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ELŐREHALADÁS A STRATÉGIAI CÉLOK ELÉRÉSE TERÉN
Az LMBT családok jogi elismerésének megteremtése
Nemzetközi magánjogi törvény. Az Igazságügyi Minisztérium 2017 tavaszán nyújtotta be
az Országgyűlésnek a nemzetközi magánjogról szóló törvényjavaslatot. Mivel a javaslatban
a korábbi tervezetektől eltérően a külföldön kötött azonos neműek közötti házasságok
bejegyzett élettársi kapcsolatként történő elismerése nem szerepelt, az Igazságügyi
Minisztériumhoz fordultunk, illetve a parlamenti frakciók részére is eljuttattuk írásbeli
véleményünket, melyben a fenti problémakör mellett a kettős állampolgár bejegyzett
élettársak névviselése és a külföldi élettársak jogainak bővítése mellett érveltünk.
Véleményünk hatására több kapcsolódó módosító javaslatot is benyújtottak országgyűlési
képviselők, de ezeket a kormánytöbbség leszavazta. A problémakörrel tagszervezetünk, a
Háttér Társaság jelenleg stratégiai pereskedés keretében foglalkozik.
„Anya, apa, gyerekek” európai polgári kezdeményezés. 2015-ben konzervatív
családszervezetek „Anya, apa, gyerekek” címmel európai polgári kezdeményezést indítottak,
amely a házasság és a család fogalmának kirekesztő, az azonos nemű párokat kizáró
meghatározását adtak volna az Európai Unió jogában. Az aláírásgyűjtés a rendelkezésre álló
időszakban sikertelen volt, azonban a szervezők a határidő lejárta után is gyűjtöttek
aláírásokat, ezért a Nemzeti Választási Bizottsághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordultunk. A Nemzeti Választási Bizottság a határidőn túl
gyűjtött aláírásokat figyelmen kívül hagyta; a NAIH pedig vizsgálatot folytatott le, és
megállapította, hogy a határidőn túli aláírásgyűjtés a személyes adatok védelméhez fűződő
alkotmányos jogot sértette, és felszólította a szervezőket arra, hogy az adatkezelések
tekintetében a jogszabályoknak megfelelően járjanak el.
Coman és társai ügy. Az Európai Unió Bírósága előtt zajlik egy előzetes döntéshozatali
eljárás, amelynek fő kérdése, hogy a szabad mozgásról szóló 2004/38/EK irányelvben
szereplő házasság fogalma kiterjed-e az azonos nemű párok házasságára (Coman és társai
(C-673/16.)). Magyarország Kormánya beavatkozóként beadványt nyújtott be, és felszólalt a
2017. november 21-i meghallgatáson az azonos neműek közötti házasságok elismerése
ellen. Hogy megismerhessük a beadvány, illetve a felszólalás szövegét, közérdekű adat
igénylést nyújtottunk be az igazságügyi miniszterhez, ezt azonban elutasították.
Pécsi örökbefogadási ügy. 2016. április 28-án egy pécsi leszbikus pártól megtagadták,
hogy örökbe fogadhassanak egy másfél éves roma kislányt. Az ügyben az alapvető jogok
biztosa vizsgálatot indított, és megállapította, hogy a hatóságok eljárása diszkriminatív volt.
A jelentést követően megszerveztük, hogy meghatározó magyarországi gyermekjogi
szervezetek, többek között a Család Gyermek Ifjúság Egyesület, a Hintalovon Gyermekjogi
Alapítvány, a Gyerekesély Közhasznú Egyesület - GYERE és a Magyar Pedagógiai
Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya közleményben álljanak ki a diszkriminációmentes
örökbefogadás mellett.
Ásotthalmi rendelet. Ásotthalom önkormányzata 2016 novemberében az azonos nemű
házasság és a nem házasságon alapuló család népszerűsítését tiltó helyi rendeletet fogadott
el. Miután a rendeletről részletes szakmai véleményt készítettünk, megtárgyaltattuk azt az
Emberi Jogi Kerekasztal LMBT Munkacsoportjának 2016 decemberi ülésén, és ugyanebben
a hónapban a Szegedi LMBT Közösségért csoporttal és a Budapest Pride-dal közösen
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tüntetést szerveztünk, 2017. április 12-én az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesség miatt
megsemmisítette a rendeletet. Az Alkotmánybíróság döntését sajtóközleményben
üdvözöltük.
