
. : .



A szeryezet célja, hogy e]ő'Eozdítsa az emb€r szabadság'ogainak Lrinyleges tlszte]etbeí
tBrt.isál' alkaima"i...at és eLismeÍéset, hogy a si.abadságjogol.ut i jog *a*a 

-uédelmezze. 
Főcelxllu?ese. hogy Magyalorszálon az alapvetó szabadságiogok tisaeletb€n tanását biztositojogszabályok megsziilessenek, i]|etv! azok folyamatos belartását az állam biztosítsa.Kitüntetett figyelfie. szeítel azoknat az ese1€kÍet' amikor a jogalkotó a közérdekre

l']"]l.:i:" l""o" el szabadságliorJátozást.. A sze.ve7€t fel kívánja "hívni o kozvélemtny
ngyelmet a' jogg}akorlat vissdságaiÉ. jogi segÍt'éget kJván EÉjtad a szabadságukbarr éin.el]osagu(ban megsérLen cmbereknex. s',orgalmd7ni Livanja ajogdlkotás és a joga|kalmazás
tovább1éjlesztését. A szenezet átfogó vizsglilatoka! k;ran veleari 

" 
*ugyui '1.,g *onterületein, ahol a szabadságio8ok, a magáosztém státusa bizo;]fuh!' otiarr trirsaoalmi

csopofurL ]gyf| fu.vánja a nyil''áriosság elé vinni. me|)ek sorsá| je|enleg nenr kiséri sem
T'"::..1:T lrg}eLem..A szenezet céJja továbbá hogy a köve.kező véde1t tulajdonságok
aLapJan Mtranyt szenvedö csopoflok üÍsída|mi esétyegyenlóségól elósegítse, illetdlcg em;efiés ál1ampotga.i jogaikal védje: nem, sorsziq nenieiség, '"io"'i"ed.' tu'to;L itiiloo.'.tekin1ettel a roma. ner:zetiséghez tatoásra), anyanye1v, íogyatékoűág, egészségi rillapot(különös .ckjntettel a HIV/AIDS feÍőzésre). valtási vagy viláloézeri rnelggy6ződes, polir.iiai
]19l 11^_1".]i:.:l: :sa]ádi á]lapol. anyaság (terhesség) vagy apasag' sieluais irrinyultsag,
nenu loent|t.|s. Tl{rtkor, társadalmj sá.mazris, va8yonj helyzet (kilÓRös tekin:ettel a
:é1ysze$élryée1'€]: foglaltoztatási jogviszóiy ill. nrrriavegzesre irrinjrrló egyéb .1ogvrs"onyresanu*aidős jel]ege vagy hatámzotl idóta.Ítama. erdeli<épviseletbez ta]ioz'is. a tentr
:{*:i::'*:.k!,t.Tdc|kezö, csoporloLor |'iriil az alábbi 

"*oponot 
..eiy"g}.' o.egtn"t

:]:T:1.:i]Ti']''.":.':mber 
és. á]|ampÚiglári jogainak védelme is a s,erweiet-ieját kipezi:''.on'l**9*'..' ubilo\?er.Í'og}asaók. hajlékulanok. menekü|tek olra]mazona|.

:1:ne9é!es9k illetve ílyenként elisrrrerésiiket kérólq bevándot]ók' iooatü uiiotet.:.-végrehajtrísi. rei]dór vagy idegelrendészeti órizetu"n rbg"xattottal.''

KrzhasaúteYék€nység megnei€zése:

KÖáa52íü Le vékeny 5jgbez kapcso]ód ó ki]7,feladst.
]ogszabá]yhe|}:

a7 cg}esÜlés] jog ó]. a kóáasznu jogállásról. vdümin.
actv|| s.erve/e(el ÍrLködéseról e5 ámogallüfi]| s7olo
20l l. évi cLxxv. tt.Vény

Köz}asz.. levéktnység.élcsoportja:

KöáasznÚ tevé|enységbót.ész€sii1ök létszáma; Magyar Ködá.saság területel élók



Kikhasznú tevékenység löbb er€deényoi:

