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MŰKÖDÉSI KERETEK KIALAKÍTÁSA 

Bejegyzés, adóhatósági regisztráció. A 2011 februári ismételt alakuló közgyűlést követően 

a Fővárosi Bíróság 2011. március 3-i végzésével, két évnyi küzdelem után nyilvántartásba 

vette Szövetségünket. A bejegyzést követően elvégeztük a működés hivatalos elindításához 

szükséges lépéseket: adószámot kértünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, bankszámlát 

nyitottunk, telefonszámot rendeltünk, szerződést kötöttünk az Adóvalló Kft.-vel a könyvelési 

feladatok elvégzésére. 

Új tagszervezetek. A 2011 májusában tartott közgyűlés két új tagszervezet, a PATENT 

Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület és a Szimpozion Baráti Társaság, 

Meleg, Leszbikus, Biszexuális és Transznemű Fiatalok Kulturális, Oktatási és Szabadidős 

Közhasznú Egyesülete tagfelvételi kérelmét is jóváhagyta, ezzel a tagszervezetek száma 6-

ra emelkedett.  

Tisztségviselőválasztás. A korábbi megállapodásnak megfelelőn a hivatalos bejegyzést 

követő első közgyűlésen teljes tisztújítást tartottunk, ügyvivőnek Rózsa Milánt és Steigler 

Sándort, felügyelő bizottsági tagnak Rédai Dorottyát és Kuszing Gábort választottuk.  

Belső információs rendszer. A Szövetség tagszervezeteket összefogó zárt levelezőlistája 

a megalakuláshoz vezető megbeszélések kezdete (2008 október) óta segíti a szervezetek 

közötti hatékony információáramlást. 2011 során összesen 143 témában indult beszélgetés 

a tagszervezetek között. A lista jelenleg a taglista@lmbtszovetseg.hu címen érhető el. 2011 

júliusában elindítottuk a Szövetség intranetét is, amelyben a tagnyilvántartás mellett a 

Szövetség hivatalos eseményeinek napirendjei, jegyzőkönyvei, illetve a határozatok tára is 

elérhető. Az intranet a http://intranet.lmbtszovetseg.hu címen érhető el, hozzáférést 

valamennyi tagszervezet kapott. 

Közös álláspont kialakítása. A 2011 júliusi közgyűlésen döntöttük el, hogy az LMBT 

mozgalomban gyakran vitát kiváltó kérdések kapcsán egyeztetést indítunk, hogy kialakítsuk 

a Szövetség jövőbeni álláspontját ezen megosztó kérdésekben. 22 ilyen megosztó kérdés 

kapcsán indítottunk vitát, egy a kérdéseket és a legjellemzőbb álláspontokat összefoglaló 

háttéranyaggal. A vita részben a levelezőlistán, részben a novemberi közgyűlésen folyt. A 

kérdések megvitatása és a közös álláspont kialakítása még nem fejeződött be, erre a 2012-

es évben kell sort keríteni. 

LOBBIZÁS 

Az év folyamán sajnálatos módon több az LMBT emberek emberi jogait jelentősen csorbító 

jogszabály is a politikai napirendre került. Bár a tőlünk telhető módon próbáltunk fellépni 

ezen kezdeményezések ellen, az LMBT szempontból rendkívül kedvezőtlen politikai helyzet 

miatt törekvéseink nem vezettek sikerre.  

Új Alaptörvény. Miután a 2010 decemberében közzétett új Alkotmányról szóló szabályozási 

elvekben “a házasság, mint a férfi és a nő legalapvetőbb és legtermészetesebb közösség 

kiemelt védelme” szerepelt, Szövetségünk levélben hívta fel a figyelmet e szabályozás 

diszkriminatív voltára Szájer Józsefnél, az új alkotmányt szövegező bizottság elnökénél. 

Levelünkben a házasság befogadó fogalma mellett a szexuális irányultság  szerinti 

hátrányos megkülönböztetés tilalmának nevesítésére is javaslatot tettünk. Szájer József 

válaszában bár kiált a családformák sokszínűsége mellett, javaslatainkat elutasította. Szóbeli 

egyeztetést kezdeményeztünk, amelyre azonban nem érkezett válasz.   
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Április elején, részben a Szövetség nyilvánosságbeli inaktivitása miatt egy új ad hoc koalíció, 

a Meleg Egyenjogúságért Koalíció (MEGYEK!) vette át az új Alaptörvénnyel kapcsolatos 

LMBT témájú kommunikációt, sajtóközleményt adtak ki, majd más emberi jogi 

szervezetekkel összefogva 2011. április 15-én többezer fős tüntetést szerveztek. A 

Koalícióhoz a Szövetség legtöbb tagszervezete csatlakozott, maga a Szövetség azonban 

nem. Az Alaptörvény elfogadása után az ad hoc Koalíció megszűnt működni.  

Az Alaptörvény vitája során, majd az elfogadást követően számos nemzetközi fórumot 

(Európa Tanács emberi jogi biztosa, Európai Bizottság, Európai Parlament LMBT 

intergroupja, Amnesty International, Human Rights Watch) tájékoztattuk a kialakult 

helyzetről, és kértük fellépésüket a nyíltan kirekesztő új Alaptörvény ellen. Ennek fontos 

eredménye volt, hogy az ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálata keretében, valamint az 

Európai Parlamentben számos alkalommal téma volt az új Alaptörvény homofób jellege. 