UPR folyamat. 2016-ban első alkalommal készítettünk árnyékjelentést az ENSZ egyetemes
időszakos felülvizsgálata (UPR) keretében az LMBTQI emberek haza jogi és társadalmi
helyzetéről, amelyet követőn az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa számos LMBTQI szempontból
is releváns ajánlást fogadott el. Szövetségünk részletes javaslatcsomagot készített a
Kormány által elfogadott ajánlások végrehajtása érdekében szükséges lépésekről, amelyet
az Emberi Jogi Kerekasztal LMBT Emberek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjának
tízedik, 2017. június 30-i ülésén vitattunk meg. Az ülésen a Kormány vállalta, hogy az
illetékes állami szervek valamennyi ajánlási pontot írásban véleményezik. Az ülésen emellett
a Háttér Társaság szivárványcsaládokkal kapcsolatos friss kutatását is ismertettük.
Csalad.hu. Még 2015-ben fordultunk a Kormány családpolitikai honlapját, a csalad.hu oldalt
működtető Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez, hogy az oldalra a bejegyzett
élettársakat megillető támogatások és kedvezmények, ill. a Szivárványcsaládokért
Alapítvány is kerüljenek fel. Miután kérésünknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
valamint a Családbarát Ország Nonprofít Közhasznú Kft. nem tette eleget, tagszervezetünk,
a Háttér Társaság segítségével az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordultunk. Az EBH
2017. október 27-én (EBH/456/2017) és 2017. november 15-én kelt (EBH/450/2017)
határozatában megállapította, hogy az eljárás alá vontak megsértették az egyenlő bánásmód
követelményét azzal, hogy a csalad.hu oldalon szereplő tájékoztató anyagokban a
bejegyzett élettársak nincsenek feltüntetve a kedvezményekre jogosultak között, illetve a
Szivárványcsaládokért Alapítvány nem szerepel a családszervezetek listáján. Az érintett
állami szervek a kedvezmények kapcsán eleget tettek az EBH határozatának, a
Szivárványcsaládokért Alapítvány szerepeltetése kapcsán azonban bírósági felülvizsgálat
indult, amely még folyamatban van.
Az LMBT témák fokozottabb megjelenítése a köz-, illetve felsőoktatásban
UNESCO útmutató fordítása. Elkészíttettük az Out in the Open: Education sector
responses to violence based on sexual orientation and gender identity/expression c.
UNESCO útmutató magyar fordítását, amely a világ különböző országainak homofób és
transzfób iskolai zaklatás és megkülönböztetés elleni gyakorlatainak összegyűjtésén alapul.
A kiadványt 2018-ban tervezzük megjelentetni.
Debreceni Egyetemi ügy. 2016 áprilisában a Debreceni Egyetem és a Debreceni Campus
Nonprofit Közhasznú Kft. kitiltotta az Itt vagyunk! projekt keretében szervezett LMBTQI
témájú kerekasztal-beszélgetésünket az Egyetemről, ill. a campus területén található
kulturális központból. A kitiltás miatt tagszervezetünk, a Háttér Társaság segítségével
eljárást indítottunk az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt, amely megállapította a közvetlen
hátrányos megkülönböztetést, és 100.000 Ft bírságot szabott ki az Egyetemre. Az Egyetem
bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett, amely még folyamatban van.
Az LMBT emberek egészségének fejlesztése
HIV-statisztikák. 2017 áprilisában az Országos Epidemiológiai Központ megszűnésével
megszűnt a központ Epinfo c. hetilapja is, amelyben korábban negyedéves
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rendszerességgel megjelentek a HIV/AIDS statisztikák. Levélben fordultunk az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztályához,
amelyben arra kértünk választ, hogy milyen formában / rendszerességgel tervezi a jövőben a
Minisztérium a HIV/AIDS statisztikák közzétételét. Megkeresésünk eredményeként
közzétették az Epinfó utolsó számát, amely a 2016-ra vonatkozó statisztikákat tartalmazta,
és új oldalt nyitottak a témának az ÁNTSZ oldalán, amelyre azóta is rendszeresen
felkerülnek a vonatkozó adatok.
