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SZERVEZETI MŰKÖDÉS 

Közgyűlések, ügyvivői testületi ülések. A 2012-es év folyamán két alkalommal tartottunk 

közgyűlést (május és október) és az ügyvivők májusi megválasztása után öt alkalommal 

ügyvivő testületi ülést.  

Alapszabály megújítása. A 2012. májusi közgyűlésen az új civil törvénynek megfelelőn 

átdolgoztuk alapszabályunkat, és az eddigi tapasztalatok alapján pontosítottuk az 

alapszabály egyes rendelkezéseit (ügyvivő testület létszáma, ügyvivők visszahívhatósága, 

tagdíjfizetés). Fontos újdonság, hogy az ügyvivő testület összetételére nézve nemi kvótát 

vezettünk be: a három ügyvivő közül legfeljebb kettő lehet azonos nemű, valamint eltöröltük 

azt a korlátozást, hogy az ügyvivőnek valamely tagszervezet tagjának kell lennie. 

Tisztségviselők. A 2012. májusi közgyűlésen tisztségviselőket választottunk: a közgyűlés 

újraválasztotta Rózsa Milánt, új ügyvivőként pedig megválasztásra került Dombos Tamás és 

Pozsonyi Kriszta. A felügyelőbizottság tagjának Kuszing Gábort és Reith Krisztinát 

választottuk meg, utóbbi helyét lemondása után 2012 októberétől Erdélyi Tea vette át. 

Új tagszervezetek. 2012 októberében egy új tagszervezet, az Inter Alia Alapítvány 

tagfelvételi kérelmét jóváhagyta a közgyűlés, ezzel a tagszervezetek száma hétre 

emelkedett. Két további szervezetet hívtunk meg a Szövetségbe: a Szivárvány Misszió 

Alapítvány jelezte csatlakozási szándékát, tagságukról 2013-ban dönt a közgyűlés. A 

TransVanilla Transznemű Egyesület a Szövetséghez nem kíván csatlakozni. 

Stratégiai tervezés. Az év egyik fontos eredménye volt, hogy az októberi közgyűlésen 5 

évre szóló stratégiai tervet fogadtunk el. A terv kifejti Szövetségünk jövőképét, küldetését és 

szervezeti értékeit, valamint nyolc stratégiai célt fogalmaz meg. Ezek: az LMBT családok jogi 

elismerésének megteremtése; az LMBT emberek láthatóságának növelése, előbújásuk 

elősegítése; az LMBT témák fokozottabb megjelenítése a köz-, illetve felsőoktatásban; a 

nemváltás jogi, intézményi és finanszírozási feltételeinek javítása; az LMBT emberek 

egészségének fejlesztése; a kisebbségi csoportok közötti szolidaritás erősítése; a Szövetség 

érdekérvényesítő képességének növelése; és a tagszervezetek kapacitásának fejlesztése. A 

stratégia terv alapján éves munkatervek készülnek, az első munkaterv elfogadására 

várhatóan a 2013. januári közgyűlésen kerül sor. 

Közös álláspont kialakítása. A stratégiai terv kidolgozása mellet a közös munka 

összehangolására a 2011. júliusi közgyűlésen eldöntöttük, hogy az LMBT mozgalomban 

gyakran vitát kiváltó kérdések kapcsán egyeztetést indítunk, hogy kialakítsuk a Szövetség 

jövőbeni álláspontját ezen megosztó kérdésekben. Az év folyamán tovább folytattuk a vitás 

kérdések tárgyalását, a közös álláspont elfogadására várhatóan a 2013-as év egyik 

közgyűlésén kerül sor. 

Önkéntesfogadás. 2012 márciusában hivatalosan is önkéntesfogadó szervezetté váltunk, 

így lehetőség nyílik közérdekű önkéntes munka keretében foglalkoztatni a Szövetségünkhöz 

jelentkezőket. 