Az elmÚh.évb€n eIfogádotijogvabályok \'élc*ényezesén *.&sáil] ajog.iltotón kivill a széles
[oz}elemen) |! megjsTrerhette á ioBsábá|yok aLapjogol wemponlú elcÍ|zésá. Amenn\,iben á
jogszabály nem felelt meg az emberijogi lriléÍiuÍÍloknak a TASZ felhi\,ta eíre a döntés.hozox'
figye]Ínét' Ajogs/akorla| v]sszásságai. a TÁsz p.og.amjai által vitt seategiai pereken keresztiil i3
bem.lal|u& az eryedi képYiselet mel|etí \'ideós alyagokban, kózat}9tő m.do; is konlmu.ikáttú áz
ijgye'(et. .o],e*a$san f€|Iriltrk a firyelmet ajo8a1kotás me|]ett ajogalkalÍuzisi defici€krc' A
t.ársadalrni esélyegJ,€nlóséget elós€gitse érd€kében a TÁsz alapszabiúát megváltoáathrk' hogy
kőzérdekú pereskedés.e is |ehetóség nyíljon.
A demokfiicia erősitése, az áll*'polg.fui tBdatosság növe|és€ és a dönteshozók sámáÍ' e'nberi jogi
aspektusú elemzések készí'ésé vÖl' a közhasmú tovékenységÜú fő eredménye'

A s.jár tóke értéka 20l2' évben nem csök|cnt-

4. sriát tóke a]aku|ása

2007 2008 2009 2010 2011 2012lnduló vagVon 0 0 0 0 0 0Tókevá|tozés 41 511 46 353 52 579 55 3S9 50 945 55691TámvéVi éredeménV 4 782 6 226 2  819 2 089 4 747 2815. ebbö| kÓzhasznú 4 782 6 226 2 819 2 089 4 ?47 2815
ebból vá|]alkozási 0 0 0 c

saját Íóke .jssz656n {8 3Ct s2 579 55 398 57 488 55 692 58 5S5

Cél sze|i$i jul'a1ást 20 | z.beü az esres.le! a Ro]!s Magyar BaTii.i Tá.saságnák



ó. vezetó tisztségvis€|6knek nyÍi'ott iultatás

Bevételok,
támogatások
rós.Iolozése
íorrásonként

ijÍl,El:a'a'*-oa;a"".a



8. Ju.tatások.é|}eru[álÓss

Kapo juttatá8ok félhasznáIása
!=+-
I ez8r Fl

5 709
1
'I

4 797
34S.
317

2 435
18 888

539
.500

1 036
4 245
2 724

15500
'144

1215
351

103287
20u

25 29?
5714
5 084
3 054
117.44

223 039



dh
üÍffi
m!E l'N

A kettős könywite|r vezető esvéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és közháöznúsági me|léklete PK-142

7. Közhasznú iogá||ás megál|apításához sziikséges mutatók
(adatrk ezer fatintban. )

Alapadatok E|ózó éV (1) raÍsyév (2)

B. Eves összes bevét€| 245 50: 225 454
ebbó|:

c. A szemé|yi iövedé|emado meqhatarozoÍ részének az
adózó rendeIkezése szerinti feIhászna|asárdt szoIo
1996' éVicxxvl. törvény álapian átutah dsszeq a 22! 7 27t

D. Közszo| gáltatási bevétel

E. NoÍmatív támogatás

F. 42 EulópaiUnid struktura|js a|apiaibó|. i||efue
a Kohéziós A|apbó| nyújtott támoqáiás

G. KoÍÍigá|t bévéte| [B.(c+D+E+Rl 237 ZA(. 2t8 576
H. osszes ráfordÍtás (kiadás) 240 75t 223 039
|. Ebbó| szemé|yi je||egü ráÍorditas LzL s8t 130 65i
J. Közhaszhú tévékehység ráfordítasai

z4D 75t 223 039
K. Adózott eredmény

474i 2 AL!
L. A szervezet munkájában közrem0ködc' közerdeku önkénIesrév€ke-nyseg-el ve9zó szemé|yek száma
ltő3:ElÍiÍiiüÍ'"''J"",i!""!"f""f t111:ÍlB'"ií 42 6t

Erófatás e 1 |átl.ttság nutató i

lgen
Ectt. 32. E @ a) [(81+82)D > L@ B !Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=A] tr !
Ectv. s2. E (4) c) I(1+12-A1 A2)/(H1+H2)>=0,251 tr !