A nemváltás jogi, intézményi és finanszírozási feltételeinek javítása
Jogszabály kidolgozása. Miután az alapvető jogok biztosa 2016 őszén jelentésében
kifogásolta, hogy a nem jogi elismerésének folyamata nincs jogszabályba foglalva, 2017
februárjában az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordultunk, hogy a jogalkotás állásáról
érdeklődjünk. A Minisztérium válaszában az év első felére ígérte a jogszabály elfogadását,
amelyhez a társadalmi vita keretében tudunk majd véleményt benyújtani. Mivel a javaslat
még 2017 őszén sem látott nyilvánosságot, javaslatot tettünk rá, hogy az Emberi Jogi
Kerekasztal 2017 decemberi ülésén ez a téma is kerüljön napirendre. A javasolt témák nagy
száma miatt erre ugyan nem került sor, de 2017. december 20-án kihirdették az anyakönyvi
kormányrendelet módosítását, amely a nem jogi elismerésére vonatkozó szabályozást is
tartalmaz. Mivel a szabályozás nem kellően részletes, további érdekérvényesítési munkára
van e téren szükség.
Kisebbségi csoportok közötti szolidaritás erősítése
Civil kapcsolatépítés. A Nemzeti Együttműködési Alap által támogatott Civil összefogással
az LMBT emberek emberi jogaiért c. projektünk keretében arra vállalkoztunk, hogy emberi
jogi és szakmai szervezetek mellett más kisebbségi csoportok érdekében dolgozó
szervezetekkel is felvesszük a kapcsolatot a jövőbeni együttműködés alapelveinek és
tématerületeinek beazonosítása érdekében. Még 2016-ban adatbázist állítottunk össze a
potenciális partnerekről: ez 257 szervezetet tartalmaz, közülük 131-et kerestünk meg és 21gyel szerveztünk személyes találkozót. Az érdeklődő civilszervezeteknek egynapos képzést
tartottunk az LMBTQI befogadásról.
Gyermekjogi Civil Koalíció. Az év folyamán is aktívan részt vettünk a Koalíció munkájában.
Részt vettünk az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának küldött problémafelvetések és
kérdésjavaslatok (list of issues prior to reporting, LOIPR) kidolgozásában, külön kitérve az
LMBTQI gyermekek, az LMBTQI szülők által nevelt gyermekek, illetve az LMBTQI
gyermekek oktatási rendszerbeli helyzetére. Az év végén a gyermekek azonos nemű párok
általi örökbefogadására fókuszáló ombudsmani jelentés megjelenését követően a Koalíció
tagjai, meghatározó magyarországi gyermekjogi szervezetek, többek között a Család
Gyermek Ifjúság Egyesület, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, a Gyerekesély Közhasznú
Egyesület - GYERE és a Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya állt ki
a diszkriminációmentes örökbefogadás mellett.
A nők magyarországi helyzete. Júniusban az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa a nők
magyarországi helyzetével foglalkozó jelentést tárgyalt; a COC Nederland Szövetségünkkel
és a Transvanilla Transznemű egyesülettel együttműködésben készült véleményét az ILGA
képviselője olvasta fel. Felhívtuk a figyelmet többek között a leszbikus, biszexuális és transz
nőket érő munkahelyi diszkriminációra, a nem jogi elismerésére vonatkozó jogszabály
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hiányára, a mesterséges megtermékenyítés diszkriminatív szabályozására és a civil
szervezeteket érő zaklatásokra.
Filmnap. 2017 februárjában egész napos filmklubot szervezett a fogyatékos gyermekek
sportjával foglalkozó Para-fitt Egyesület, amelyen különböző kisebbségek helyzetét
bemutató dokumentum- és játékfilmeket mutattak be. Részt vettünk a meleg témájú film
kiválasztásában, és a filmvetítést követően Szövetségünk egyik ügyvivője beszélgetett a
nézőkkel az LMBTQI fiatalok helyzetéről.
