
 

 

 

 

 

 

A Magyar LMBT Szövetség 2009-ben létrehozott ernyőszervezet, amely a Magyarországon működő 

leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) szervezeteket fogja össze. A Szövetség célja az 

LMBT emberek egyenlőségének és emberi jogainak előmozdítása, a hátrányos megkülönböztetés és 

előítéletek elleni fellépés, az LMBT emberek társadalmi befogadásának, láthatóságának, identitásának 

erősítése. A Szövetség az ILGA-Europe európai ernyőszervezet tagja. 
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A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG JAVASLATAI AZ EURÓPA TANÁCS  

MINISZTERI BIZOTTSÁGA CM/REC(2010)5. SZÁMÚ AJÁNLÁSÁNAK  

MAGYARORSZÁGI VÉGREHAJTÁSA KAPCSÁN 

2010. március 31-én az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága elfogadta a CM/Rec(2010)5. számú 

tagállamoknak szóló ajánlását a szexuális irányultság, illetve nemi identitás alapján történő 

diszkrimináció leküzdését célzó intézkedésekről. Az Ajánlás hangsúlyozza, hogy az emberi jogok 

egyetemesek és minden személyre érvényesek, így a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

(LMBT) emberekre is; elismeri, hogy az LMBT embereket évszázadokon át és a mai napig is a 

hátrányos megkülönböztetés számos formája sújtja; felhívja rá a figyelmet, hogy célzott fellépésére 

van szükség ahhoz, hogy az LMBT emberek teljes mértékben élvezhessék emberi jogaikat, és 

ismerteti a tagállamok feladatait e téren. Az Ajánlást az Európa Tanács mind a 47 tagállama, köztük 

Magyarország is elfogadta. Bár az Ajánlás maga jogi kötőerővel nem bír, az abban foglaltak a 

nemzetközi és európai emberi jogi kötelezettségekre épülnek, így a tagállamoknak egyértelmű 

kötelezettsége van azok végrehajtására. Az Ajánláshoz részletes indokolás (Explanatory 

Memorandum) is készült, amely tartalmazza az egyes ajánlási pontokat megalapozó nemzetközi 

emberi jogi kötelezettségeket.  

Az ajánlás magyarországi végrehajtásáról tagszervezetünk, a Háttér Társaság részletes, 287 

oldalas jelentést készített, amelynek része a magyar helyzetre kidolgozott, 93 pontból álló 

ajánláslista is. A jelentés véleményezésében, és különösen az ajánlások kidolgozásában 

Szövetségünk is részt vett, a Munkacsoport korábbi ülésein kifejtett ajánlásaink is nagyban építenek 

a jelentésben foglaltakra.  

Mint ahogy azt a jelentés megállapítja, Magyarországon több, az Európa Tanács ajánlásában 

foglaltakkal össze nem egyeztethető diszkriminatív jogszabály van jelenleg is hatályban, és a 

hátrányos megkülönböztetés és erőszak elleni fellépés kereteit megteremtő jogszabályok 

alkalmazása számos kívánnivalót hagy maga után a jogszabályok gyakorlati átültetetését segítő 

iránymutatások, képzések és tudatosságnövelő programok hiánya miatt.  

Az ajánlás komoly előnye, hogy az élet számos területére (család és magánélet, gyermekvállalás, 

oktatás, egészségügy, foglalkoztatás, sport, lakhatás, menekültügy) kiterjed, így jó alapul szolgálhat 

egy átfogó LMBT egyenlőségi stratégia kidolgozásához.  

Mindezek alapján javasoljuk, hogy: 

 az érintett minisztériumok és állami szervek véleményezzék a jelentésben foglalt 

megállapításokat, írásban fejtsék ki az egyes ajánlásokkal kapcsolatos álláspontjukat; 

 az érintett szervek által elfogadhatónak ítélt ajánlási pontok megvalósítására a 

Munkacsoport dolgozzon ki a felelősöket, határidőket és a szükséges forrásokat is 

tartalmazó részletes munkatervet; 

 a munkaterv alapján a Kormány fogadjon el egy a szexuális irányultság és nemi identitás 

szerinti megkülönböztetés elleni középtávú szakpolitikai stratégiát és az ehhez 

kapcsolódó szakpolitikai programot. 