Társad a] m i támog ataftság n utatói

Ectv. 32. S (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,a2] x !
Ec^/. 32. S 6) b) pl+J2)/(H1+H2)>=o,sl tr !
Ectv. s2. s (5) c) [(11+12)/2>= 1A fi' tr !

Kitö|tő verzió:2'52'0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatve: 2013.05.28 10.32.00



10. Mutatók

MUTAITCSOPORTOK

Áz.szKtu vÁeYoNMt]TATiI }ázis .é!y i.d€x!$!! MAGYÁRÁZÁToK

1,
t.b.
2.

2.b.

2.d.
3 .

6. IoBól*|(e €zer fori.t

Befe].lei€tt $zközök aűnya
Tárgyi eszközök anííya
Fo€óeszközök dánya
vásáro]t készieiek Blánya
Követ.|és€k aláíya
Er1ékpapírok adnya
PéDz€szközök a.á]ryB
Ákív idöbeli FlhatárcIások

rnel]egátéke/Eszkózök
fótssz€ge

Ar €szközcsopoÍt N€ttó
éttéke/B'usó órt€ke

MAGYAMzÁToK
saját 1öker'sér]eg
fóösszege
(Tlsz€s $oE{s-saját
tókeyosszes
forrds=méÉleg löösszege

e.e. -2.d.)

ForyTeszk.+Aldiv €]ba|.'
Rövid lej'*őt-k.Passziv
eltaL
FoÍgó.ők€/saját t6ke
osszes .orráíB€fettetdt
eszkö2.'k

Médeg s2l-i
ercdmény/saját t6kÓ nyiló
éíéke
sajá! tóke(Befekreiet.
eszk'+kész}et€k)
(sajÁt tök.+ná.Íasoíolt
kötflez.) / Hossá |ejáratú
kö'e]e2eit!ég9k

lzya
110/.
88%

laa
6'/o

85%
to/"

Tá.6/i eszközók eihasználód{9i íoka

A TÓKE És Áz

sujál töke sránye

2. Idegeí források aránya
2'b' Hossaj :ejáratú kTtelezeÍ1!égek alfuya
2'c' Röv:d ]ejáaft kölolez€{ség.k aűIya
2.d' lassz'v idöbeli elha!íro]ások á|ánya . 

5ó%

3tn/.

ó9Ú/"

13o/o

tók8 vállozása

9.a stabilitási mLt.'ó

A 'lKvlDITAsI HELYZI'T MUTÁTTI Mzb tény ind.r MAGYAR,{ZAToK
Pénzeszközök(Rövid
lejámtú
kölelezetfségek+PassziY
€lh]d1.)

I
123t/o

ó:'' Io.gótáke arányan saj4lókéhez 63%

8.a. saját 1ól. 'Tvekedése 1.

|'a' LLkvidilási L'yors }fua



3.
4.

A nükö&s !éÍt4iövedeIrn,o (casl.ílos)9aI ío.int
Pébze'zldtái1aillozása9aer fo'í'it

.oÍgóas'l.özök vá|toása €z€I íoÍ'nt

AÍyagjelleeil iófo'dhisok sIáJ!yq('Á.')
sz€mélyi j€ltegÜ Éfu rdítások ar&$("Á.)
Értékcsöi*etlésí ieÍds ali'yqi' Al)

(Fo|góEszlózök+Áktiv
elt8.y''n"
Ádózott
eredmény+é.íjk.si'*](€Íés
{tE >0)

változísNyitó
Pénz€sztózök

vátioás,Nyitó
Foryóesáözök(& s}iiv
elb!.)

változáíNitó Rövid.
lejáratú kötelezettség.(*
pass"lv 6:haa.)

MÁcYj{&ízAToK

5114 15y/.

l  t .a-
t 1.b-
t r.d.
I i .s.

.sopoÍ|,BnÍtó teríréIá'9i-,Ú8'3% .''2,*k tuN e,éu 
."''.