NYILVÁNOSSÁG 

Sajtóközlemények. Az év folyamán összesen 7 sajtóközleményt adtunk ki különböző, az 

LMBT embereket érintő témákban. Többek között felemeltünk a szavunkat, amikor állami 

támogatással megalakult a Magyar Családtudományi Társaság kapcsán, amely nyíltan 
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homofób és kirekesztő nézeteket kívánt népszerűsíteni. Az Oroszországban elfogadott ún. 

propaganda törvény ellen is tiltakoztunk. Csatlakoztunk az emberi jogi szervezetek által 

kiadott közös közleményhez, melyben az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítélet 

tiszteletben tartására szólítottuk fel a Kormányt. Az Élet Menete holokauszt megemlékezés 

alkalmával felhívtuk a közvélemény figyelmét, hogy a holokauszt áldozatai között találunk 

meleg, leszbikus és biszexuális embereket is.  

Médiamegjelenések. Média-megjelenéseinkről az interneten bárki által elérhető adatbázis 

vezetünk (www.delicious.com/lmbtszovetseg). Az adatbázis alapján sajtóközleményeink 

változó sikerrel jelentek meg a médiában, legnagyobb figyelmet a Családtudományi 

Társaság megalapítása, valamint a Jobbik törvényjavaslata kapcsán kiadott közleményünk 

kapott (203, ill. 12 médiamegjelenés), legkisebbet az Oroszországi fejlemények kapcsán 

kiadott (1 médiamegjelenés). Az év folyamán a sajtó összesen 251 esetben tudósított 

Szövetségünk tevékenységéről. 

Honlap. 2009-ben indult ideiglenes honlapunk bővítése komoly akadályokba ütközött, ezért 

2012 februárjában – a végleges honlap elkészüléséig – egy egyszerű, de könnyen karban 

tartható blogot indítottunk. Az oldalon a 2012-es évben 2704 látogató fordult meg, akik 

összesen 4427 oldalt tekintettek meg. 

Facebook. 2011 novemberében elindítottuk a Facebook oldalunkat, amelyre rendszeresen 

töltöttük fel a Szövetség munkájával kapcsolatos híreket, eseményeket. 2012 folyamán 

összesen 72 bejegyzést tettünk közzé. A Szövetséghez tartozó tartalmak mellett helyet 

biztosítottunk a tagszervezetek felhívásainak, programajánlóinak is. 2012. december 31-én 

az oldalnak 263 rajongója volt, ez majdnem négyszerese az egy évvel korábbinak. 

Tüntetések. Az év folyamán több tüntetéshez, megmozduláshoz is csatlakoztunk, így pl. 

részt vettünk az Alaptörvény elleni január 2-i tüntetésen az Operaháznál, az Egymillióan a 

Sajtószabadságért csoport által március 15-én tartott rendezvényen, az Amnesty 

International Magyarország május 17-én a Nemzetközi Homofóbia és Transzfóbia Ellenes 

Világnap alkalmából rendezett figyelemfelhívó akciójában, valamint a „Nők Lázadása” 

csoport által szervezett szeptember 16-i tüntetésen. 

Sziget. Szövetség koordinálásával öt hazai LMBT szervezet közös sátorban mutatkozott be 

a 2012-es Civil Szigeten. A szervezetek által összeállított programsorozat kifejezetten 

népszerű volt a szigetlakók körében.  

ELŐREHALADÁS A STRATÉGIAI CÉLOK ELÉRÉSE TERÉN 

Az LMBT családok jogi elismerésének megteremtése 

Alaptörvény. 2012. január 1-én hatályba lépett az új Alaptörvény, amely a házasság 

kirekesztő meghatározását tartalmazza, ugyanakkor nem nevesíti a szexuális irányultság és 

nemi identitás szerinti megkülönböztetés tilalmát. A január másodikán megtartott közel 

százezer fő részvételével lezajlott tüntetéshez hivatalosan csatlakozott a Szövetség is. 