Interszex útmutató és kisfilm. 2017 áprilisában megjelentettük az OII és az ILGA-Europe
kiadványának fordításán alapuló Az interszex emberek emberi jogainak védelme című,
elsősorban LMBTQ aktivistáknak szóló útmutató magyar változatát, amelyet honlapunkon és
az LMBTQI Fórumon nyomtatásban is terjesztettünk. Elkészítettük a BuzzFeed és az
InteACT amerikai interszex szervezet kisfilmjének magyar feliratos változatát, amelyet 2017
október 26-án, az inteszex tudatosság napján tettünk közzé Facebook oldalunkon.
Európai Hálózat az Erőszakmentességért és a Párbeszédért. Novemberben kétnapos
workshopon vettünk részt Brnoban, a nemrégiben megalakult European Network for
Nonviolence and Dialogue (ENND) hálózat LMBTQI témával foglalkozó szakértői
tanácskozásán. Szövetségünk mellett magyar részről a Háttér Társaság, a Partners Hungary
Alapítvány és a Keresztények a melegekért csoport képviseltette magát az eseményen.
Nemzeti Ifjúsági Tanács. A szervezet meghívására Szövetségünk képviselője is részt vett a
nemzeti ifjúsági tanácsok féléves találkozóján Svájcban. A téma: hogyan tehetők
befogadóbbakká az ifjúsági szervezetek a sérülékeny csoportok, köztük az LMBTQI fiatalok
irányába.
Kiállás a civilszervezetek mellett. Decemberben 118 szervezettel együtt álltunk ki a helyi
közösségekért, a békés Magyarországért dolgozó civilekért. A kaposvári, a miskolci és a
pécsi önkormányzat civilek ellen indított támadásaira válaszul a 118 civil szervezet közös
állásfoglalásban jelentette ki, hogy az érintett civilek inkább támogatást, semmint támadást
érdemelnének.
Transzbarát egyesület kiadvány. Elkészíttettük az angol Galop szervezet Hogyan
működtessünk transzpozitív egyesületet? c. kiadványának magyar fordítását, amelyre
alapulva 2018-ban a magyar helyzetre reflektáló, bővített kiadványt tervezünk megjelentetni.
A tagszervezetek kapacitásának fejlesztése
Részvétel képzéseken. Júliusban a Budapest Pride, a Háttér Társaság, a Szimpozion
Egyesület és a Szegedi LMBT Közösségért aktivistái vettek részt a Szövetségünk
részvételével megvalósult QueerEUrope címet viselő németországi képzésen, amelynek
témája az LMBT* kampányok szervezése, mentorálás, társak általi tanulás volt. Szintén
júliusban tagszervezetünk, a Háttér Társaság négy önkéntese részt vett a Magyar LMBT
Szövetség és a palermói Arcigay Palermo rendezésében „United Colors” címmel tartott, az
LMBTQI menekültek integrációjával foglalkozó tréningen.
Belső vita, közös tanulás bátorítása. Júliusban a Budapest Pride-on tartott Az
együttműködés határai c. interaktív vitánkon azt a kérdést jártuk körbe, hogy
együttműködjünk-e olyan szervezetekkel, amelyek az LMBTQI ügyekben ugyan
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egyetértenek velünk, de más témák kapcsán esetenként a miénktől élesen eltérő álláspontot
képviselnek.
Pénzügyi erőforrások. Szövetségünk koordinálta négy hazai LMBTQI szervezet
(Szövetségünk, valamint a Háttér Társaság, a Szimpozion Egyesület és a Szivárvány
Misszió Alapítvány / Budapest Pride) közös pályázatát az Európai Unió Jogok, egyenlőség
és polgárság programjának pályázati felhívására. Pályázatunk nyert, így 2018-2019-ben a
szervezetek 178.149 eurót fordíthatnak az LMBTQI emberek láthatóságát és elfogadását
elősegítő kampányokra és képzésekre.
A Szövetség érdekérvényesítő képességének növelése
Emberi Jogi Kerekasztal. 2017-ben is részt vettünk a Kormány által létrehozott
konzultációs fórum munkájában, az LMBT Emberek Jogaiért Felelős Munkacsoport, a Nők
Jogaiért Felelős Munkacsoport és a Gyermekek Jogaiért Felelős Munkacsoport ülésein.
Részt vettünk az Emberi Jogi Kerekasztal októberi speciális ülésén is, melynek témája az
volt, hogy hogyan tudnak a magyar civilszervezetek bekapcsolódni a nemzetközi
szervezetek munkájába. Az ülés keretében személyes konzultációt folytattunk az ENSZ
Emberi Jogi Irodája, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája
(ODIHR), az Európa Tanács és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
képviselőivel.
