
 

Az emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátor és az emberkereskedelem elleni 

küzdelemben közreműködő nem kormányzati szervek együttműködését szolgáló 

informális kerekasztal működési rendje 

 

1. Célok 

 

Az emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátor és az emberkereskedelem elleni 

küzdelemben közreműködő nem kormányzati szervek együttműködését szolgáló informális 

kerekasztal küldetése az emberkereskedelem elleni harc hatékonyságának növelése, 

kapcsolatépítés és párbeszéd a nemzeti koordinátor és az érintett nem kormányzati szervek 

között, beleértve a kölcsönös tájékoztatást egymás tevékenységéről, valamint a résztvevők 

közötti lehetséges együttműködési területek feltérképezését. 

 

2. Az informális kerekasztal jogszabályi alapja 

 

Az emberkereskedelem elleni kormányzati fellépés kereteit a hazai együttműködő szereplők 

számára az emberkereskedelem elleni, 2008 – 2012 közötti nemzeti stratégiáról szóló 

1018/2008. (III. 26.) Korm. határozat fektette le. 

 

3. Résztvevők 

 

Az informális kerekasztal tagjai: 

 

- Az emberkereskedelem elleni küzdelem nemzeti koordinátora és/vagy delegáltja 

- Meghívott civil szervezetek képviselői, amelyek az emberkereskedelem elleni 

küzdelemmel összefüggésben tevékenységet folytatnak, különösen, amelyek 

kutatást folytatnak, civil programokat bonyolítanak, közreműködnek az áldozatok 

segítésében 

- Eseti jelleggel meghívott kormányzati és nem kormányzati szervek 

 

4. Az informális kerekasztal célkitűzései 

 

Az informális kerekasztal, céljaival összhangban az alábbi feladatokat határozza meg: 

 

- A koordinátor és az emberkereskedelem elleni küzdelemben érintett nem 

kormányzati szervek közötti hatékony együttműködés kereteinek megteremtése 

- Rendszeres kapcsolattartás és a hatékonyabb információáramlás biztosítása az 

informális kerekasztal tagjai között 

- Az emberkereskedelem elleni küzdelemben közreműködő nem kormányzati 

szervek összefogása 

- Az informális kerekasztal tagjainak részvételével megvalósuló közös fellépések 

lehetőségeinek feltérképezése 

- Szakmai kérdések tematikus vizsgálata, vélemények, javaslatok kidolgozása 



 

5. Az informális kerekasztal működési rendje  

 

Annak érdekében, hogy az együttműködés színvonalát és a résztvevők hosszú távú 

gyümölcsöző együttműködését biztosítani lehessen, a kölcsönös bizalom jegyében a 

résztvevők betartják az alábbi szabályokat. 

 

- Az informális kerekasztal évente három – négy alkalommal ülésezik 

- A meghívottak részvétele nem kötelező 

- Új meghívott részvételét a koordinátor és legalább 3 nem kormányzati szerv 

együttesen kezdeményezheti 

- További újabb tag/szervezet jelölése esetén a jelölt nem kormányzati szerv rövid 

terjedelmű, írásos referenciaanyagot küld az emberkereskedelem elleni 

küzdelemmel kapcsolatos tevékenységéről, amelyet a kerekasztal tagjai az ülést 

megelőzően megismerhetnek és értékelhetnek, a támogató szervezetek arra 

mindenképp reflektálnak 

- Az informális kerekasztal az un. „Chantam House Rule
1
” szerint működik, az 

elhangzott észrevételekről és javaslatokról emlékeztető készül, amely csak az 

informális kerekasztal ülésén résztvevők, a kormányzati koordinációs 

mechanizmus és a koordinátor által megjelölt személyek számára megismerhető 

- Az informális kerekasztal megbeszélésein elhangzott állásfoglalások, vagy azok 

egyes elemei csak a résztvevők egyhangú egyetértése esetén hozhatók 

nyilvánosságra 

- A koordinátor és delegáltja részéről az informális kerekasztalon elhangzottak, 

ilyen irányú felhatalmazás hiányában nem tekinthetők a Kormány hivatalos 

álláspontjának, nem hozhatók nyilvánosságra 

- Az informális kerekasztal kötelező döntést nem hoz 

- Amennyiben ezeket a szabályokat bármely résztvevő megszegi, a kerekasztal 

résztvevői közé nem kap többet meghívást 

 

6. Titkársági feladatok ellátása, koordináció 

 

Az informális kerekasztal működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat kizárólag az 

emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátor által kijelölt személy látja el. 

 

7. A működési rend elfogadása 

 

Az informális kerekasztal működési rendjét egyhangúan fogadják el az alakuló ülésen 

résztvevők. 

 

 

                                                           
1
 Az informális kerekasztalon elhangzott információkat a résztvevők a forrás megnevezése nélkül munkájuk 

során használhatják, de nem hozhatják nyilvánosságra és nem köthetik az adott információt a közlőhöz. 



8. Az informális kerekasztal tagjai 

 

1. Baptista Szeretetszolgálat 

2. Európai Roma Jogok Központja 

3. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 

4. Félúton Alapítvány 

5. Indit Közalapítvány 

6. International Organization for Migration 

7. Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

8. Közéleti Roma Nők Egyesülete 

9. Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány 

10. MONA Magyarországi Női Alapítvány 

11. MTVA - Csellengők 

12. NANE Egyesület 

13. Névtelen Utak Alapítvány 

14. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – Országos Kríziskezelő és Információs 

Telefonszolgálat 

15. Országos Kriminológiai Intézet 

16. Periféria Egyesület 

17. Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon  

18. Segítő Kéz 2003 Egyesület 

19. Sex Educatio Alapítvány 

20. Terre des Hommes Alapítvány 

21. UNHCR 

 

Az üléseken megfigyelőként vesz részt az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) 

Globális Szolgáltató Központ képviselője és az MTVA Csellengők című program 

műsorvezetője. 

 