Sajtóközleményben tiltakoztunk az ellen, hogy az Alaptörvény vitája kapcsán egyes 

politikusok és sajtóorgánumok az azonos neműek házasságának lehetővé tételére mint EU 

diktátumra hivatkoztak. 

https://www.delicious.com/lmbtszovetseg
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Családvédelmi törvény. 2011 decemberében fogadta el az Országgyűlés a családok 

védelméről szóló törvényt, amely a családi kirekesztő meghatározását és a bejegyzett 

élettársak öröklési jogának korlátozását tartalmazta. A fejleményekről részletesen 

beszámoltunk a nemzetközi emberi jogi szervezeteknek és intézményeknek, az Egymillióan 

a Sajtószabadságért csoport által március 15-én tartott tüntetésen Szövetségünk képviselője 

is felszólalt, beszédének kiemelt témája a család fogalma volt. 2012 júniusában az 

ombudsman az Alkotmánybírósághoz fordult, 2012 decemberében az Alkotmánybíróság 

megsemmisítette a vonatkozó rendelkezéseket. Az Ab határozatot az egyik legnézettebb 

hírműsorban (RTL Híradó) a Szövetség képviselője kommentálta.  

Családtudományi Társaság. 2012 februárjában jelentette be megalakulását a nyíltan 

homofób nézeteket valló Magyar Családtudományi Társaság. Tiltakozásul sajtóközleményt 

adtunk ki, és levélíró kampányt indítottunk. Kampányunk eredményeként több alapító tag 

kilépett a Társaságból, új alakuló közgyűlést tartottak, ahol a homofób megnyilatkozásokat 

tartalmazó dokumentumok szerzőit leváltották a vezető tisztségekből.  

Büntető Törvénykönyv. 2012 februárjában tette közzé a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium az új Büntető Törvénykönyv tervezetét. A tervezetről részletes írásbeli 

véleményt készítettünk, amelyben a bejegyzett élettársak házastársakkal megegyező 

kezeléséért (bigámia-szabályok, hozzátartozó fogalma), valamint a gyűlölet-

bűncselekményekre vonatkozó rendelkezések megerősítéséért szálltunk síkra. Lobbizásunk 

eredményeként az élettársi (és így a bejegyzett élettársi) kapcsolaton alapuló rokoni 

kapcsolatok szélesebb köre került elismerésre hozzátartozóként, és a közösség elleni 

uszítás és a közösség tagja elleni erőszak tényállásában a szexuális irányultság és nemi 

identitás is nevesítésre került.  

Polgári Törvénykönyv. Szintén 2012 februárjában tette közzé a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium az új Polgári Törvénykönyv tervezetét. Szemben a korábbi 

Parlament által elfogadott változattal, a tervezet nem tette volna lehetővé az élettársak 

számára, hogy örökbefogadják partnerük gyermekét. Írásbeli véleményt készítettünk, 

amelyben a partner gyermekének örökbefogadása mellett a bejegyzett élettársi kapcsolattal 

és a hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos jogtechnikai problémákra is 

felhívtuk a figyelmet. Álláspontunk alátámasztására szakvéleményt készíttettünk az UNICEF 

Magyar Bizottságával. Írásbeli véleményünk kapcsán a Minisztérium személyes 

egyeztetésre hívott bennünket, a szakmai szervezetek részvételével zajló egyeztetésen 

közel egy órás vita zajlott a gyermeket nevelő azonos nemű párok problémáiról. A 

törvényjavaslat beterjesztésekor sajtóközleményben tiltakoztunk az azonos nemű párok által 

nevelt gyermekeket jogbizonytalanságba kényszerítő tervezet ellen. A parlamenti vitára 

külön írásbeli véleményt készítettünk, amelyben külön kitértünk a bejegyzett élettársi 

kapcsolat eltávolítására és az élettársi kapcsolat gyengítésére vonatkozó KDNP-s 

módosítókra is. Véleményünket szóban is előadhattuk az Országgyűlés Alkotmányügyi, 

igazságügyi és ügyrendi bizottságában, illetve valamennyi országgyűlési képviselőnek 

elküldtük emailben. Munkánk eredményeként mind az LMP, mind az MSZP a partner 

gyermekének örökbefogadását lehetővé tevő módosító javaslatokat nyújtott be, és a vitában 

is síkra szálltak az azonos nemű párok jogainak megőrzése, illetve kiterjesztése mellett.  