Konzultáció politikai pártokkal. A 2018 áprilisi országgyűlési választásokhoz közeledve
több politikai párt élt megkereséssel irányunkban programalkotásukhoz kapcsolódva.
Javaslataink közvetlenül beépültek a Demokratikus Koalíció, a Momentum és az Együtt
választási programjába. E téren folytatott több éves munkánk eredményeként a 2018-as
választás során valamennyi baloldali és liberális párt választási programja tartalmazott
LMBTQI emberekre vonatkozó ígéreteket.
Helyi esélyegyenlőségi programok. 2016-ban Itt vagyunk! projektünk keretében célzott
érdekérvényesítési munkát kezdtünk, hogy az LMBTQI emberek megjelenjenek a helyi
esélyegyenlőségi programokban. Munkánk eredményeként Budapest Főváros új, 2017-2022
időszakra szóló települési esélyegyenlőségi programja kiemelt célcsoportként kezeli a
szexuális és nemi kisebbségeket. A program részletes helyzetértékelésében számot vet az
LMBTQI emberekkel kapcsolatos társadalmi attitűdökkel, elemzi az LMBTQI embereket érő
hátrányos megkülönböztetés és erőszak különböző formáit, a rejtőzködés jelenségét, értékeli
az LMBTQI emberek foglalkoztatási és egészségügyi helyzetét, kitér a gyermekvállalás és
-nevelés nehézségeire, valamint az LMBTQI fiatalok helyzetére. A Szövetség által
kidolgozott szakmai anyagot a program alkotói nagy arányban átvették. 2017. november 10én a szegedi közgyűlés határozatban vállalta, hogy a jövőre esedékes új programban már az
LMBT célcsoport is megjelenik.
Alapvető jogok biztosa. Külön fejezetben foglalkozik az LMBTQI emberek jogainak
védelmével az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának 2017-ben elkészült, 2016-os
tevékenységét bemutató jelentés. A kiadvány kiemeli a Homofóbia és Transzfóbia Elleni
Világnap kapcsán kiadott közleményt, a transz emberek nem- és névváltoztatása és a
bejegyzett élettársakat illető adó- és illetékkedvezmények tárgyában készült ombudsmani
vizsgálatok eredményeit.
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Részvétel nemzetközi szervezetekben és nemzetközi érdekérvényesítő fórumokon.
Részt vettünk Máltán az EU Elnökség által szervezett magas szintű miniszteri konferencián
az LMBTI egyenlőségről, ahol civil szervezetek és tagállamok képviselői vitatták meg,
hogyan lehet előmozdítani az LMBTI emberek jogait az oktatás, egészségügy és a
közbiztonság területén. Novemberben részt vettünk az ILGA-Europe ernyőszervezet éves
konferenciáján Varsóban.
Nagykövetségek. Az év folyamán több esetben találkoztunk nagykövetségek képviselőivel,
hogy beszámoljunk nekik az LMBTQI embereket érintő fejleményekről. 2017. március 2-án
az amerikai nagykövetség több munkatársával, 2017. június 6-án a svéd nagykövettel, 2017.
július 18-án a Brit Külügyminisztérium Írország és Közép-Európai Osztályának vezetőjével,
2017. december 4-én a holland nagykövettel találkoztunk. Az év folyamán többször is
frissítettük a magyarországi LMBTQI embereket érintő legfontosabb emberi jogi problémákat
bemutató egyoldalas összefoglaló anyagunkat, amelyet e találkozókon terjesztettünk.

SZERVEZETI MŰKÖDÉS
Közgyűlések, ügyvivői testületi ülések. A 2017-es év folyamán egy alkalommal tartottunk
közgyűlést és három alkalommal ügyvivői testületi ülést. A májusi közgyűlésen teljes
tisztújítást tartottunk és elfogadtuk a 2016-os évre vonatkozó beszámolókat. Az ülések
mellett a közgyűlés két alkalommal hozott elektronikus szavazással döntést: ilyen módon
tartottunk tisztújítást, illetve fogadtunk el vezető tisztségviselővel kötött szerződést.