-53,7n/o -67,3yo 125% (u.a._ lt.b.)
,rs./o :2,9y.e 185%

-t,6v. '7lvo

RÖüd hiáÍaft kötele1ettsé8ek !állo'*a er'6l fuÍint



20Í 2' év öe"€ kiadáe (|éry|é!er}

l&'.d.légű '.r*diásot
s:fi r'|Yi j''egő É'oídíások

.EgÉb láígdtások
l Pén7üqyl ru!€]ai6k ni'.|dl&Éi
t R.ndkÍvi Íá'.td&ás!k

z'í'' év ü*:es {or.á5 Ítény|éEé9

í9916% 39.1116%

o.Iőző évr6l áho'at o.i
d 61 2 ési pá|yáz*

E 6|ő2ő .!Td áholat k.]lló|d1
E eló:ő é\aő| áho!át 1%

a1 2 .gyéh só|Yáz.t
2o1 ln'gllóYeis,és
2.1: Msyar 6&
2o1 2 Í]{y.. oá$Énadan*fiy

t20121%

.2c1: !q}4áb
a:2 pú 5€,iri.!l

E 201 2 kódB..fi] bev '



12. Főbb támoqatóink

Open Society loundations
Cornmon Sense lor D:ug policy
AmeÍioaÍr }lorrse Fo']Íi{iatioí
Media Legal Defeas€ Idtiative
AmeIikai L$/esií| A]lamok \ag}követségr
I ran c] a Köáársaság Nagyköverség
HolIald Kini]} ság Budapcsti Nag'!övetsége

13. Kiegészítő rneltóktet

Politikai szabadsigiogok progr*:n

1|1::*.ii*iun:gok. Program |og|alkozik a sájló- e5 sá|tisvabadságga]' a g}iilekczési

B[flT"';;'j"..;:.#il#;"i::.-ll 
.ix5:.J1TY,#"#'-'á ; {"*liT "'ffi'*ii:t

:",:l1'':'fu"T11..'*1Y,.;*.:,n:::l**ág l.gegyszer{ibb9{ aá a moráis jogot
:ql':""l.k.'l.*"cáb*'ö'"li" j"ü,'i-ffiJ :x?j; ili"fr#ffi:*liffi] :"'xÍ;
:|ö.,ilÍÉ..',?lffi T"#iil}ff ;*";tl;gi*,l-'l*i*l';m
munkája a denlokratiku' ioeá|lam eovik alapii:."*y.. 'eáL"tl '.í'o liÍ',,ga..ká.a politikai. akar a gazdúgi har;l

*il:ffi:Íil.fi :fffl h#ís"ji' #1 :*::Tffi;#I"*l"l'T"*[ jfl
l*oao* L'er."oy.*;n*;'aí'il:li;1'*:-.:is.iil1* ru,.x****:Jlhogy €gyJsek vallási é|zék&ységét séúi? - Ilye" e,!ix"" has;Já tj.G"fr.igy.r""iint

*ü*ffi:f; 
képvi'9|et bíróság előtri eljáJrí.ban, ! tarráosadás, jogszabáiy.



Io:Í!i:9t. 
jogsrabrályhely: ']o bono t'g}Yedi képviselet magálszemélyekn9k'

újsigiróknak, akiket vétemérynyjlváÍítísuk miatt per;Lck be saío]-hetvreie;zitáserÍ
vagy s7.emélyiségi jogok s&elme miatt' vagy jeIentenek fe] .Ágatíazaser:,
!::,^d:.1éi"j:. ]" sajrószabadságról és .l médiaL1nal;ak alnpuero watat"yalrot szo.o
i:':,; """' 

.;'-u lö:véP},12 {l c po-lgari löfvényki'DwróI Vólo l959. é!i lv. törvén}
/).Ü)' l: a bunlelÓ l öftén) kön}\.dl szoló l978. ó\ i ÍV' l örveny |7q.l80' 6,

céIcsoport: új&ígirók' magánszemélyek (bloggerek, kolt]rtleatelők)

Eredmények: felmenró bünlclőbí'o$ígi ilelet'
Mit szó1hat a sajtó? (videó)

keleset elutasításával végződó perck,

Gyü|ekezési jog| a. vélemén}.nyi]Vfu]jtási szabádság védelme, a közügyek vitatá*i1akszaba.lsaga. 
.A gyüekezisi jogi program a tiintetésck, rtemoas:raciói, felvondások

:1T":::**:' 
tartiisának s'abadságával fog'latkozik, így azzal is, hogy az állam, a

:T::::.t'.i)::,.::ol 
l.udJa. 