DK javaslat a házasságról. 2012 júniusában a Demokratikus Koalíció az azonos nemű 

párok házasságát lehetővé tevő javaslatot jelentett be. Augusztusban a tervezet 

elkészültekor személyes egyeztetésen vettünk részt a DK alelnökével és szakértőjével. Az 
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egyeztetetésen kiemeltük, hogy fontosnak tartjuk a benyújtás előtt a tervezet kapcsán más 

pártokkal is egyeztetni, illetve felhívtuk rá a figyelmet, hogy a tervezet indokolatlanul tartja 

fent azt a hatályos rendelkezést, amely a nemüket hivatalosan megváltoztató transznemű 

személyek számára korábbi házasságuk felbontását írja elő. 

Az LMBT emberek láthatóságának növelése, előbújásuk elősegítése 

Propagandatörvény. Az LMBT témák közéletből való száműzésére tett kísérletet 2012 

tavaszán a Jobbik: az Alaptörvény, a Büntető Törvénykönyv, a szabálysértési törvény, a 

médiatörvény és a reklámtörvény módosítása révén akarták betiltani a „szexuális 

magatartászavarok népszerűsítését”, majd hasonló célú javaslatokat nyújtottak be számos 

helyi önkormányzatnál is. A javaslat kapcsán sajtóközleményt adtunk ki, részletes 

beszámolót küldtünk nemzetközi partnereinknek, megfigyelőként részt vettünk a javaslat 

országgyűlési bizottsági vitáján, és az LMP felkérésére háttéranyagot készítettünk az egyik 

helyi szintű javaslat Fővárosi Közgyűlésben történő vitájához. A nyíltan homofób és 

transzfób kezdeményezéseket kivétel nélkül sikerült megakadályozni. A tervezetek kapcsán 

rövid hozzászólásunk jelent meg az ILGA-Europe Destiniation Equality c. magazinjának 

propagandatörvényekkel foglalkozó tematikus számában.  

Etikai Bizottság. Az LMBT személyek önfelvállalását nagyban nehezíti, hogy a közéletben – 

és különösen a Parlamentben – jelentősen elszaporodtak a homofób és transzfób 

kijelentések. Amikor 2012 februárjában az MSZP egy Etikai Bizottság felállítását 

kezdeményezte a Parlamentben elhangzó gyűlöletbeszéd szankcionálására, írásbeli 

véleményben hívtuk fel a figyelmet rá, hogy a rasszista megnyilvánulások mellett a homofób 

és transzfób megnyilvánulásokra is ki kellene a Bizottság mandátumának terjednie. Az 

előterjesztő a véleményünket befogadta, ám a Parlament a határozati javaslatnak végül 

olyan formáját fogadta el, amelyben az Etikai Bizottság felállítására nem került sor. 

EchoTV-ügy. A gyűlöletbeszéd nemcsak a politikusok részéről problémás, ezért tartjuk 

fontosnak, hogy a médiában elhangzó, különösen gyűlöletkeltő megjegyzések ellen is 

fellépjünk. 2009-ben tettünk panaszt az ORTT-nél az EchoTV egyik műsora ellen, az ügyben 

a Kúria 2012 januárjában jóváhagyta az ORTT elmarasztaló döntését. Ezt követően azonban 

az EchoTV perújítást kezdeményezett, az újraindult perben beavatkozó félként veszünk 

részt. 