Családvédelmi törvény. Miután sajtónyilvánosságot kapott, hogy a családok védelméről 

szóló új sarkalatos törvény családfogalmából kimaradnának az élettársak és a bejegyzett 

élettársak Szövetségünk tiltakozó sajtóközleményt adott ki. Mivel a törvény szövege szöges 

ellentétben állt az új Alaptörvényről Szájer József által korábban mondottakkal, ismét 

levélben fordultunk hozzá, levelünkre azonban érdemi visszajelzés nem érkezett.  

A mindenféle társadalmi vita nélkül, kereszténydemokrata párti egyéni képviselői 

indítványként benyújtott törvényjavaslat, amely minimális parlamenti vita után, alig három hét 

alatt került elfogadásra, kapcsán részletes írásbeli véleményt készítettünk, amelyet 

valamennyi demokratikus parlamenti párt frakciójának eljuttattunk. Véleményünk alapján 

MSZP-s és LMP-s képviselők számos módosító javaslatot nyújtottak be, és a vitában is 

szóba került a törvény azonos nemű párokat és családjaikat kirekesztő jellege. A parlamenti 

erőviszonyoknak megfelelően a módosító javaslatok nem kerültek elfogadásra.  

NYILVÁNOSSÁG 

Sajtóközlemények. Az év folyamán összesen 8 sajtóközleményt adtunk ki különböző, az 

LMBT embereket érintő témákban. Áprilisban a diszkriminatív Alaptörvény és az Egyetemes 

Időszakos Felülvizsgálat kapcsán adtuk ki sajtóközleményt, júliusban az Európai Parlament 

új Alaptörvény kapcsán elfogadott határozatáról tudósítottunk, novemberben a kirekesztő 

családvédelmi törvény kapcsán szólaltunk meg, decemberben ismét hangot adtunk a 

családvédelmi törvénnyel kapcsolatos kritikánknak, és megemlékeztünk a homoszexualitás 

büntethetőségét megszüntető 1961. december 15-i országgyűlési szavazásról. 

Médiamegjelenések. Médiamegjelenéseinkről az interneten bárki által elérhető adatbázis 

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

változó sikerrel jelentek meg a médiában, legnagyobb figyelmet a családvédelmi törvény 

kapcsán kiadott novemberi közleményünk kapott (27 médiamegjelenés), legkisebbet a 

dekriminalizáció kapcsán kiadott (1 médiamegjelenés). Az év folyamán a sajtó összesen 68 

esetben tudósított Szövetségünk tevékenységéről. 

Honlap. Szövetségünk ideiglenes honlapja 2009 márciusa óta működik, azonban a honlap 

egyszerű bővítését, karbantartását lehetővé tevő tartalomkezelő rendszer és új grafikai 

megjelenés a vállalások ellenére nem készült el. Az év folyamán az ideiglenes honlapnak 

1579 látogatója volt, akik összesen 2015 oldalt tekintettek meg. 
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Facebook. 2011 novemberében elindítottuk a Facebook oldalunkat, amelyre rendszeresen 

töltöttük fel a Szövetség munkájával kapcsolatos híreket, eseményeket. A Szövetséghez 

tartozó tartalmak mellett helyet biztosítottunk a tagszervezetek felhívásainak, 

programajánlóinak is. 2011. december 31-én a honlapnak 71 rajongója volt,  

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

LMBT Fórum. A 2011 júliusi közgyűlésen LMBT Fórum néven a Szövetség mellett működő 

érdekegyeztető és tanácsadó testület létrehozását határoztuk el, amelynek tagja lehet 

valamennyi olyan civil szervezet, vállalkozás, informális csoport vagy magánszemély, 

amely/aki az LMBT emberek érdekében tevékenykedik vagy az LMBT emberek számára 

nyújt szolgáltatásokat. A Fórumot a 2011-es év folyamán - részben az új honlap 

elkészültének elmaradása miatt - nem hívtuk össze.  

ILGA-Europe. A 2011 májusi közgyűlésen a Szövetség elhatározta az International Lesbian, 

Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) ernyőszervezethez történő 

csatlakozását. A csatlakozási kérelmet az ILGA 2011 szeptemberében jóváhagyta. Az 

Európai Régió éves konferenciáján Torinóban Szövetségünket Rózsa Milán ügyvivő 

képviselte.  

Ütközések konferencia. 2011. október 6-7-én részt vettünk a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által szervezett, “Ütközések” 

című országos esélyegyenlőségi konferencián. A számos plenáris előadás és nyolc 

panelbeszélgetés több mint 50 előadója között egy sem volt, aki az LMBT területtel 

foglalkozott volna. Szövetségünk képviselője több panelbeszélgetésen a közönség soraiból 

felszólalva tematizálta az LMBT emberek hátrányos helyzetét, problémáit. 

PÉNZÜGYEK 

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

nagyon korlátozott formában indulhat, ezért bevételeink a 2011-es évre csak a 

tagszervezetek által befizetendő tagdíjból álltak.  

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

voltak, csak a legszükségesebb kiadást eszközöltük: az ILGA éves tagdíját fizettük be és 

névjegykártyát készítettünk.  