'é! milyen módon löle]es ezen alapvaő szabadságjogewenycsuesel bytositani' A dyülckezések soni]D bárki másokka] Lö7öscn kinylIvánílhaÜ;véleményá, legyen.allllak színhelye koz- vagy ülagíntefllet' E jogának gyalotlásában se
Jogszoditleí l€ndőii in|ézkedés, se elóítéletes tarsadd|mi csoport sánkit nim auáavoziratmeg

}::|::l!g: 
kepvise1et bí|óság e]ótti eljárásban, .a[ácsadás, jogszabaly"

vetem9nyezes

5o"|:lud:.,: lo^g::áa!I!9ly: pro bono 'iig1.védi képvisetet és tanácsadás a gyÍilekczésijogm] s"óló 1989' évi III' Í'rvály alap]a[
Cé]csopo*: teki$et Délkiil mooia']:.l,aóirira ,ninoen, g}tlekezéli jogával é|ni ak€Íóporga.

PTd*9'y:k. Iendóíseg rdtal betilt,ott gyiilekezések bfuóság áta.li haííiyon kíviilltelyezese (pl. Budapest Pride Marctl)' ayili ler.elek hatóságokrik

Lelkiismereti. szab*dság: A pogram elsósolbao 6.2 új egyhááöwén) hal{ilyba |épése
:]:I "*':l*".,k1"ló vallasszabadság vedclmével |oglalkozik t iog nemcsak ale xIlsmeTclt l(rdTsek \7emélyes olda]á\'al, harem d]uak intezmén}es kéidiseivel, iIlerleaz álla& és az eglbáz s?,étvá|asztLísrínak elvéve] foglalko'it. 

.Ál.uil;-e,i"r".u"n

a.?-Ttlb.n a lelkiisme'eti 'szabadság séIelmének rekinrhetí mind; oiya;.é;;;;; ar* 
"'

i"'iill,iíi.**.'*alja 
a a7 álra]a válasaon é|etformávaj. a jó'él;i ál'il"l].ó;fr

]:l*::::i: 
képviselct bíróság o|őttj eljáiásban. la:rácsadás, jogsza.áy-

vetemenyczes

Közf€ladat, jogszabáy}leiy: pfo boDo üg}.r'edi ké]rvise|er és laDácsgdás 1a lelkiismererr
Í:. :dlfo.3Pd':tg jogáról, valamint az egyfutoak, va[asfelekezetik Js vausiközösségek jogállásáról szóIó 201l. évi CCVl.lirvényj

Célcsoport: egyházak, nragrászemélyek



Eredmenyet: ÁB- és EJEB.eljfuásol
egyos szakas isak mes",'*i"íté.é":'T;fi1rúsa 

(3z AB.eUfuás az egybázt.j,vt:l,y

Jo8át|.m.védetcmt Külö! figyeLner foIdítunk az alkotmárlyozas, a sa.kalatos töIvéÍryek,1lIetve aIIa]ánosságban a jogallami inLézményrenaszer ;rdariras;;k."'"*'J""io".o**,
:|enzésel.1 Tevékenységülk' arnelyet a EöNös Kfuoly Közpolitikai n,e""r."r e" uMagyar llelsinki Bizoflságga] koztisen. végzfuk, nemcsak'a trazai- lioiJteroenyt.l|é|oztaÉsára irányrl. rendszeresen torautunli-ne,n,e*ázi iá"^"ln.J i''.",''.Tevelerryseg: jogszabal}...Iemzes. nem?e1kö7i szenezelek informá|ása. ^.ozleJa.al. Jogvabá Lyhely: az alkotrnáiyos rendszer átalakiÍásának nyomon

:::T..::]Y"cP":=c Alaprörvénye, alnak moao.ita*l, * aitíulJtalo.o.nuxmrnosltett töryónyek)
- célcsoport: a ha?si és a nemze1közi közölség- EJedmények: naprakész iüfottációk a ioz.jogl atala}ítasról, liirgya]ások a