Az LMBT témák fokozottabb megjelenítése a köz-, illetve felsőoktatásban  

Nemzeti Alaptanterv. Szövetségünk 2012 márciusában véleményezte a Nemzeti 

Alaptanterv társadalmi vitára bocsátott tervezetét. A nemzetközi ajánlások alapján a 

szexuális irányultság és a nemi identitás témakörének iskolai tananyagban való explicit 

megjelenítésére tettünk javaslatot, ugyanakkor felhívtuk a jogalkotót a társadalmi 

igazságosság és sokszínűség értékeinek fokozottabb megjelenítésére is. Véleményünket a 

Minisztérium figyelmen kívül hagyta. 

Kerettantervek. 2012 októberében véleményeztük a NAT alapján készített, rendkívül 

részletes (több ezer oldalas) kerettanterveket is. Ez a tervezet szintén nem ejtett egy szót 

sem a szexuális irányultság és nemi identitás témáiról. A NAT vitája során kifejtett 

véleményünkkel összhangban itt is törekedtünk rá, hogy a szexuális irányultság és a nemi 

identitás témaköre a különböző tantárgyak tantervében (így különösen: környezetismeret és 
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biológia; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; erkölcstan, etika; magyar nyelv és 

irodalom, ének-zene, művészetek, mozgóképkultúra és médiaismeret; valamint a technika, 

életvitel és gyakorlat tantárgyak) hangsúlyosan jelenjen meg. Javaslataink alátámasztására 

a forgalomban lévő tankönyvek elemzését ilyen szempontból elvégző kutatásra is 

hivatkoztunk. Külön felhívtuk a figyelmet, hogy rendkívül problémás a hagyományos nemi 

szerepek példaként állítása és a nemi szerepek biológiai funkciójának hangsúlyozása. 

Véleményünket a Minisztérium figyelmen kívül hagyta. 

A nemváltás jogi, intézményi és finanszírozási feltételeinek javítása 

Bizonyítványok cseréje. Mivel számos transznemű érintett jelezte, hogy az iskolai 

bizonyítványok cseréje során számos problémába ütközött, a vonatkozó rendelet 

újrakodifikálásakor a TransVanilla Transznemű Egyesülettel közösen részletes véleményt 

készítettünk a nem hivatalos megváltoztatása miatti bizonyítványcserére vonatkozó eljárás 

reformjára. Véleményünket a Minisztérium figyelmen kívül hagyta. 

Kisebbségi csoportok közötti szolidaritás erősítése 

Családon belüli erőszak. A Szövetség csatlakozott a „Nők Lázadása” csoport által 

szervezett 2012. szeptember 16-i tüntetéshez, amely Varga István képviselő nőverést 

legitimáló felszólalása elleni tiltakozásnak adott hangot. 

Élet Menete. 2012. április 15-én Szövetségünk is csatlakozott a holokauszt áldozataira 

megemlékező Élet Menete felvonuláshoz, egyúttal felhívtuk a figyelmet rá, hogy a holokauszt 

áldozatai között találunk meleg, leszbikus és biszexuális embereket is.  

A Szövetség érdekérvényesítő képességének növelése  

Országgyűlési nyilvántartásba vétel. 2012 áprilisában az Országgyűlés főtitkára 

bejegyezte Szövetségünket az országos érdekképviseleti és társadalmi szervezetek 

jegyzékébe, így lehetőségünk nyílik intézményes formában bekapcsolódni a parlamenti 

munkába. 

Emberi Jogi Kerekasztal. 2012 októberében sikerrel pályáztunk a Kormány által létrehozott 

új konzultációs mechanizmus, az Emberi Jogi Kerekasztalban való részvételre. Részt 

vettünk és aktívan hozzászóltunk a Kerekasztal 2012. decemberi alakuló ülésén. A tervek 

szerint a Kerekasztal részeként 2013-tól külön LMBT jogi munkacsoport is működni fog. 