Tisztségviselők. 2017 májusában a közgyűlés Dombos Tamást és dr. Sándor Beáta Juditot
újabb egy évre ügyvivőnek választotta, ugyanakkor a harmadik ügyvivői pozíciót és a
felügyelőbizottsági helyeket nem sikerült feltölteni. A harmadik ügyvivő (Kristófy Mária) és a
két felügyelőbizottsági tag (Erdélyi Tea, Hanzli Péter) megválasztására 2017 júniusában
elektronikus döntéshozatal útján került sor.

NYILVÁNOSSÁG
Online felületek. Az év folyamán Facebook oldalunkon 57 a Szövetség munkájával
kapcsolatos hírt, eseményt, beszámolót tettünk közzé; ezek között helyet kaptak a
tagszervezetek felhívásai, programajánlói is. 2017. december 31-én az oldalnak 4.277
rajongója volt. Facebookos megosztásaink összesen 108.691 megtekintést generáltak.
Központi honlapunkat és az Itt vagyunk! kampányoldalt az év folyamán 8.268 fő kereste fel,
akik összesen 22.645 oldalt tekintettek meg.
LMBTQI Fórum. 2017 januárjában első alkalommal tartottunk országos találkozót I.
Országos LMBTQI Fórum néven LMBTQI civil szervezetek, aktivista csoportok részvételével.
Értékeltük a jelenlegi helyzetet, teendőket fogalmaztunk meg a jövőre nézve. A találkozón
részt vettek a hazai bejegyzett szervezetek és informális csoportok is: a Budapest Pride, a
Buzi Újhullám, a Charme Hungary Dance Club, a Cifra-LMBTQ Közösség Kecskemét, a Civil
AIDS Fórum, a CívisColorS, a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a MiMás
Egyesület, a Mozaik Közösség, a Patent Egyesület, a Pemel - Pécsi LMBTQ Közösség, a
Szegedi LMBT Közösségért csoport, a Szimpozion Egyesület és a Transvanilla Transznemű
Egyesület.
Nyilvános események. Márciusban egyesületünk ügyvivője volt az AIR - Association for
International Relations vendége a Budapesti Corvinus Egyetemen. A téma: az LMBTQI
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közösség jog- és érdekérvényesítése. Decemberben részt vettünk a Holland Nagykövetség
által tartott filmvetítésen és stratégiai egyeztetésen.
Sziget Fesztivál. A korábbi évek hagyományait folytatva 2017-ben is a Szövetség
koordinálásával vehettek részt LMBTQI civil szervezetek a Civil Szigeten. Tagszervezeteink
mellett két vidéki csoport (Pemel, CívisColors) is bekapcsolódott a programba.
MagNet Bank Hónap Civil Szervezete. A május 17-i Homofóbia és Transzfóbia Elleni
Világnap apropóján májusban a MagNet Bank Szövetségünket választotta a hónap
civilszervezetének. A bank ügyfelei a hónap során Szövetségünket támogathatták
adományainkkal.
Sajtóközlemények. Sajtóközleményben üdvözöltük, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányellenessége miatt megsemmisítette a szólásszabadságot korlátozó ásotthalmi rendeletet,
illetve az ombudsman jogellenes hátrányos megkülönböztetést megállapító jelentését egy
pécsi leszbikus nő örökbefogadási kérelmének elutasítása ügyében.
Sajtómegjelenések. Az év folyamán 55 alkalommal jelentünk meg a sajtóban, ezek
jelentősé része az ásotthalmi rendelet hatályon kívül helyezéséhez és a csalad.hu kapcsán
indított eljáráshoz kapcsolódott, de foglalkozott a sajtó a fővárosi esélyegyenlőségi program
elfogadásával, a Szigeten való jelenlétünkkel is, és több sajtótermék kiemelte
csatlakozásunkat a civilszervezetek elleni zaklatással kapcsolatos közös fellépéshez.
Kiemelt jelentősége volt két médiaszereplésnek, amelyek nem megszokott közegben
zajlottak: júliusban Szövetségünk ügyvivője a PestiSracok.hu élő beszélgetős műsora, a
PolBeat, majd a HírTV Reggeli járat c. műsorának vendége volt. A téma a Budapest Pride és
az LMBTQI emberek magyarországi helyzete volt.
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