*ff;#tri,l-$|;,;*ffi 1"fr "ru**J,'u^iJe.?""e'io'il"*'r"**

Beteg|ogi és Önrende|kezési P:ogram

Célja: a. cgészségüg]'i 611átás köÉbennrui;i$irl**-r"",,*;#ii'iji,:il:ffi iii#iiffi *:l1*"#Eh}rez lyújtunk segítséget az inibmáto^"..r"'ioi i??a.ili?;?::"r-ö":sff:i o:;T..ffffi ''j:11J"*i.i:?::Í'" I'1T;;i
lt j:Ííiliffi 

",1d:-j:::a*i.Í""j;:,L?"1;trc1kísérjü[atémába:rmeg 
jeleaő

[ii"írj4ji"I j**"Í" j.",f :il:li,"j"í*;ff#5:T,TJj,xff :i"f :ffi ;"T#.;könn}ebb információhoz jutást. KöZugyetenjnelkíséÍesév"',o**'*.",.u.i1ojfÍ,J:::'"TJ,1'u**" és a napi gyakorlat

f;".n#íihJ",.i|]**oÍil"u.íJJ*,u1' Yl1!9]:::* kr'i:iylizációjl ellen: tözerdekű

lxnt{it öt, il ;':ili:llx.-"ilff':1i;"Tü:fu:ffi#ilx.j::trlffi
Céicsoport az ország tel.jes lakosság4 külöÍös tekintelíel a s&ülékeny €sopoÍok.a
Közhasznú tevékenységből részesi:1ók sz

:i?#jillffi;;KJ"ttrjffi .:íffi '" ;*J"il. T{:fr",ili:t i.TiaYÍ:'::
Fredmén)ck: rcndk|!.til szelcs jclen]et a médiában: TV. radiószereplés€lL inlerjuL on-|ue é'n}ornbtolt Íblyóiratokban. saját horrlaoLlállasponnrrü.r. "a"*. üinr'á,u{ "il"e*il;l]iffT."Lltrllit%gti:H'Á::-#,;



jogsegélyk8mpíinyt fo]}1at.L!Ek az inzuli[ támogatásának fellete:hez kötése mlan atimoga*LsÍól e|esett embelekrek. Több szaz.megkerisés erkezel'' 22 
"""meiy-áttot,n,:.yiogiryE:1t 'kep]iseljuk az AlkotmánybiIoság €tött'\em,e*tizi es irái.'i.itii,tinitteo"uton

:::::-:'t.1.I " I'::gP vezerője' Részt vettülk nemzetközi szint{tje1entések megírásában'
-",:'^.:::l] ':'*1'l* 

c.$.' kés"üIj' gJ Tg}szÉníinlogalás mcg\'onásával kapcsolatban(oagatralos belctek). cz'el sikcrü]L |ozzájáfutni. hogr u jogszabály nc lepien hatál}ba.
:311*:Tl""]l9gy a Htpatiris C fertőzöit betegJ{ ho-aie,r'o,"*t u.;..dr gyógyulási
erconcoyeke1 mutaló ún. ''hámas kombinriciijú'' gyógyszeres kezelósélrez, a kamprÁnysike.es \'ol! . kezelés má€ elé.be.ő.

.F os.atékosügyi Program

. logyatékosügyi p.ogr.un a2 étte]ni fogyatékossággal, r'alamint a slllyos J$ ha]mozot1Íbgyatékossággal é1ő embereke fók$zá ' A prograí célja l'"gy 
" 

i"Jűeü. 
"-o"'.r.I*:kd '"5'.1'.Tqu- állaopo]gárckként, a' koirsség i,ri'*"í águi1Jni...ar.o."n"t.LePlonbsaob ce|al LöZe ta.noll o naoy ]é]számü Lotá]is irrrézmenyei megs2iintcEseneL,

:''"] |T|^:.* a. tö7össégi aüpú szolg raLrisok k ia]akiúsánk t,.ron'e.": ugononoKsagl rends?er 'clormja. vagyis a LámogalolL dön|ésho/rta] be!czetese és eltcrjes4ése,a 1.,gy{ékos embercl. vá]asztóiosát korilitozó rendelkezés"t 
"tlo.ies";. 

u sutyo"*,l€lmozoüaÍr fogyaiokos gyerekek és iatalok oktatási jogos.kságainak .ri'*"*tel

áx"mffii"",o*',ug 
oé}csopoÍ|ja: fogya'ékossággal és mentiílis zavarokkal élő személyek