Politikai pártok. 2012 októberében valamennyi demokratikus, parlamenti képviselettel 

rendelkező politikai pártot megkerestünk a rendszeres egyeztetés érdekében. A KDNP 

megkeresésünket elutasította, a FIDESZ nem válaszolt, az MSZP és az LMP nyitottnak 

mutatkozott a találkozóra. Előkészítő megbeszéléseket tartottunk az MSZP több 

munkatársával, és az LMP LMBT munkacsoportjának koordinátorával, a vezetői szintű 

találkozók 2013 első negyedévére várhatóak. 

Nagykövetségek, nemzetközi szervezetek. Az év folyamán több esetben találkoztunk 

nagykövetségek és nemzetközi szervezetek képviselőivel, hogy beszámoljunk nekik az 

LMBT embereket érintő fejleményekről. 2012. szeptember 26-án az Európai Parlament 

Állampolgári jogok, bel- és igazságügy bizottságának jelentéstevőjével; 2012. március 6-án a 
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svéd nagykövettel; 2012. március 22-én a kanadai emberi jogi attaséval; 2012. április 18-án 

a brit emberi jogi attaséval; 2012. január 26-án és április 12-én Human Rights Watch 

régiószakértőjével; 2012. április 16-án és szeptember 11-én Open Society Foundations 

Európa-szakértőivel. Emellett találkoztunk külföldi politikusokkal is: 2012. december 6-án 

Nancy Pelosival az Amerikai Egyesült Államok Demokrata Pártjának frakcióvezetőjével, 

május 31-én pedig Eric Bourguignon francia képviselőjelölttel találkoztunk. A találkozókra 

rövid, egyoldalas kivonatot készítettünk a magyarországi LMBT embereket érintő 

legfontosabb emberi jogi problémákról, amelyet folyamatosan frissítettünk.  

Nemzetközi konferenciák. Szövetségünk 2012 májusában képviseltette magát 

Isztambulban a Nemzetközi Homofóbia Ellenes Találkozón. Egyik ügyvivőnk részt vett az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által szervezett bécsi találkozón, amelynek 

témája a gyülekezési és egyesülési szabadság volt. 2012 októberében részt vettünk az 

Európa Tanács által koordinált Fiatalok Találkozójának munkájában is, valamint 

képviseltettük magunkat az ILGA-Europe éves közgyűlésén. Novemberben részt vettünk az 

V. Budapesti Emberi Jogi Fórumon. 

Érdekérvényesítési képzés. Egyesületünk két ügyvivője 2012 szeptemberében részt vett 

az ILGA-Europe ernyőszervezet kétnapos érdekérvényesítéssel foglalkozó képzésén.  

Sajtóadatbázis. Az év folyamán folyamatosan bővítettük a sajtóadatbázisunkat, a listán 

jelenleg 380 újságíró elérhetősége szerepel. Májusban szerződés kötöttünk az MTI-vel, így 

közleményeink megjelennek az Országos Sajtószolgálatnál is. 

A tagszervezetek kapacitásának fejlesztése  

Belső képzések. 2012 júliusában felhívást tettünk közzé a tagszervezetek között, hogy 

jelezzék, milyen területeken lenne szükségük képzésre, illetve milyen területeken tudnának 

maguk is bekapcsolódni képzések tartásába. Az igényfelmérés után a képzések várhatóan 

2013-ban indulnak el. 

PÉNZÜGYEK  

Bevételek. Új szervezet lévén a Szövetség pályázatokon jelenleg egyáltalán nem, vagy csak 

nagyon korlátozott formában indulhat. Az év folyamán a Nemzeti Együttműködési Alaphoz 

nyújtottunk be szakmai pályázatot, de a pályázat nem kapott pozitív elbírálást, ezért 

bevételeink csak a tagszervezetek által befizetett tagdíjakból álltak.  

Kiadások. Mivel a Szövetség rendelkezésére álló források az év folyamán minimálisak 

voltak, csak a legszükségesebb kiadásokat eszközöltük: befizettük a domain és tárhely 

fenntartás díját, a pályázat regisztrációs díját és a felmerülő postaköltségeket.  


