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Tisztelt Miniszter Úr! 

A Magyar LMBT Szövetség, a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szivárvány Misszió 

Alapítvány (Budapest Pride) kiemelt figyelemmel kíséri Magyarország második ENSZ egyetemes időszakos 

felülvizsgálatát (UPR). Ennek keretében korábban párhuzamos országjelentést készítettünk a leszbikus, 

meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI) emberek hazai emberi jogi helyzetéről1 és 

véleményeztük a nemzeti jelentés tervezetét.2  

Örömmel tapasztaltuk, hogy az LMBTQI emberek helyzete a meghallgatás és az ajánlások során a 

korábbiaknál is nagyobb figyelmet kapott. A 221 ajánlás közül hat (103., 118., 119., 120., 121., 122. ajánlás) 

nevesítetten is foglalkozik az LMBTQI emberekkel, illetve a szexuális irányultságon és/vagy nemi identitáson 

alapuló hátrányos megkülönböztetéssel. Emellett számos ajánlás foglalkozik az LMBTQI emberek 

szempontjából is releváns témákkal, így pl. a családfogalom kiterjesztésével (126. ajánlás); a gyűlölet-

bűncselekmények elleni fellépéssel (77., 105., 106., 107., 108., 110., 111. ajánlás); az emberi jogi 

keretrendszer fejlesztésével (23., 30.); illetve a diszkrimináció valamennyi formája elleni fellépés 

megerősítésével (32., 39., 48., 49., 52., 72., 101. ajánlás). 

Külön kiemeljük, hogy négy ország is javaslatot tett egy a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló 

megkülönböztetés elleni átfogó stratégia és cselekvési terv kidolgozására, illetve végrehajtására. Erre 

vonatkozó ajánlást szervezeteink már több alkalommal megfogalmaztak,3 és az ajánlás szerepel az Európa 

Tanács által létrehozott Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) ötödik országjelentésében 

is.4  

Meggyőződésünk, hogy a fenti ajánlások elfogadása és végrehajtása érdemben hozzájárulhat az LMBTQI 

emberek hazai emberi jogi helyzetének javításához, ezért a fenti ajánlások elfogadását javasoljuk a 

Kormány számára.  
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1  LGBTQI Rights in Hungary. A joint submission by the Hungarian LGBT Alliance, Transvanilla Transgender Association, Háttér 
Society, Budapest Pride, and Labrisz Lesbian Association 
http://www.lmbtszovetseg.hu/sites/default/files/mezo/file/hungary_upr_2015_lgbtqi.pdf  

2  A Magyar LMBT Szövetség és a Háttér Társaság véleménye a második UPR nemzeti jelentés tervezetéről  
http://www.lmbtszovetseg.hu/sites/default/files/mezo/file/lmbtszov-hatter_upr_2015dec.pdf  

3  Háttér Társaság (2013): Összefoglaló jelentés az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága szexuális irányultság, illetve nemi identitás 
alapján történő diszkrimináció leküzdését célzó intézkedésekről szóló CM/Rec(2010)5. számú ajánlásának magyarországi 
végrehajtásáról (1.1 ajánlás) http://www.hatter.hu/kiadvanyaink/osszefoglalo-jelentes-europa-tanacs 
 
A Magyar LMBT Szövetség javaslatai az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága CM/Rec(2010)5. számú ajánlásának magyarországi 
végrehajtása kapcsán (3. ajánlás) http://www.lmbtszovetseg.hu/sites/default/files/mezo/file/lmbtszov_embjogi_lmbt_etajanlas.pdf  

4  ECRI jelentés Magyarországról (ötödik monitoring kör) (23. ajánlás) 
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Hungary/HUN-CbC-V-2015-19-HUN.pdf  
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