Kóáas2ü1i-:e.!'ékenységbii1 részesedók aránya: (nehezen becsiílető, meft közvet]enül kevés
:.,::e.1e]^talíít|oz.nk' a fi'íeket viszont soki|ü rajat). e*oi" -.óoó,"Álo, í] u'i.r-"t ratorés jvi l00 e'nbcr. ha a kö/vetlen érin € l leL

Főbb e|edmények A ploglalD az el&últ t

riu*utr*#{f***tiF:v,Y'i;;;'iil:r;f i;1il'r*x1*,r#;
:*.::'.-""'r**l*ü;;iJ ;áffi Jfj'[}.i x:]#.xil:l'*x',;;' Í"ffi;t','3, á
fl:*ffi |T: j:T:i{trt.^-szükség esetén^ ilgyeíes jogi segítség* 

"yoi: rogyíieto. uugyrnentális zavarokkal éló személyeknek. A p.g""*' 
"i*'.1;;ail","i 

,il;j;ill';.i.ff{
értelmi fogyatékos szenéiyek csaláljaival' és tá'logatást uy.l.lt""t .,;áut,".""l* nal..erdekérvélyesító fi unkáiukban'

East East Határok Né|kiiI Progr:m

Á TASZ, 20l2-es évben. az East East Hatá.ok Nélkiil P|ogÍzm ke]etejo belüli teglbntosabb

Ííiha"mri:#m,}#ffi e?4,*xyj:Y11#l"";.f t.-"J.'.#
illetve kizriróla'g "dilá;;;íí;ili'.fíhJr.:ilJ.1|"Í:Tj,:i"-úYi:ili,'J:"ffiBulgátLából. csehonzagbói.-iinlvetorsz{gból, aomaniril.', sa."al;jioi, 

.i'r""*r*or,
MoldováMl. es Mag arországrÜJ. ElsórilJges 

"étun. 
;';"il;ö;ie..Li"o"* 

"n"



b'|árk:,ótlw"9:|shoryt.. 
lnj1 olyan civil szeÍvezct.k vesznek.észt' akik miir aktívak az

ö'T.#'#ü:*ffi lffi í:iu"*J'#'.:,ff *l'i1J,"?'1Ís:}jff :'ffi mir*
9I.9{:1l:.9. is' Létlcjölt eg1- angol nyelni horr.ap. anol o*^s}úJiá;ú 

" 
,j;vev61 ;rp1elöadoft. á]talunk pcdie videÓra v

J;;yg;J.ő;i;"il;il"l#[ 
Ve|t p'ez€ntációkat, meiyek kíitön]eges, egyedi

Á pÍoglamot ÍIemzetközi és magyar clvil szervezetek képv.s€lil'

Főbb ered*ények: nemzelközi szak&tók tapasztalatcs€reje, ésáveYők ríttal e-lőadottpreze!.ációk ógzitése videór4 angol nyehr1gvdto b'r"p rd"LJ'"

Roxaptogram
TÁsz 'Rom'pfograrÍ aem csak romákrrak'

9étkiÍ=s:k: .A mril{szegénységben é|ók'. clsösorbaD a közöttiit .olii]repÍezeÚált mmák jog-és érdekórvényesitósélek luiékouyabbá tétele. Az 
"t.ik'i 

'-i;l,;ti;aon 
és amélyszegénységeí alapuló disz.krfulnáció ellcni fellépes 

"-ro*gi.j.. ",is";"í.e*. ,{,érintcnek es kdzös.eleil, s7iiké8es rudassal. 'JogruJat-ossággal \aló l.elruhiasa irDna(é"dc|eben. hog) kepcssé vá]janak s;jár é"l.k.ik I' ép;;Jil;;.;;;it j.i"l..te-..".

i!*'i''., ." |9m1nroeram megcéLott ieÍíiletc ÉszaI.-Magyatolszág, mivg} ezen a terüieten@lálhaló d leghálfán)osabb 'eIy7erü ki5térségek kÜze| fele

lj::* 
a te]jes elszige(e]ts€gben élö. ezóÍl lrli.rdenjogérvéíyesítési lehelóséget LélkiilözdKozossegeL

Fó tevék€nységgilk:
. Sk}pe-aldpú jogsegdIyszo]gá]! üzeme]te!e)e
- Eg}edi ügyek feldeÍltcse
. Stfatégiai pervitel
. Medüció,v:álsá8belyzetekkezeléd€

