósági kezelésé-

vel. Nem tiltakozó profilú tömegszervezetként, ha-

nem professzionális civil szervezetként mûködik. Irá-

nyítói elsôsorban professzionális értelmiségiek, akik

hatóságokkal és kutatócsoportokkal együttmûködve

konferenciákat szerveznek, kiadványokat jelentetnek

meg, vizsgálatokat folytatnak, anyagi támogatást sze-

reznek a jogsegélyszolgálat mûködtetésére. Nemzet-

közi hálózatok részese, külföldi finanszírozású, akár az

elôzôk. A MEJOK-kal és a HB-vel szemben viszont

nem jellemzik direkt és indirekt politikai kapcsola-

tok, sem pedig a „leleplezô”, a „botrány”-kreáló te-

vékenység az egyes ügyek intézése kapcsán. Nem lé-

vén szélesebb konfliktusfelülete, nem is konfrontáló-

dik a hatóságokkal.

AZ ESETTANULMÁNYOK 
TAPASZTALATAI

Fenti rövid leírásaink – amelyek háttere a melléklet

esettanulmányaival és néhol interjúival és dokumen-

tumaival alátámasztott – ama kezdô tézisek fényes

beigazolását adják, mely szerint a rendszerváltás elôtt

vagy annak idôszakában politikai, konfrontatív, de-

monstratív-tiltakozó töltettel alakult kezdeményezé-

sek, mint az RWE, MLKE, MHB a jogállami keret-

feltételrendszer stabilizálódásával és az alapkonfliktu-

sok intézményesülésével párhuzamosan „beállnak”

abba a szerepkörbe, amely a hatóság-kliens-nyilvá-

nosság közötti sajátos közvetítôkké teszi ôket pro-

fesszionális és félprofesszionális szolgáltatótevékeny-

ségük révén. Azok a szervezetek, amelyek, mint a

MEJOK, ME vagy részben MHB, a konszolidáció

idôszakában alakulnak, már eleve ilyen profillal és te-

vékenységi körrel jönnek létre, függetlenül a politi-

kai tiltakozásoktól, a nyilvános tiltakozások eszközét

változó intenzitással felhasználva a hatóságokkal va-

ló konfliktusokban.

A nemzetköziesedés, a globalizáció a hálózatok te-

vékenységében fôleg az anyagitámogatás-gyûjtésben

mutatkozik. NGO-szervezetek-

ként nem igényelnek támoga-

tást a magyar államtól, viszont

széles körben kapnak az USA,

Kanada, Hollandia és Nagy-Bri-

tannia nagykövetségei által

közvetített kormányzati és nem

kormányzati segélypénzekbôl.

Ugyancsak jelentôs támogatók

az olyan nemzetközi progra-

mok, mint a Soros-alapítvány

vagy a Phare-program, és a

nemzetközi NGO-hálózatok

közvetlen segélypénzei. Nem
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rendelkezünk pontos adatokkal a gazdálkodásról, de

az interjúk alapján feltehetô, hogy a hazai civil jog-

védô-tevékenységeket nagyobbrészt külföldi forrá-

sokból folytatják. A belsô for-

rások között az önkéntes se-

gítségen túlmenôen elenyé-

szô a tagok és a kliensek

anyagi támogatása. Az alapít-

ványi konstrukciók teszik le-

hetôvé a hazai források be-

gyûjtését szervezetektôl és

magánszemélyektôl, de en-

nek jelentôsége kisebbnek

látszik a külföldi és a nemzet-

közi támogatás mellett. Tör-

téntek ugyan kísérletek arra,

hogy kelet-európai koordiná-

ciók szülessenek a hasonló tí-

pusú NGO-k között, ezek

azonban nem vezettek eddig

eredményre. A magyar szervezetek viszont aktívan

részt vettek több nyugat-európai indíttatású európai

kampányban is.

A civil jogvédô-tevékenység magyarországi társa-

dalmi támogatottságát az aktivisták általában csekély-

nek tartják, nem jellemzi ôket semmiféle mozgalmi

optimizmus-aufklérizmus. A „tömegek” számára te-

vékenységük többnyire közömbös, kisebbségben

vannak az aktív támogatók, illetve az aktív ellenzôk.

Utóbbit a szélsôjobboldali csoportokkal és a szkinhe-

dekkel azonosítják.

Az eljáró hatóságok vagy azok bizonyos szerveze-

tei és képviselôi sokszor „ellenfényben” látszanak az

aktivista számára. A civil jogvédô aktivista, illetve a

hatóságok közötti konfliktusvonal természetes követ-

kezménye a kétféle szerep közötti munkamegosztás-

nak, amely megvan a nyugati demokráciákban is, eb-

bôl tehát nem lehet és nem is szabad semmiféle, a

magyar hatóságokat elmarasztaló képet alkotni. A hi-

vatal dolga, hogy a hatályos jogszabályok és belsô uta-

sítások betûjét, a civil jogvédôé pedig, hogy az embe-

ri jogok értékeit és szellemét képviselje, a társadalmi

szolidaritást testesítse meg. A két szerepkör, a „jog-

rendi pozitivizmus” és az „emberjogi radikalizmus”

konfliktusaihoz vezet, és állítja szembe egymással a

hatóságokat kritizáló jogvédôt, illetve a hivatal szelle-

mét képviselô bürokratát Magyarországon ugyanúgy,

mint a nyugati demokráciákban. Ha ennek a feszült-

ségnek nem lennének objektív alapjai, azaz a hivatal

külsô ellenôrzés és korrekció

nélkül tökéletesen dolgozna,

akkor nem létezhetne civil

jogvédô-aktivizmus, mert nem

kapna semmiféle támogatást.

A civil jogvédelem nyomása

éppen azért szükséges, mert a

normák és a bürokráciák még

optimális esetben sem mû-

ködhetnek tökéletesen az

emberjogi normák és az igaz-

ságos-méltányos eljárás szem-

szögébôl.

A civil jogvédôk aktivitása

nem helyettesíti, csupán ki-

egészíti az olyan állami szer-

vek felügyelô és ellenôrzô

munkáját, mint a parlamenti bizottságok, az Alkot-

mánybíróság, az ombudsmanok vagy az ügyészség.

Nem a felügyelet vagy a szolgáltatás társadalmasítá-

sa, saját kézbe vétele az NGO-k célja a jogállamban,

hanem az államilag szervezett szolgáltató- és jogérvé-

nyesítô tevékenységek civil kontrollja.

Nem a korlátozott civil források miatt szükséges

rossz az állami jogvédelem, hanem mert a bürokrati-

kus racionalitás nélkül nem biztosítható a tömeges

ügyintézés. A bürokratikus tömegracionalitás kizáró-

lagossága mellett azonban elhalványulnának a humán

értékek racionalitásai, az egyedi ügyek méltányossá-

gért és igazságosságért kiáltó természete. Nos, ennek

biztosítása jelenti a civil jogvédelem racionalitását. Ha

a jogállam nem képes a saját intézményesített terüle-

tén kívüli külsô kontrollt biztosítani, akkor a belsô

kontrollok érvényessége „megfárad”. A civil jogvéde-

lemnek tehát nem a hatóságok helyettesítése a cél-

ja, hanem az, hogy kiegészítô, informális, alternatív

korrekciós fórumokat nyisson meg a rászoruló klien-

sek számára, akiknek egyéni forrásaik szûkössége, va-

lamint nyelvi korlát, menekültstátus, bûnvádi eljárás

miatt nincs arra lehetôségük, hogy teljeskörûen fel-

használják a jogállam biztosította jogi-politikai eszkö-

zöket, és ezért a civil szolidaritás kiegészítô fogódzó-

it kell megkeresniük.
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A HIVATAL DOLGA, HOGY A HATÁ-
LYOS JOGSZABÁLYOK ÉS BELSÔ UTA-
SÍTÁSOK BETÛJÉT, A CIVIL JOGVÉDÔÉ
PEDIG, HOGY AZ EMBERI JOGOK
ÉRTÉKEIT ÉS SZELLEMÉT KÉPVISELJE, A
TÁRSADALMI SZOLIDARITÁST TESTE-
SÍTSE MEG. A KÉT SZEREPKÖR, A „JOG-
RENDI POZITIVIZMUS” ÉS AZ „EMBER-
JOGI RADIKALIZMUS” KONFLIKTUSAI-
HOZ VEZET, ÉS ÁLLÍTJA SZEMBE EGY-
MÁSSAL A HATÓSÁGOKAT KRITIZÁLÓ
JOGVÉDÔT, ILLETVE A HIVATAL SZEL-
LEMÉT KÉPVISELÔ BÜROKRATÁT MA-
GYARORSZÁGON UGYANÚGY, MINT 

A NYUGATI DEMOKRÁCIÁKBAN.


