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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. 

A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE  

A HOMOFÓB ÉS TRANSZFÓB GYŰLÖLETBESZÉDRŐL  

A Szövetség álláspontja szerint a társadalmi csoportokkal, így az LMBT emberekkel szemben megalázó vagy 

megfélemlítő szóbeli vagy írásbeli megnyilvánulásokra (akár a médiában, akár a nyilvánosság más tereiben kerül 

rá sor) a szólásszabadság joga nem terjed ki, ezeket a megnyilvánulásokat jogi eszközökkel kell visszaszorítani. 

Az ilyen megnyilvánulások felelősek a csoport tagjaival szembeni előítéletek terjedéséért; közvetve felelőssé 

tehetőek a csoport tagjaival szembeni erőszakos vagy diszkriminatív cselekményekért. Támogatjuk a 

gyűlöletbeszéd elleni polgári jogi és médiajogi szabályozás megerősítését, a szélsőségesen gyűlöletkeltő tartalmak 

büntetőjogi üldözését.  

Az elmúlt időszakban a homofób és transzfób megnyilvánulások rendkívüli mértékben elterjedtek a médiában és a 

politikai közbeszédben, elsősorban a szélsőjobboldali politikai pártok és csoportosulásoknak köszönhetően. 

Mindennapossá vált a Parlamentben az LMBT emberekre vulgáris, sértő kifejezésekkel történő hivatkozás („buzi”, 

„homokos”), egyes képviselők „beteges”, „deviáns”, „emberiségellenes” jelzőkkel illették a szexuális kisebbségeket, 

közszereplők szexuális irányultságán élcelődtek. A médiában, elsősorban az internetes médiában, nyíltan uszító, 

az LMBT emberek elleni erőszakos fellépésre buzdító cikkek jelentek meg. Szemben a hasonló antiszemita vagy 

cigányellenes megnyilvánulásokkal, sem a Kormány, sem a kormánypártok tagjai nem léptek fel a gyűlöletbeszéd 

ezen formája ellen. A rendőrség is válasz nélkül hagyta még azon megnyilvánulásokat is, amelyek az 

Alkotmánybíróság által felállított rendkívül szigorú mérce alapján is gyűlöletbeszédnek minősülnek (több száz 

felheccelt ember előtt hangosbemondóban „buziverésre” felszólítani, úgy hogy néhány sarokra LMBT emberek 

várakoznak, mindenképpen kimeríti a „nyilvánvaló és közvetlen veszély” fogalmát). Ugyanez a kettős mérce jelenik 

meg abban, hogy a gyűlöletbeszéd elleni polgári jogi fellépés lehetőségét megteremtő jogszabályi környezetet úgy 

alakították ki, hogy az ne tegye lehetővé a homofób és transzfób megnyilvánulások elleni fellépést.   

Mindezek alapján javasoljuk, hogy: 

● módosítsák az Alaptörvényt és a Ptk.-t, hogy a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti 

gyűlöletbeszéd esetén is legyen lehetőség a közösséget sértő véleménynyilvánítás elleni fellépésre; 

● módosítsák a Médiaalkotmányt, hogy az kifejezetten tiltsa a szexuális irányultság és nemi identitás 

alapján történő gyűlöletkeltést; 

● terjesszék ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által fenntartott Internet Hotline bejelentő 

felületét a homofób és transzfób beszédre is; 

● egészítsék ki a Közszolgálati Kódexet a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló sztereotip 

ábrázolás elkerülésére és az LMBT emberekkel kapcsolatos megfelelő nyelvhasználatra vonatkozó 

kötelezettséggel. 

● terjesszék ki a rendszeres média monitoring vizsgálatokat a szexuális irányultsággal és a nemi 

identitással kapcsolatos témákra is;  

● módosítsák a Médiatörvényt, hogy az tegye lehetővé az emberi jogi, ideértve az LMBT érdekvédelmi 

szervezetek számára, hogy tago(ka)t delegáljanak a Közszolgálati Tanácsba; 

● a közszolgálati műsorszolgáltatás céljai között jelenjenek meg az LMBT közéleti témák, és a nemzeti, 

etnikai és vallási csoportokhoz hasonlóan indítsanak az LMBT embereket érintő társadalmi, politikai 

és kulturális témákat feldolgozó magazinműsorokat; 

● a közmédia különböző műfajú programjai tükrözzék a magyar társadalom társadalmi és kulturális 

sokszínűségét, ideértve a szexuális és nemi sokszínűséget is; 

● biztosítsanak támogatást a különböző kisebbségeket, ideértve az LMBT személyeket, megcélzó 

nyomtatott és elektronikus sajtónak; 

● a Kormány tagjai nyilvánosan utasítsák vissza az LMBT emberek kirekesztésére, megbélyegzésére 

irányuló gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat.  