Jo8i képzés, iog1tldaLosirás. iogénén}esíkst képesséq erósllése

ljj."lT51 l::*:g sz€nezés. rAsZPoNT háló;t crósílese
Gyü|ölct-bűncselekménysk haLósági fc|ismerésének és barékon) nyomozasánakelosigtleSe
Diszkriminarrr szabaIysénesi hirságolások fi gyelenmcl LöveÉse
UnKoÍÍnáJryzat! rendeletek monilolozásá

1. s1"Lj bc1e p:ogram keretében .oma aktivis|rík (részbeir TAsZPoNT-vezetók).épzése ós mentoráása inforrnliciószabadság e".*'i"etai ;.g'[io*;ád;:. KorrmLrnikáció is vitleó orosram

}:3á;í::ffiiilHrtr;,*ffi:.rban 9.íó dolgozü. A progÍamvezetőn kívül 3
'] d:":- .T:$ ub,". e pro 9 am ."**J J.il T^i*] lil ll*iJÍl;"ii".'Í"1!T ft .'l
'l1],1i9)l^:":lll"l 

(2j Íöi. akiknek nagJ része on|.énLes-iént dolgoziL'Időszakolként gyakor.okok iJ rész| 
"""''i.|r "' 

p""g."--á]'ii";.;* itik ftí1eg tilrdí:ásimunk|álúal i1ietve blogírrissal segitik a napi teenrÍőLeti



seglscgeL egyes eserckb€n pedig jogi képviselereL. Üzc.etttut. ;-o.*'T'.'";i'idro3poJitikai oldall ámely 'i,.oo"."in tá'uo t""ti"L a*r''i"ioűJ-.ínu oo -elóí|ÍlcleklőI meutes, a tudományos b izonyitekol o"l, ."gf"r.rő .'ijéko;;ia'.. rrn.n.'n ,o 
"zr..ÍÍlagynr es / ezles ango] nyellű Facebook oldalu.kon is Ío|y&natosan tájékoáat{& ésmobj]iaiüuk drcgpo]itikával kapcsolatos térdesekben. a' a..gi,'og."Ia*i'#i'""-*tioaszinten is e|ismermek számit, ti'bb tucat dlogpolitiká te'*:í.i'riígyamttlnk szimos9Y€b,?íi {Procram veze(ője számos l]azai nemzetközi hálózat' bizofts& bda, így példán

Y ]Errrópai Bizottság 1aúcsadó szervén€k, a Drcgpo|itikai ciuii lo*Áiut,ir]lx" ' r,*uiKibitószeriigyi Koordiuáoiós Bizotságlak. ka6i,o.'"^'cyl j"g."gó;-.á...togpoutir<a
tlij ékoáaüís, éldekéÍvényesités

Drogprogram

:"l::..!. 
'!!:!"i 

:!: 5z.z kábltósz€.-fogyasztó 6atal számám n}újlott ingyetrs .iogi

fi:?;; "- 
célcsopor1ja: kábítószer.íogyaszrók és a dmgpolitikiban érdekelt és &i!tet1

ffi"*J*iíÍ"lr'*Tff ff l-,'3f,.x'*:ryíjtás'sámosdrogpo]i.ikáté*iájú

\/ideoprogram

A TÁSZ üdeo progara fti célkiÚzese a TA3Z témáinak aldiovizu]ílis
meg'elsn:tese által az €mbe.i jogi ügyek bemutaiás4 ffgyeleorfellrívás
és mobilizálás'

lngytle* jogsegélyszolgá|at rászorulóknak

S:T:Yj:.:]".1l"gsególys,o1Bí]ata jogi segitségot kívláí Ítyqjtani a szabadsagukba.t ésmelmságukban megsencn embereknek 
' szótasszabadságlai, eyüI"k;;;.i joggal.adat'édelemm€l' közéIdekü adatisénv]

kapcsolatos iigyetú'-.*..* 
**UÉ!!'ress€l. betegjogokkal és kábitószer-fogyaszt{lsal

Eredmények eredÍ!ényes bírósási
érvényesítésének e]ósegltése

eljánisolq védelem biztositás4 jogorvoslati jog:


