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A kézikönyv eredeti változatát az ILGA-Europe azzal a céllal készítette, hogy 

konkrét lépéseket, módszereket és eszközöket adjon át érdekérvényesítéssel 

foglalkozó LMBTQI-jogvédőknek. A kézikönyv kifejezetten olyan nemzetkö-

zi és európai emberi jogi dokumentumokra és praktikus példákra támaszko-

dik, amelyek segíthetik az LMBTQI-aktivistákat abban, hogy a hazai érdekér-

vényesítő munkájuk során hatékonyan érveljenek és kitűzött céljaikat elérjék.

A kézikönyv átültetését a Magyar LMBT Szövetség készítette az „Itt vagyunk!”: 

Országos emberi jogi kampány az LMBTQI-emberek láthatóságáért és társa-

dalmi befogadásáért c. projektje keretében. A kampány célja a vidéki LMBTQI-

emberek láthatóságának növelése és a helyi érdekérvényesítési kezdeménye-

zések támogatása, megerősítése. 

A magyar kiadvány az ILGA-Europe kiadványa alapján készült, de nem szó sze-

rinti fordítása annak. A kiadványt több ponton rövidítettük, a nemzetközi pél-

dák helyett kizárólag magyarországi példákra támaszkodunk, és a függelékek-

ben a magyar intézményrendszert és jogalkotási folyamatot mutatjuk be. 

 

 

MI AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS?

Az érdekérvényesítést többféleképpen definiálhatjuk az adott szervezet profil-

jától és céljaitól függően. 

„Az érdekérvényesítés kiállás, ami által a közösség figyelmét egy fon-

tos ügyre, a döntéshozókét pedig a megoldásra irányítjuk. Az érdekér-

vényesítés együttműködés más emberekkel és szervezetekkel, annak 

érdekében, hogy pozitív változást érjünk el.” 

/ CEDPA Centre for Development and Population Activities

„Az érdekérvényesítés az a folyamat, amely során egy ügyet támoga-

tunk. Az érdekérvényesítési kampány célzott tevékenységekből áll, 

amelyekkel:

 • növelni akarjuk az ügy támogatottságát;

 • befolyásolni akarunk másokat, annak érdekében, hogy támogassák 

ügyünket;

 • megpróbálunk az ügyünk számára fontos jogszabály-módosítást elérni.”

/ IPPF International Planned Parenthood Federation: Advocacy 

Guide 1995

Az érdekérvényesítés célja szinte bármi lehet, egy cég számára kedvező adó-

reform elfogadtatásától kezdve egy játszótér felújításának elintézésén át egy 

komplex társadalmi probléma kezeléséig. Emberi jogi érdekérvényesítésről 
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akkor beszélünk, ha az érdekérvényesítés célja valamely emberi jog érvénye-

sítése. Az érdekérvényesítés megkezdésekor azonosítanunk kell a számunk-

ra fontos emberi jogi ügyet, a hozzá kapcsolódó emberi jogi normákat (egyez-

mények, nyilatkozatok, jogesetek), és meg kell terveznünk, hogy milyen konkrét 

lépéseket teszünk célunk elérése érdekében.

Az emberi jogi érdekérvényesítés tehát

 • megtervezett és célzott tevékenységekből álló hosszútávú folyamat, 

 • amellyel befolyásolni akarjuk a döntéshozókat vagy azokat, akik a dönté-

seket a gyakorlatba ültetik,

 • és amellyel azt akarjuk elérni, hogy a létező jogszabályi, közpolitikai és tár-

sadalmi helyzet olyan irányba változzon, hogy tükrözze az emberi jogokra 

vonatkozó nemzetközi és európai emberi jogi normákat.

A KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ KULCSFOGALMAK

Érdekérvényesítési tevékenység: Egy egybefüggő és gondosan megtervezett 

érdekérvényesítési folyamat részeként önálló és célzott tevékenység (pél-

dául egy jelentés elkészítése, aláírásgyűjtés, tüntetés, találkozó), ami az ügy 

megoldásában segít. Az érdekérvényesítési tevékenység célja mindig a köz-

vetlen cél elérése.

Közvetlen cél: Az a rövid-, vagy középtávú eredmény, ami ahhoz szükséges, 

hogy a távlati célt elérjük. 

Távlati cél: Az ügy előmozdítását jelentő hosszútávú célunk. Közvetlen céljaink 

és sokrétű érdekérvényesítési tevékenységünk is ehhez vezetnek. 

Érdekérvényesítési stratégia: Szervezetünk érdekérvényesítési stratégiája 

segít nekünk megtervezni, hogy miként jutunk el a jelenlegi helyzetből a kívánt 

eredmények eléréséig. A stratégia leírja közvetlen és távlati céljainkat, az egyes 

tevékenységeinket, valamint azt, hogy mindezek milyen módon kapcsolód-

nak egymáshoz, milyen sorrendben és mikor kell megvalósulniuk.

STRATÉGIAI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

A stratégiai érdekérvényesítés egy akár több évig tartó folyamat, ami gondo-

san megtervezett és célzott tevékenységek sorozatából áll. Ezek a tevékeny-

ségek mind ugyanannak a célnak az elérését szolgálják. A folyamat során 

helyi, nemzeti, illetve nemzetközi szinten is folyhat az érdekérvényesítési 

munka. A stratégiai érdekérvényesítés sikeréhez elengedhetetlen, hogy a szö-

vetségeseinkkel hatékonyan kommunikáljunk és együttműködjünk.
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A kézikönyvben található hat lépés logikai sorrendben követi egymást. Az érde-

kérvényesítési folyamat során azonban szükség lehet korábbi lépésekre visz-

szatérni (pl. a jogi környezet változása vagy új szereplők megjelenése miatt), 

így ezen tevékenységek számos kombinációban is használhatóak. 

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

A hat lépés megvalósításában három fő eszköz segít minket:

 • lobbizás

 • érzékenyítés

 • médiamunka

Ezeket a módszereket használjuk egymással párhuzamosan is!

Érdekérvényesítő munkánk célja, hogy az új antidiszkriminációs tör-

vény az LMBTQI-emberekre is kitérjen. Feltétlenül folytassunk sze-

mélyes lobbitevékenységet a releváns politikusokkal. Szervezthetünk 

konferenciát, amit mindenképp sajtózzunk is meg. A folyamat során 

érdemes a fő fejleményekről sajtónyilatkozatot közzétennünk, egy-

egy nagyobb esemény vagy hír esetén sajtótájékoztatót szerveznünk. 

Interjút is adhatunk különböző sajtóorgánumoknak. 
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Mielőtt belevágunk az érdekérvényesítési munkánkba, fontos, hogy tisztában 

legyünk egy-két alapvető dologgal:

 • Milyen emberi jogi normák és egyezmények vonatkoznak Magyarországra?

 • Ezeknek milyen sajátosságaik vannak? (Van-e az államnak jelentési kötele-

zettsége? Milyen időközönként? Milyen jogokat fed le az egyezmény?)

 • Pontosan hogyan határozzák meg, hogy mi számít jogsérelemnek?

 • A kötelezettségek betartását milyen intézmény vagy bizottság ellenőrzi?

 

1.1. EMBERI JOGOK
 

Az ENSZ 1948-ban fogadta el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, rövid-

del a második világháború után, egy olyan időszakban, amelyben a fasiszta 

és kommunista diktatúrák visszaéltek hatalmukkal, és népirtással vagy elnyo-

mással sújtottak bizonyos csoportokat. A jogi kötőerővel nem bíró Nyilatkozat 

volt az alapja az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányának (ICCPR) és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmányának (ICESCR). Ezek hárman alkotják az Alapjogi 

Katalógust (International Bill of Rights). 

A két Egyezségokmány jogi kötőerővel bír, vagyis a csatlakozó államok kötele-

sek betartani a bennük foglalt kötelezettségeket. 

Míg ez a három okmány egyetemes jogokat foglal magába, a következő évti-

zedekben számos specifikus, tematikus ENSZ egyezmény is íródott, többek 

között a nők jogai, a faji és etnikai kisebbségek egyenlősége, a gyermekjo-

gok, a fogyatékossággal élő személyek jogai, vagy a kínzás és embertelen 

bánásmód kapcsán. Az ENSZ keretében készült globális egyezmények mel-

lett úgynevezett „regionális”, vagyis az országok egy szűkebb körére (például 

az európai országokra) vonatkozó egyezményt is elfogadtak, amelyek között 

szintén megtalálhatóak általános, illetve tematikus egyezmények is. 

 

Az emberi jogok egyetemesek, oszthatatlanok, egymással szorosan össze-

kapcsolódnak, illetve egymástól függenek. Ez azt jelenti, hogy minden emberi 

jogot egyenlő módon tiszteletben kell tartani, ahelyett, hogy megpróbálnánk 

hierarchikus sorrendet felállítani közöttük.

LMBTQI-aktivisták számára az egyik legnehezebb feladat, hogy a helyi dön-

téshozókat meggyőzzék: az LMBTQI-emberek jogai nem új jogok, hanem a már 

létező emberi jogi egyezményekben és nyilatkozatokban megfogalmazott 

jogok egyetemes alkalmazása. A jogállamiság, a demokrácia és az diszkrimán-

ciótól való mentesség érvényesülésének mértékéről is tanúskodik, hogy ezeket 

a jogokat milyen sikerrel ülteti át a gyakorlatba egy állam. 

Emberi Jogok

Egyetemes Nyilatkozata

 www.ohchr.org/EN/

UDHR/Documents/

UDHR_Translations/hng.pdf

Polgári és Politikai Jogok 

Nemzetközi

Egyezségokmánya

net.jogtar.hu/jr/gen/

hjegy_doc.cgi?

docid=97600008.TVR   

Gazdasági, Szociális

és Kulturális Jogok 

Nemzetközi

Egyezségokmánya

www.fundamentum.hu/

sites/default/files/ejd12.pdf

Az ENSZ

emberi jogi egyezményei 

www.ohchr.org/EN/

ProfessionalInterest/Pages/

CoreInstruments.aspx 

Az Európa Tanács emberi

jogi mechanizmusai 

www.coe.int
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A z  1 . 4  p o n t b a n  b ő v e b b  i n f o r m á c i ó  t a l á l h a t ó  a r r ó l ,  h o g y 

a z  L M B T Q I - j o g o k  h o g y a n  k é p e z i k  a  n e m z e t k ö z i  e m b e r i  j o g o k 

s z e r v e s  r é s z é t  m á r  m a  i s .

Az emberi jogokról folytatott diskurzus folyamatosan változott és fejlődött 

mióta az ENSZ először fogadta el egyetemes alapelveit az 1940-es évek végén. 

Az évtizedek alatt számtalan kisebbségi csoport és mozgalom (például a faji 

vagy etnikai kisebbségek, az LMBTQI-emberek, a fogyatékossággal élő sze-

mélyek, az idősek, a nők mozgalmai, a HIV/AIDS aktivizmus) játszott szerepet 

abban, hogy az emberi jogi normákat újabb társadalmi területekre és csopor-

tokra alkalmazzák. Többek között arra is rávilágítottak, hogy milyen módon 

sérül az emberi méltósághoz való jogunk akkor, amikor egy kisebbségi csoport 

tagjaként jogi és társadalmi megkülönböztetésnek vagyunk kitéve. 

1.2 EMBERI JOGI NORMÁK ÉS INTÉZMÉNYEK

Az Alapjogi Katalógus gyakorlatba ültetését az ENSZ felügyeli, míg az euró-

pai egyezmények és normák betartását az Európa Tanács, az Európai Unió 

és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) monitorozza. 

A z  L M B T Q I - a k t i v i s t á k  s z á m á r a  f o n t o s  i n t é z m é n y e k r ő l 

a z  I .  F ü g g e l é k  a l a t t  b ő v e b b  i n f o r m á c i ó  t a l á l h a t ó . 

Akármelyik intézménnyel szeretnénk kapcsolatba lépni, fontos, hogy megbízható 

és hiteles dokumentációval rendelkezzünk az adott emberi jogi üggyel kapcso-

latban, és hogy ezeket az adatokat mindig olyan formában mutassuk be, ahogy 

azt az adott intézmény megköveteli. Ezzel kapcsolatban hasznos informáci-

ót kaphatunk olyan nemzetközi LMBTQI-szervezetektől, mint az ILGA-Europe, 

a Transgender Europe (TGEU), a COC-Netherlands vagy az ARC-International. 

AZ ÁLLAM KÖTELEZETTSÉGEI

Egy egyezmény ratifikálása során az állam negatív és pozitív kötelezettsé-

geket is vállal. Negatív kötelezettsége abból áll, hogy törvényei, közpolitikái 

vagy gyakorlata nem korlátozza egy jog gyakorlását. Pozitív kötelezettsége 

pedig az, hogy lehetőségeihez mérten biztosítania kell a feltételeket, ame-

lyek mentén egy jog gyakorolható. A polgári és politikai jogok (szólásszabad-

ság, gyülekezési jog stb.) általában negatív, a gazdasági, szociális, kulturális 

jogok (egészségügyhöz, lakhatáshoz vagy oktatáshoz való hozzáférés) pedig 

pozitív kötelezettséget rónak az államra.
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Az emberi jogi instrumentumok jogilag és politikailag is lehetnek kötelező

érvényűek. A jogi kötőerővel bíró egyezményeket – például a két Egyezség-

okmányt – az államnak ratifikálnia kell. A ratifikáción keresztül az adott 

állam vállalja, hogy olyan hazai intézkedéseket és jogszabályi változásokat 

vezet be, amelyek összhangban vannak az egyezményben lefektetett köte-

lezettségekkel. Ha ezt az állam nem teljesíti, felelnie kell az adott emberi jogi 

intézmény előtt.

Egy emberi jogi aktivista és érdekérvényesítő feladata általában abból áll, 

hogy figyeli, milyen módon ültetődnek gyakorlatba az állam által vállalt köte-

lezettségek. Az európai országok esetében például az Európa Tanács által 

1950-ben elfogadott Emberi Jogok Európai Egyezménye is jogi kötőerővel 

bír. Az egyezmény betartását a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai 

Bírósága (EJEB) ellenőrzi. A Bíróság az utóbbi években egyre több LMBTQI-

szempontból releváns üggyel foglalkozott. 

Politikailag kötelező érvényűek azok a megállapodások, amelyek jogi kötő-

erővel nem bírnak, de általános emberi jogi normákat fogalmaznak meg. Ilyen 

például az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata vagy az Európai Parlament 

bizonyos állásfoglalásai és döntései. Ezeket az instrumentumokat sokszor 

nemzetközi konferenciákon fogadják el. Jogi precedens teremétésére nem 

használhatóak, de érdekérvényesítési szempontból mégis fontos a szerepük. 

Mivel sokszor államok közti konszenzus útján kerültek elfogadásra és morá-

lis kötelezettségeket fogalmaznak meg, szilárd hivatkozási alapnak számíta-

nak. Arra is volt már példa, hogy a megállapodás végül jogi kötőerővel bíró 

egyezmény elfogadásához vezetett.

1.3 EMBERI JOGI SÉRELMEK

A jogi kötőerővel bíró egyezményekben az államok vállalják, hogy „tiszte-

letben tartják, megvédik és előmozdítják” („respect, protect, and fulfil”) az 

abban foglalt emberi jogokat. 

 • Az állam tiszteletben tartja jogainkat, ha nem korlátozza azok gyakorlását. 

 • Megvédi jogainkat, ha olyan törvényeket és eljárásokat vezet be, amelyek 

megelőzik az állami vagy nem-állami szereplők által okozott jogsértéseket. 

Ezt a védelmet mindenki számára biztosítania kell.

 • Előmozdít egy jogot, ha konkrét lépéseket tesz olyan intézmények és eljá-

rásmódok felállítása érdekében, amelyek lehetővé teszik a jog gyakorlását.

Amennyiben az állam nem teljesíti ezeket, megsérti emberi jogainkat.

Emberi Jogok  

Európai Egyezménye 

www.fundamentum.hu/

sites/default/files/ejd03.pdf 
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 • Az állam korlátozza a nemzetközi vagy regionális emberi jogi intéz-

ményekben foglalt jogainkat.

 • Az állam nem ülteti gyakorlatba egy egyezményben vállalt köte-

lezettségeit.

 • Az állam megszüntet a hazai jogrendszerben már létező emberi-

jogokat.

A gazdasági, szociális és kulturális jogok pozitív kötelezettséget 

rónak az államra. Az állam megsérti ezeket, amikor nem tesz meg 

minden tőle telhetőt legalább minimális szintű teljesítésük érdeké-

ben. Ez, az állam erőforrásaitól függetlenül, jogsértésnek számít. 

1.4 A YOGYAKARTA ALAPELVEK

Az alapvető problémák és emberi jogi normák beazonosításában hasznos 

segítséget nyújthat a 2006-ban elfogadott Yogyakarta Alapelvek. 

Az Alapelvek azt mutatják be, hogy a nemzetközi egyezmények által már meg-

fogalmazott emberi jogok széles skálája hogyan kapcsolódik az LMBTQI-

emberek jogaihoz. Minden egyes alapelv pontos ajánlásokat fogalmaz meg 

az állam felé, illetve helyenként más szereplők – mint az alapvető jogok biztosa 

(ombudsman), a sajtó, a civil szervezetek, a pénzügyi támogatók vagy az ENSZ  

– számára is. Fontos azonban tudni, hogy maga a dokumentum nem bír jogi kötő-

erővel, viszont azokat LMBTQI-emberek számára releváns emberi jogokat fog-

lalja össze, amelyek más kötelező érvényű egyezményekben megtalálhatóak. 

    

 

6. ALAPELV: A MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG

Szexuális irányultságtól vagy nemi identitástól függetlenül minden-

ki jogosult az önkényes vagy törvényellenes beavatkozástól mentes 

magánéletre, ideértve családi életét, otthonát és levelezését, vala-

mint a becsületét és hírnevét érintő jogtalan támadások elleni véde-

lemre. A magánélethez való jog magában foglalja azon döntés jogát, 

hogy az egyén megosztja-e másokkal a szexuális irányultságára vagy 

nemi identitására vonatkozó információkat; illetve az egyén saját tes-

tére, a másokkal való közös beleegyezésen alapuló szexuális és egyéb 

kapcsolataira vonatkozó döntések jogát.

 

Az államok: Megtesznek minden szükséges jogalkotási, közigazgatási és 

egyéb intézkedést annak biztosítására, hogy szexuális irányultságától 

és nemi identitásától függetlenül minden ember önkényes beavatkozás

nélkül élvezhesse a magánszférát, hozhassa meg személyes döntéseit

A Yogyakarta 

Alapelvek magyarul

www.hatter.hu/

kiadvanyaink/

yogyakarta-alapelvek
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és alakíthassa ki emberi kapcsolatait, ideértve a beleegyezési korha-

tárt betöltött személyek közötti, közös beleegyezésen alapuló szexu-

ális tevékenységet is.

1.5 EMBERI JOGOK
A MAGYAR JOGRENDSZERBEN

A fent említett nemzetközi egyezmények mindegyikét Magyarország is ratifi-

kálta, így azok idehaza is jogi kötőerővel bírnak. 

A legfontosabb nemzetközileg elismert emberi jogokat az Alaptörvény Sza-

badság és felelősség c. fejezete tartalmazza, és azokra mint alapvető jogok-

ra hivatkozik. Hazai érdekérvényesítés során mindig érdemes a nemzetközi 

emberi jogi normák mellett azok hazai megfelelőire is hivatkozni.

Ha Magyarországon szeretnél érdekérvényesítő munkát végezni, esetleg infor-

mációra vagy tanácsra van szükséged, keresd fel bátran a hazai LMBTQI- szer-

vezeteket! Jelenleg az alábbi LMBTQI-szervezetek foglalkoznak rendszeresen 

érdekérvényesítő munkával:

      

Budapest Pride – www.budapestpride.hu

Háttér Társaság – www.hatter.hu      

Magyar LMBT Szövetség – www.lmbtszovetseg.hu    

Transvanilla Transznemű Egyesület – www.transvanilla.hu 

     

Ha nemzetközi érdekérvényesítéssel kapcsolatban van szükséged információ-

ra vagy segítségre, a következő LMBTQI-szervezetekhez fordulhatsz:   

            

ILGA-Europe – www.ilga-europe.org      

Transgender Europe – www.tgeu.org 

COC-Netherlands – www.coc.nl/engels 

ARC-International – arc-international.net



2. LÉPÉS

AZONOSÍTSUK
A PROBLÉMÁT!
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Egy LMBTQI-szervezet számtalan emberi jogi célt tűzhet ki maga elé. Az érdek-

érvényesítési folyamat legelején nagyon fontos tisztázni és eldönteni, hogy 

a szervezet számára pontosan melyek a legfontosabb célok, és hasznos eze-

ket bizonyos kritériumok mentén azonosítani.

 

2.1 A PROBLÉMA KIVÁLASZTÁSA
 

 • A probléma szorosan kapcsolódik a szervezet „küldetéséhez” és „víziójához”?

 • A probléma tényleg érdemi hatással van az országban élő LMBTQI-emberekre? 

Honnan tudjuk ezt? 

 • A probléma nagyobb mértékben érinti az LMBTQI-közösség bizonyos tag-

jait, például a leszbikus, a meleg, a biszexuális, a transznemű, a queer vagy 

az interszex embereket? Vagy mindegyik csoportot ugyanolyan mértékben?

 • Súlyosabb ez a probléma, mint más, a közösséget érintő problémák? 

 • Reális, hogy megoldható a probléma?

 • A lobbizás megfelelő eszköz erre?

 • A megoldás más területre is kihatna? Például elősegítené, hogy a szélesebb 

társadalom jobban megismerje az LMBTQI-embereket és jogaikat?

2.2 KUTATÁS
 

A következő lépés alapos kutatást végezni és a problémát részletesen ele-

mezni. A későbbi lobbitevékenység során is nagyon hasznos lesz, ha a témáról 

precíz tudással rendelkezünk, és ismerjük a legfontosabb forrásokat, amelyek 

alapján tényekre alapozhatjuk munkánkat. 

A kutatás így azt a célt is szolgálja, hogy hitelessé tegye a munkánkat. Fontos 

alapot nyújt ahhoz, hogy üzeneteinket jól tudjuk megfogalmazni, érvelésünk 

hatékony legyen, illetve a nehéz kérdésekre is válaszolni tudjunk a döntésho-

zókkal való munka során. A kutatási fázisban ráadásul fontos szövetségesek-

re is szert tehetünk: szervezeteket, intézményeket és embereket ismerhetünk 

meg, amikor feltérképezzük a területet.

 

Minden forrást részletesen és pontosan kell rögzítenünk, hogy hitelesen hivat-

kozhassunk rájuk. Kutatásunk ne csak magára a problémára, de annak környe-

zetére is terjedjen ki.

MILYEN INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGÜNK?

Gondoljuk végig, hogy a probléma melyik részét kell feltérképezni. Milyen terü-

leten rendelkezünk hiányos ismeretekkel?
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HOL TALÁLHATÓ AZ INFORMÁCIÓ?

Elsődleges források az interjúk, a kérdőívek vagy a helyszínen történő megfigye-

lés. Másodlagos forrásaink lehetnek kutatási jelentések, LMBTQI-szervezetek, 

a sajtó, illetve hazai és nemzetközi emberi jogi intézmények.

 

KIVEL ÉRDEMES BESZÉLNI A KUTATÁS SORÁN?

Kutatási alanyaink lehetnek azok, akik első kézből származó információval 

rendelkeznek: ők emberi jogi sérelmek elszenvedői, szemtanúi vagy elkövetői. 

Fontos a téma szakértőit is megkérdeznünk. Egyetemi tanszékek, illetve hazai 

és nemzetközi civil szervezetek is rendkívül hasznos információval szolgálhat-

nak. Ne féljünk segítséget kérni! Rengeteg időt spórolhatunk meg magunknak, 

ha hosszas kutatás helyett egyszerűen megkérdezzük a témához értőket. 

 

HOGYAN ELEMEZZÜK ÉS MUTASSUK BE A KUTATÁS EREDMÉNYEIT?

Fontos, hogy kutatási módszereink transzparensek maradjanak, vagyis szá-

moljunk be arról, hogy milyen módszerrel gyűjtöttük az anyagot (például jelen-

tésekben, előadásokon). Ez erősíti a következtetéseinket és megnehezíti azok-

nak a dolgát, akik vitatkoznának az eredményeinkkel.

 

MINTAKÉRDÉSEK A KUTATÁS CÉLJÁNAK
LESZŰKÍTÉSÉHEZ
 

KIT ÉRINT AZ EMBERI JOGI ÜGY?

 • Kit érint leginkább?

 • Ki veszít és mit?

 • Ki nyer és mit?

 • A téma szempontjából fontos emberek és csoportok mit gondolnak a helyzetről?

 

MIK AZ ÜGGYEL KAPCSOLATOS PROBLÉMA KÖVETKEZMÉNYEI

 • ...az érintettek számára?

 • ... az érintettek családja számára?

 • ...a társadalom számára?

MILYEN EMBERI JOGI VONATKOZÁSAI VANNAK

A PROBLÉMÁNAK? 

 • Melyik ENSZ, EU vagy Európa Tanács norma a leginkább releváns?

 • Milyen módon foglalkoznak a témával a hazai emberi jogi intézmények, pél-

dául az ombudsman?

MIK A TÁRSADALMI HATÁSOK?

 • Milyen társadalmi kár köthető az emberi jogi ügyhöz?

 • Milyen társadalmi haszna van az ügynek? Kinek a számára hasznos?
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MIK AZ AKADÁLYOK?

 • Milyen akadályai vannak a megoldásnak?

 • Hogyan lehet az akadályokat áthidalni?

 • Kik képesek az ellentábor véleményét befolyásolni?

 • Miért nem szeretnek a politikusok a témával foglalkozni? Miért ellenzik?

 

MIK AZ ERŐFORRÁSOK?

 • Milyen erőforrásokra van szükség a megoldáshoz?

 • Hogyan tudunk ezekre szert tenni?

MI A PROBLÉMA TÖRTÉNETI HÁTTERE?

 • Milyen története van a közösségen belül?

 • Milyen eszközökkel próbálták már megoldani?

 • Mik voltak az eredmények?

 • Hogyan egyesíti vagy osztja meg a probléma a közösség különböző csoportjait?

 

A  k u t a t á s i  k é r d é s e k  a l a p j á t  a  k ö v e t k e z ő  k é t  k i a d v á n y  a d t a : 

T h e  A d v o c a c y  S o u r c e b o o k ,  C o m m u n i t y  To o l  B o x

 

2.3 PROBLÉMAELEMZŐ ESZKÖZÖK
 

Miután kiválasztottuk a problémát, fontos további elemzést folytatnunk, hogy 

meg tudjuk határozni annak okait, következményeit és megoldási módszereit. 

Érdemes ezt a munkatársak, önkéntesek vagy a közösség tagjainak bevonásá-

val csoportosan elvégezni. 

A l á b b  k é t  p r o b l é m a e l e m z ő  m ó d s z e r t  m u t a t u n k  b e : 

Te a r f u n d ’ s  A d v o c a c y  To o l k i t ,  W a t e r A i d

ESZKÖZ #1: PROBLÉMAFA

Ez az eszköz különösen jól működik, ha csoportban dolgozunk és gondolatainkat 

egy nagy papírra vezetjük fel. A gyakorlat érdekes vitát generálhat az okokról, 

hatásokról és megoldásokról. A fő problémánk a fa törzse, a belőle eredő hatá-

sok az ágak és levelek, az okok pedig a fa gyökerei.

 

Az eszköz jól szemlélteti a probléma különböző elemeit, amelyeknek nagy 

valószínűséggel személyes, társadalmi, politikai és jogi aspektusai is van-

nak. A fa azt is segít felismerni, hogy mely okok, következmények vagy 

hatások köthetők közvetlenül vagy közvetve a problémához, és ezek közül 

melyek a legégetőbbek.

The Advocacy Sourcebook 

www.wateraid.org/~/media/

Publications/advocacy-sour-

cebook.ashx

 

Community Tool Box 

ctb.ku.edu/en/

tablecontents/index.htm   

Tearfund’s Advocacy Toolkit 

goo.gl/49X0fF

 

WaterAid 

www.wateraid.org/~/media/

Publications/advocacy-sour-

cebook.ashx

#1
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A problémafa segít átlátni az ok-okozati összefüggéseket, azonosítani a meg-

oldásokat, hogy aztán az érdekérvényesítési munkánkat ezekhez szabhassuk. 

Ezt követően már könnyebb megfogalmaznunk az érdekérvényesítési célokat. 
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ESZKÖZ #2: PROBLÉMAELEMZÉS

Az alproblémák elemzése során a miértre keressük a választ az okok, a követ-

kezmények és a megoldások kapcsán is. Ezáltal rengeteg hasznos informáci-

ót térképezhetünk fel. Ezt a gyakorlatot flipcharton is végezhetjük, de egyé-

nileg egy-egy jegyzetfüzettel is.

Érdemes alkalmanként maximum három fő okra, következményre és megoldás-

ra fókuszálnunk. Ezeket aztán tovább elemezhetjük aszerint, hogy milyen érdek-

érvényesítési lehetőségek és akadályok merülnek fel velük kapcsolatban.

 

PROBLÉMÁK KÖVETKEZMÉNYEK OKOK MEGOLDÁSOK

A hazai

menekülttáborokban

az LMBTQI- 

menedékkérők 

zaklatásnak vannak 

kitéve

Az LMBTQI-menedék-

kérők nem mernek 

Magyarországra jönni 

Nem erre hivatkozva 

adják be a kérelmüket 

A táborban kénytelenek 

eltitkolni mások előtt, 

hogy LMBTQI-emberek 

Erőszak

legitimizálódása 

Retraumatizálódás

Homofób/transzfób 

dolgozók és őrök

a táborban 

Homofóbia és transz-

fóbia a küldő kultúrák-

ban (menekülttársak) 

Nincs következménye 

az erőszaknak 

Nincs védelmi rendszer 

a táborokban

Magánszállás 

Elkülönítés a táboron 

belül 

LMBTQI-specifikus 

infó nyújtása minden 

menedékkérőnek 

Biztonsági kockázat 

elemzés

A tábor dolgozóinak 

érzékenyítése

 

2.4 A PROBLÉMA ÉS AZ AZZAL
KAPCSOLATOS ÁLLÁSPONTUNK
VILÁGOS MEGFOGALMAZÁSA
 

Miután a fenti gyakorlatok egyikét (vagy akár mindkettőt) elvégeztük, érde-

mes egy belső használatra készült elvi állásfoglalást írnunk, amelyben 

emberi jogi kontextusba helyezzük a problémát és világossá tesszük a szer-

vezet álláspontját. Fontos, hogy álláspontunk illeszkedjen a szervezet többi 

állásfoglalásához, céljaihoz és víziójához. A dokumentum idővel módosítható, 

hiszen a szervezet tudása és tapasztalata, illetve a környezet is változhat.

AZ ELVI ÁLLÁSFOGLALÁS FŐBB ELEMEI

Bevezetés: A problémát világosan megfogalmazzuk és röviden összefoglaljuk, 

hogy a szervezet miért foglalkozik vele.

#2
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Hatások és dokumentáció: Elsődleges és másodlagos forrásokra támaszkod-

va, hiteles és megbízható dokumentációval alátámasztva részletesen ismer-

tetjük a problémát kitérve annak hatásaira és emberi jogi vetületére

Okok és felelősség: Azonosítjuk, hogy milyen hatalmi pozícióban levő szereplők 

felelősek a jelenlegi helyzetért, és kik tudnak rajta változtatni.

Megoldások és ajánlások: Bemutatjuk a megoldásokat, illetve azt, hogy a hatal-

mi pozícióban levőknek mit kellene tenniük rövid-, közép- és hosszútávon annak 

érdekében, hogy a helyzet javuljon.

2.5 AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI
CÉLOK MEGFOGALMAZÁSA
 

A következő lépés az érdekérvényesítési célok megfogalmazása. Ennek része-

ként meghatározzuk azokat a lépéseket is, amelyeket fontos elérnünk.

 

Különbséget kell tennünk a távlati és közvetlen célok között. Egy távlati cél-

hoz számos közvetlen célt kapcsolhatunk, egy közvetlen célhoz pedig szám-

talan tevékenységet. 

 

ESZKÖZ #3

Probléma: Az LMBTQI-munkavállalók félnek előbújni a munkahelyükön, mert 

tartanak a zaklatástól, elbocsátástól.

OKOK KÖVETKEZMÉNYEK KÖZVETLEN CÉL  TÁVLATI CÉL

1. A munkahelyen

semmi sem védi 

az LMBTQI-

munkavállalókat

2. Nem jár

büntetéssel,

ha valaki LMBTQI-

embereket 

diszkriminál

3. A zaklatás

jelenségéről 

kevés az elérhető 

információ

1. Az LMBTQI-

munkavállalók 

kénytelenek

titkolózni és látha-

tatlanok maradni

a munkahelyükön

2. Homofób vagy 

transzfób zaklatás 

esetén nem kapnak 

védelmet

A kormány

fogadjon el olyan

antidiszkriminációs 

és gyűlöletbűncselek-

ménnyel foglalkozó 

törvényt, ami megvédi 

az LMBTQI-embereket.

Az LMBTQI-emberek 

nincsenek kitéve

hátrányos

megkülönböztetésnek 

a munkahelyükön.

Ha ez mégis

előfordulna, jogi

és intézményi

mechanizmusok

védik őket. 

Tevékenység: Civil koalíció létrehozása, ami elkészíti egy – az LMBTQI-emberek védelmére is kiterjedő 

– antidiszkriminációs törvényjavaslat szövegét.

#3
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ESZKÖZ #4: A SMART-MÓDSZER

A sikeres érdekérvényesítéshez fontos, hogy a célt pontosan fogalmazzuk 

meg, hogy annak teljesülését nyomon tudjuk követni. Ehhez használhatjuk 

az úgynevezett SMART-módszert.

Specifikus (Specific) – Mi a konkrét cél?

Mérhető (Measureable) – Honnan fogjuk tudni, hogy elértük?

Elérhető (Achievable) – Az erőforrásaink és a politikai kontextus lehetővé  

teszik azt, hogy elérjük?

Releváns (Relevant) – Tényleg fontos a célunk elérése a közösség számára? 

Illeszkedik a cél a hosszútávú szervezeti stratégiánkhoz?

Időkerete van (Time-bound) – Mikor kell megvalósulniuk a különböző lépéseknek?

2.6 A SZERVEZET KAPACITÁSA
ÉS AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI MUNKÁNK
 

Fontos megfontolnunk, hogy szervezetünk rendelkezik-e azokkal az erőfor-

rásokkal (tudás, tapasztalat, pénz), ami ahhoz szükséges, hogy kitűzött cél-

jainkat elérjük. 

 

Hasznos, ha tisztában vagyunk a szervezet erős és gyenge oldalaival – ezáltal 

könnyebben felismerhetjük a veszélyeket és a lehetőségeket is. Erősségeink 

és gyengeségeink a szervezet belső tulajdonságai – a veszélyek és lehetősé-

gek azonban külső tényezők. 

A belső jellemzők kapcsán fontos számba vennünk a szervezeti tudást, az embe-

ri és anyagi erőforrásokat, a szervezeti struktúrát és más fontos tényezőket.

 

ESZKÖZ #5

 
Erősség Hogyan építsünk rá?

Gyengeség Hogyan szabaduljunk meg tőle?

Lehetőség Hogyan használjuk ki?

Veszély Hogyan csökkentsük?

#4

#5
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A következő lépés feltérképezni, hogy milyen szereplőkkel kell számolnunk, 

ha a választott témával foglalkozunk. 

 

3.1 AZ ÉRINTETTEK FELTÉRKÉPEZÉSE
 

Érintettnek hívunk minden olyan személyt, szervezetet vagy intézményt, aki-

nek valamilyen érdeke fűződik a problémához és támogatja, ellenzi vagy 

passzív szereplőként szemléli azt.

A transz emberek egészségügyhöz való hozzáférése sok LMBTQI-

szervezet munkájában fontos téma. Bizonyos vallási közösségek 

ezzel egy időben a természet rendjére hivatkozhatnak, amikor azt 

kérik, hogy az állam ne finanszírozza a transz emberek egészségügyi 

ellátásának költségeit. Az Európa Tanács eközben aggodalmát fejez-

heti ki, hogy a transz emberek egészségügyi ellátása sokszor nem 

megfelelő minőségű és a testi épséget veszélyezteti.

Az érdekérvényesítési munka célpontja midig az egyén. Érdekérvényesítési 

munkánkkal az adott intézményben vagy jogrendszerben dolgozó egyéneket 

kell megszólítanunk, hiszen ők hoznak döntéseket, szövegeznek vagy fogad-

nak el törvényjavaslatokat. 

Az érintettekkel való együttműködéshez fontos, hogy tudjuk kik ők és alaposan 

ismerjük a problémával kapcsolatos álláspontjukat. Másként kell majd szól-

nunk mindegyikükhöz, attól függően, hogy milyen érdekük fűződik a jelenlegi 

helyzethez és mit szeretnének elérni a jövőben.

 

Érdemes először összeszedni az összes szereplőt és álláspontjuk szerint cso-

portosítani őket.

ELLENZŐK KEDVEZMÉNYEZETTEK 

Akik ellenzik az álláspontunkat. Nem minden 

ellenző felelős közvetlenül a döntéshozatalért,

de nagyban befolyásolhatják az emberi jogi 

helyzet alakulását.

Azok az emberek, közösségek és/vagy 

szervezetek, akik nevében felszólalunk.

SZÖVETSÉGESEK DÖNTÉSHOZÓK

Egyének vagy szervezetek, akik itthon vagy 

külföldön támogatnak minket és segíthetnek 

lobbicéljaink elérésében.

Szervezetek, intézmények, minisztériumok, 

egyének, akik döntéseket hoznak vagy azokat 

erősen befolyásolják.
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A feltérképezés során a következő kérdések hasznosak lehetnek:

1. Melyek a releváns szervezetek és intézmények?

2. Kik ezeken belül a számunkra fontos személyek?

3. Mi a felelősségi területük és az érdekük? 

4. Mi a problémával kapcsolatos álláspontjuk?

 

ESZKÖZ #6

A következő eszközzel részletesen feltérképezhetjük az érintetteket, különösen 

az üggyel kapcsolatos álláspontjukat. 

A TRANSZ EMBEREK EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSE

ÉRINTETT SZERVEZET/

INTÉZMÉNY

CÉLPONT VISZO-

NYULÁS

AZ ÜGYHÖZ

KAPCSOLAT 

MÁS ÉRIN-

TETTEKKEL

ÁLLÁSPONT

KÖZVETLENÜL ÉRINTETT

HELYI

Egyén

Transz személy Név Áldozat - Nem tudja mit 

tegyen

MÁS

Egyén

Más transz 

személyek

Név Szemtanú - Nem tudja mit 

tegyen

DÖNTÉSHOZÓK

Hazai

Kormány

EMMI

Orvosi

Kamara

Ügyvédi

Kamara

0 Állampolgárok 

jólléte

Emberi jogok 

érvényesülése

? Nem 

foglalkozik

a témával

Nem tudjuk

Nem tudjuk

Helyi

Önkormányzat 

Egészségügyi 

Bizottsága

Kórház

vezetősége

Egészségügyi 

dolgozók

szervezete

0 2 ? Nem akar vele 

foglalkozni

Más

Egyének

Név ? Nem akar vele 

foglalkozni

SZERVEZETEK

Civil

szervezetek

Human Rights 

Watch

Amnesty

International

Magyarorszá-

gért felelős 

kutatók

Társadalmi 

igazságosság, 

emberi jogok

Ezen a témán 

még nem

 dolgoztak 

együtt

Nincs kialakult 

álláspontjuk

Sajtó Főbb újságok, 

TV-csatornák

Újságírók 

nevei

Legyen

hajlandó 

leközölni

egy jó hírt

? Homofób, de 

érzékenyíthető

#6
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ÉRINTETT SZERVEZET/

INTÉZMÉNY

CÉLPONT VISZO-

NYULÁS

AZ ÜGYHÖZ

KAPCSOLAT 

MÁS ÉRIN-

TETTEKKEL

ÁLLÁSPONT

Egyház Helyi

egyházak

Egyházi

vezetők

A kórház etikai 

bizottságát 

vezeti

? Nem támogat

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

Európa Tanács Országba

látogató 

biztos

Demokratizá-

lódás

és a diszkrimi-

nációtól való 

mentesség 

elve

? Nem teheti 

meg, hogy 

nem ítéli el

a jog

megtagadását

ENSZ ECOSOC Egészséghez 

való jog

? Nem

támogatja

az egészség-

hez való jog 

megtagadását

ESZKÖZ #7

A következő eszközzel felmérhetjük, hogy az érintettek milyen mértékben 

értenek velünk egyet, mennyire fontos számukra az ügy és mekkora befo-

lyásuk van. Az egyetértés mértékét egy -3 és 3 közti skálán jelöljük, a fontos-

ságot és befolyást pedig három szinten: alacsony (A), közepes (K), magas (M). 

A TRANSZ EMBEREK EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSE

ÉRINTETT EGYETÉRTÉS MÉRTÉKE FONTOSSÁG BEFOLYÁS

KÖZVETLENÜL

ÉRINTETT

Helyi

Más

-3    -2    -1    0    +1    +2    +3

-3    -2    -1    0    +1    +2    +3

A   K   M

A   K   M

A   K   M

A   K   M

DÖNTÉSHOZÓK

Hazai

Helyi

Más

-3    -2    -1    0    +1    +2    +3

-3    -2    -1    0    +1    +2    +3

-3    -2    -1    0    +1    +2    +3

A   K   M

A   K   M

A   K   M

A   K   M

A   K   M

A   K   M

SZERVEZETEK

Civil szervezetek

Sajtó

Egyház

-3    -2    -1    0    +1    +2    +3

-3    -2    -1    0    +1    +2    +3

-3    -2    -1    0    +1    +2    +3

A   K   M

A   K   M

A   K   M

A   K   M

A   K   M

A   K   M

NEMZETKÖZI

SZERVEZETEK

Civil szervezetek

Európa Tanács

EU

-3    -2    -1    0    +1    +2    +3

-3    -2    -1    0    +1    +2    +3

-3    -2    -1    0    +1    +2    +3

A   K   M

A   K   M

A   K   M

A   K   M

A   K   M

A   K   M

WaterAid

www.wateraid.org/~/media/

Publications/advocacy-sour-

cebook.ashx

#7
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3.2 AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS
CÉLPONTJAINAK AZONOSÍTÁSA
 

Fontos, hogy azok a szereplők legyenek a célpontjaink, akik tényleges befo-

lyással bírnak a számunkra releváns állami szervekre vagy döntéshozókra.

 

NÉHÁNY PÉLDA

 • Politikusok (helyi, országos, regionális)

 • Vállalatok és vállalati vezetők

 • Civil szervezetek

 • Közösségi csoportok

 • Emberi jogi szervezetek

 • Nemzeti emberi jogi intézmények

 • Vallási csoportok és intézmények

 • Politikai pártok

 • Szakszervezetek

 • Egyetemek, egyetemi tanárok

 • Ellenzéki vezetők

 • Szakértők

 • Sajtó

 • Minisztériumok

 • Nemzetközi szervezetek és intézmények

 • Más államok kormányai

 • EU, EBESZ, ENSZ, Európa Tanács

 • Véleményformáló személyek

 

Ne felejtsük! A társadalomban uralkodó hetero-, és cisznormativitás jelen van 

a legtöbb intézményben (például bíróság, rendőrség, minisztériumok, oktatás, 

egészségügy), amivel munkánk során találkozni fogunk, hiszen ezek alapvető 

célja, hogy a meglévő rendszert fenntartsák. Az intézmény dolgozói sem füg-

getlenek a társadalmi berendezkedéstől – nagy eséllyel azon kell majd dolgoz-

nunk, hogy előítéleteiket és tévhiteiket eloszlassuk. 

Érdekérvényesítési munkánknak lehetnek elsődleges és másodlagos célpontjai. 

Elsődleges célpontok: Azok a személyek, akik közvetlenül tudnak hatni a tör-

vények vagy gyakorlatok megváltozására és az ezekkel kapcsolatos dönté-

sekre. Őket tájékoztatni és meggyőzni elengedhetetlen része érdekérvénye-

sítési stratégiánknak. 

Másodlagos célpontok: Azok a személyek, akik hatással vannak az elsődleges 

célpontjainkra. Lehetnek kollégáik (például más miniszterek egy kabinet ülé-

sen), nemzetközi intézmények munkatársai (például az ENSZ-en vagy az EU-n 
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belül), sajtómunkatársak. Előfordulhat, hogy munkánk során csak a másodla-

gos célpontokkal dolgozunk, mert az elsődleges célpontok túlságosan elfog-

laltak, elzárkóznak a téma elől vagy nehéz megközelíteni őket. Stratégiai szem-

pontból általában hasznosabb, ha a figyelmünket azokra összpontosítjuk, akik 

eleve nyitottak az LMBTQI-téma felé. 

Akárki is a célpontunk, fontos, hogy mielőtt megkezdjük vele a kommuniká-

ciót elegendő információt szerezzünk róla. Liberális vagy konzervatív oldal-

ra húz? Milyen emberi jogi témák érdeklik? Hogyan viszonyult eddig az LMBTQI-

jogokhoz? Ha volt ezekről bármiféle szavazás, milyen álláspontot képviselt?

Hasznos lehet ezeket az információkat táblázatba gyűjteni. Ez hosszútávon 

is előnyös lehet, hiszen így az érintettekről gyűjtött információt könnyen 

rendszerezhetjük, és a változásokat nyomon követhetjük – például, hogy 

hogyan változik a véleményük az LMBTQI-jogok kapcsán. Mindez saját mun-

kánk értékelésében is segít. 

ESZKÖZ #8

NÉV ÉS 

SZERVEZET

ELÉRHETŐ-

SÉGEK

ISMERT 

VÉLEMÉNYE

AZ ÜGYÜNK-

KEL KAP-

CSOLATBAN

HOGYAN 

LEHET 

BEFOLYÁ-

SOLNI?

MILYEN 

DÖNTÉS-

HOZATALI 

FOLYAMA-

TOKBAN 

VESZ

RÉSZT?

KIRE

HALLGAT?

         

3.3 SZÖVETSÉGESEINK AZONOSÍTÁSA

Miután a legtöbb LMBTQI-szervezet sok ellenállásba ütközik munkája során, külö-

nösen fontos, hogy szövetségeseket találjanak maguk körül. Minél többen dol-

goznak és hallatják hangjukat egy emberi jogi üggyel kapcsolatban, annál való-

színűbb, hogy a nyilvánosság, a média és a döntéshozók is felfigyelnek a témára.

Community Tool Box 

ctb.ku.edu/en/

tablecontents/index.htm   

#8
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Szövetségesek: Olyan személyek vagy szervezetek, amelyek különböző formá-

ban és különböző mértékű elhivatottsággal támogatják a munkánkat. Szövet-

ségeseink egyetértenek velünk abban, hogy érdemes a számunkra fontos 

emberi jogi ügyön dolgozni, és a hozzá kapcsolódó problémákra megoldást 

találni. 

HOGYAN TALÁLJUK MEG ŐKET?

A szövetségesek legtöbbször azért segítenek nekünk, mert stratégiai érdekük 

fűződik ahhoz, hogy ezt tegyék, vagy felismerik, hogy a számunkra fontos ügy 

az ő közösségük vagy kedvezményezettjeik számára is fontos. 

 • Egy átfogó antidiszkriminációs törvény elfogadása nemcsak LMBTQI-, 

hanem roma, fogyatékosügyi, nőjogi szervezetek érdeke is.

 • Átfedések lehetnek a szexuális és reprodukciós jogok, a HIV/AIDS 

és az LMBTQI-jogokért küzdő közösségek és érdekeik között.

Fontos lehet szövetségeseink számára érzékenyítő felkészítést tartanunk, 

hiszen, ha alapvetően más területen dolgoznak, lehet, hogy jó szándékuk 

ellenére keveset tudnak az LMBTQI-jogokról. Ez időigényes folyamat, mivel 

figyelnünk kell arra, hogy maga a szervezet és a benne dolgozók is beépítsék 

munkájukba az új tudást. 

Előfordulhat, hogy egy-egy emberi jogi kérdés kapcsán nem egyezik az állás-

pontunk olyan csoportokkal vagy szervezetekkel, akik általában a szövet-

ségeseink. Lehet, hogy ezek áthidalhatatlan ellentétek és bizonyos kérdések 

esetén nem fogunk tudni együtt dolgozni. Ilyenkor fontos tisztázni, hogy mi 

az amiben egyetértünk, és mi az amiben nem. Ha nyílt kártyákkal játszunk, 

kisebb-e az esélye, hogy elveszítjük szövetségeseink bizalmát.

Ne felejtsük! Nekünk is tanulnunk kell a szövetségeseink által végzett munká-

ról és az általuk képviselt közösségek jogsérelmeiről! 

HOGYAN HASZNÁLJUK A SZÖVETSÉGESEINKET?

Ha szövetségesekkel együtt szólalunk fel egy-egy emberi jogi kérdés kapcsán, 

erősnek és egységesnek tűnünk a társadalom és a döntéshozók szemében. 

Az emberek így megértik, hogy az általunk képviselt ügy fontos, hiszen eltérő 

profilú szervezetek is közös nevezőre jutottak az érdekében. Minél több hang 

egyesül, annál nehezebb figyelmen kívül hagyni őket.
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NAGYKÖVETSÉGEK KÖZÖS TÁMOGATÓ NYILATKOZATA

A BUDAPEST PRIDE FESZTIVÁL ALKALMÁBÓL

Évről évre a nagykövetségek közös nyilatkozatban biztosítják támoga-

tásukról a Budapest Pride Fesztivált és a magyar LMBTQ-közösséget. 

Lobbitevékenységünk eredményeként a nyilatkozatot aláíró országok 

száma 2015-ben már huszonöt volt (2013-ban tizenkilenc). 

A nemzetközi nyomásgyakorlás részeként lényeges, hogy az aláíró orszá-

gok kifejezik: elítélnek és elutasítanak minden szexuális irányultságon 

és/vagy nemi identitáson alapuló megkülönböztetést, mivel az össze-

egyeztethetetlen az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió és az 

Európa Tanács vonatkozó joganyagával is. A nagykövetek minden évben 

kifejezik abbéli reményüket, hogy a magyar hatóságok mindent megtesz-

nek azért, hogy a fesztivál eseményei és a felvonulás lebonyolítása sike-

res és békés legyen, s hogy ünnep lehessen a rendezvény. 

F o r r á s :  B u d a p e s t  P r i d e

MILYEN TÍPUSÚ SZÖVETSÉGESEINK LEHETNEK?

ESZKÖZ #9: A HATALOM TÍPUSAI

HATALOM TÍPUSA MŰKÖDÉSI ELVE PÉLDA

Tagok: Hány tagja van

a csoportnak?

Minél több tagja van egy

csoportnak, annál kevésbé 

lehet figyelmen kívül hagyni.

A csoport 500 fővel jelenik 

meg az ügy kapcsán rendezett 

tüntetésen.

Pénz: Fognak pénzt

adományozni az ügy

támogatására?

A célok megvalósításához 

mindig jól jön, ha rendelkezésre 

állnak a megfelelő pénzügyi 

vagy más erőforrások.

Egy helyi szakszervezet pénzt 

ad a tevékenységünkre, mert 

ők is támogatják a munkahelyi 

diszkrimináció elleni küzdelmet.

Hitelesség: Mennyire tekintik 

őket hitelesnek az emberek?

Egy erős, elismert szervezet

hitelességet kölcsönöz az 

ügynek.

Ismert politikus vagy tudós 

beszél az előítéletekről,

a gyűlöletbeszédről vagy

az erőszakról.

Vonzerő: Van valami különleges 

vonzerejük?

Vannak személyek és csoportok, 

akik vonzerőt gyakorolnak az 

emberekre és csatlakozásuk 

pozitív színben tünteti fel az 

ügyet. 

Országosan ismert popsztár 

vagy sportoló.

Hálózat: Részei valamilyen 

nagy, jól szervezett

hálózatnak?

Egy hálózat részeként működő

szervezet több embert tud 

mozgósítani és nagyobb eséllyel 

rendelkezik pénzügyi erőforrá-

sokkal, hitelességgel és politikai 

hatalommal.

Szakszervezetek,

ernyőszervezetekbe

tömörülő civilek.

Budapest Pride: 

Közös nyilatkozat a 2014-es 

Budapest Pride Fesztivál 

támogatásáról

budapestpride.hu/

kozos-nyilatkozat-a-2014

-es-budapest-pride-

fesztival-tamogatasarol

Index: 

25 nagykövetség állt

ki a Budapest Pride mellett

index.hu/belfold/2015/07/03/

25_nagykovetseg_allt_ki_

a_budapest_pride_mellett/ 

#9

Community Tool Box 

ctb.ku.edu/en/

table-of-contents
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HATALOM TÍPUSA MŰKÖDÉSI ELVE PÉLDA

Hírnév: Az a hírük, hogy

a végsőkig elmennek az általuk 

képviselt ügy érdekében?

A kitartásukról ismert

csoportok elbátortalaníthatják 

az ellenzőket.

Egy gyakran és hosszan sztráj-

koló szakszervezet áll ügyünk 

mellé.

Képességek: Vannak

különleges képességeik?

A partnerek technikai, üzleti 

vagy jogi tudást hozhatnak 

magukkal.

Egy jogvédő szervezet ingyenes 

jogi segítséget nyújthat.

Médiaképesség: Érdeklődik 

irántuk a média?

Vannak csoportok, akik

jó sajtókapcsolatokkal

rendelkeznek, akikre harapnak 

az újságírók. Csatlakozásuk 

nagyobb médiafigyelmet hozhat 

az ügynek. 

Egy gyermekek jogait képviselő 

csoport vagy egy olyan csoport, 

amely korábbi munkájával 

komoly ismertséget, politikai 

sikereket ért el.

HÍRESSÉGEK KIÁLLÁSA

A BUDAPEST PRIDE FELVONULÁS MELLETT

A Budapest Pride szervezői csapata 2012-ben és 2013-ban forgatott 

több úgynevezett támogatói videót, melyekben híres művészek, közis-

mert személyek álltak ki a sokszínűség és az elfogadás értékei mellett, 

s buzdítottak a Budapest Pride Felvonuláson való részvételre. 

2012-ben tizennyolc rövid videóüzenet készült, mely a mai napig körül-

belül 85 ezer fős nézettséggel rendelkezik. 2013-ban további hat híresség 

szereplésével készült videó – köztük Péterfy Borival, Erdős Virággal, Nagy 

Ervinnel, Parti Nagy Lajossal, Gryllus Dorkával és Bocskor Bíborkával. 

Ezeknek az embereknek a véleménye erősen formálja a közgondolkodást, 

s hisszük, hogy pozitív kiállásuk, személyes példamutatásuk másokra is 

hatott. A támogató videók elindításának szerepe lehetett abban, hogy  

a felvonuláson résztvevők száma 2012 és 2013 között a duplájára 

növekedett: 2013-ban mintegy tízezer fő ünnepelt az Andrássy úton. 

F o r r á s :  B u d a p e s t  P r i d e

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK KÖSZÖNTŐ LEVELEI

A Transvanilla 2014 májusában rendezte meg Budapesten az 5. Európai 

Transznemű Tanácsot, ami a nemzetközi transz szervezet, a Transgender 

Europe (TGEU) kétévente megrendezésre kerülő eseménye. A találkozó  

a legnagyobb transz esemény Európa szerte: kétszáz nemzetközi részt-

vevőt láttunk vendégül közel ötven országból. Az esemény horderejét 

jellemzi, hogy a konferencia résztvevőit Navy Pillay, az ENSZ emberi jogi 

főbiztosa köszöntötte videóüzenetében, és a vitaindító beszédet Helena 

Dali, Málta Szociális és családügyi minisztere tartotta a helyszínen.

Budapest Pride 

kampányvideók 

www.youtube.com

/playl i s t?l i s t=PL x3-wjKB_

zqK1bTQ_3I9x2gu0RAASFiTu 
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Levélben fordultunk Orbán Viktor miniszterelnökhöz és arra kértük, 

hogy köszöntse a helyszínen – illetve, ha az nem megoldható, levélben – 

a rendezvény résztvevőit. Ahogy ez múltbeli kéréseink esetében is több-

ször megtörtént, válaszában elfoglaltságaira hivatkozva jelezte, hogy 

nem tud eljönni. A köszöntő levéllel kapcsolatban nem kaptunk választ. 

Szintén kéréssel fordultunk Tarlós Istvánhoz, Budapest főpolgármes-

teréhez. Őt arra kértük, hogy támogassa anyagilag a rendezvényt 

(általános, hogy a város szokott helyszínt biztosítani), illetve jelen-

jen meg, köszöntse a résztvevőket, valamint köszöntő levelet is kér-

tünk tőle. Válaszában sok sikert kívánt a konferenciához, elmondta, 

hogy a város sajnos nem tudja anyagilag támogatni a rendezvényt 

és egyéb elfoglaltságai miatt nem tud megjelenni. Tarlós is figyelmen 

kívül hagyta a köszöntő levéllel kapcsolatos kérésünket. 

Ebben a helyzetben fordultunk Dr. Székely László Alapvető Jogok Biztosá-

hoz és arra kértük, hogy levélben köszöntse a konferencia résztvevőit.  

Bár korábban nem álltunk kapcsolatban vele, örömmel vettük, hogy kéré-

sünket azonnal teljesítette. Hivatalával azóta is jó kapcsolatot ápolunk. 

Ugyanebben az évben a Budapest Pride is levélben kérte a biztost 

arra, hogy köszöntse a fesztivál látogatóit. Úgy tűnik, hogy bár sze-

mélyes jelenlétre eddig még nem nyílt lehetőség, a biztos szívesen 

fejezi ki támogatását egy-egy LMBTQI-eseménnyel kapcsolatban, 

levél formájában. A Budapest Pride résztvevőit is levélben köszön-

tötte és támogatásáról biztosította a rendezvényt. Mindkét szerve-

zet úgy érezte, hogy megtört a jég és végre sikerült együttműködés-

re sarkallnunk a biztost.

F o r r á s :  Tr a n s v a n i l l a  Tr a n s z n e m ű  E g y e s ü l e t , 

B u d a p e s t  P r i d e

3.4 ELLENZŐINK AZONOSÍTÁSA

KIK AZ ELLENZŐINK ÉS MILYEN
ÉRVEKKEL DOLGOZNAK?

Kelet-Közép-Európában számtalan ellenzője van az LMBTQI-jogoknak, akik 

jelentős társadalmi vagy politikai hatalommal rendelkeznek. A vallásos, naci-

onalista vagy konzervatív ellenzők leginkább azt szokták hangoztatni, hogy 

az LMBTQI-emberek a társadalmi kohéziót veszélyeztetik. Sokszor érvelnek 

azzal, hogy LMBTQI-embernek lenni nem „természetes” vagy a „közerkölcsöt” 

Az 5. Európai Transznemű 

Tanács programja 

europeantransgender

council2014.transvanilla.hu/

wp-content/

uploads/2014/04/

programme_online.pdf
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sérti (annak ellenére, hogy ezen fogalmak jelentése nem tisztázott). Ezeket 

az érveket általában arra használják, hogy aláássák az LMBTQI-emberek 

jogaiért folytatott küzdelmet. 

ELLENZŐINK TÍPUSAI

Ellenzőinknek számtalan típusa létezik. Vannak köztük hangosak és látható-

ak – őket néha könnyebb kezelni, hiszen pontosan ismerhetjük a véleményüket. 

Más ellenzőink esetleg halkabbak és kevésbé láthatóak – pont ezért nehezebb 

hatékonyan reagálnunk rájuk. Azt a helyzetet sem egyszerű kezelni, amikor 

valaki négyszemközt támogatja a munkánkat, de a nyilvánosság előtt vagy, 

amikor igazán számítana (például egy-egy szavazásnál), mégis ellenünk fordul.

Legyünk felkészülve ellenzőink fellépésére! Fontos, hogy beazonosítsuk őket, 

felismerjük a módszereiket, felmérjük, hogy mit veszíthetnek, ha mi nyerünk. 

Mindez segíthet abban, hogy: 

 • felkészüljünk az ellenünk indított támadások típusára és mértékére,

 • illetve időben át tudjuk csoportosítani anyagi vagy emberi erőforrásainkat 

a támadás gyengítése vagy megakadályozása érdekében. 

ESZKÖZ #10
 

LEHETSÉGES 

ELLENZŐK

MIT

VESZÍTHETNEK?

MILYEN

HATALMUK VAN?

MILYEN

STRATÉGIÁT

HASZNÁLHATNAK?

HOGYAN AKADÁLYOZHATJÁK MUNKÁNKAT
AZ ELLENZŐK?

Eltérítés: Megpróbálhatják egy kevésbé fontos részletkérdés irányába vin-

ni a vitát vagy a felelősséget egy döntési kompetenciával nem bíró felelősre 

(szerv, munkatárs) hárítani.

Késleltetés: Igyekezhetnek úgy tenni, mintha foglalkoznának a kérdéssel, miköz-

ben valójában semmi sem történik. Klasszikus eszköze a kívánt változás elői-

dézésére jogkörrel nem rendelkező „munkacsoport” felállítása.

#10

Community Tool Box 

ctb.ku.edu/en/

table-of-contents 
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Tagadás: Mondhatják, hogy az állításaink nem igazak vagy megoldási javas-

lataink kivitelezhetetlenek. 

Leértékelés: Megpróbálhatják csökkenteni a probléma súlyát vagy aláásni 

legitimitásunkat.

Félrevezetés: Elhitethetik velünk, hogy lépéseket tesznek az ügy érdekében, 

pedig ez valójában soha sem állt szándékukban.

Megosztás: Az „Oszd meg és uralkodj!” elve alapján megpróbálhatják felna-

gyítani az esetleges csoporton belüli nézetkülönbségeket, tudatosan csak 

bizonyos alcsoportok igényeit kielégítve (például csak a meleg férfiakét 

vagy kizárva a transzneműeket).

Lekenyerezés: Megkísérelhetik csoportunk tagjait vagy a véleményt még nem 

kialakított érintetteket anyagi támogatás, állásajánlat, szolgáltatások vagy 

más juttatások révén pacifikálni és eltántorítani ügyünk támogatásától.

Diszkreditálás: Megpróbálhatják céljainkat vagy módszereinket kétségbe vonni.

Megsemmisítés: Igyekezhetnek jogi vagy gazdasági nyomás, megfélemlítés 

útján destabilizálni vagy felszámolni csoportunkat.

Kompromisszum: A konfliktus minimalizálása érdekében megpróbálhatnak 

egy köztes megoldást felajánlani.

MIT TEHETÜNK?

Megelőzés: Az ellenállás megelőzésének legjobb módszere, ha előre megtervez-

zük, hogy mikor mit fogunk csinálni és időben megadjuk a lehetőséget az ellen-

zőknek, hogy csatlakozzanak, de legalább is ne álljanak ellen.

Taktikák néven nevezése: Ha nyíltan kimondjuk ellenzőnknek, hogy tisztában 

vagyunk vele, a fentiek közül melyik taktikát alkalmazza éppen, az legtöbbször 

elveszi annak hatóerejét. 

A vita saját keretezése: Arról és abban a formában beszéljünk, ahogy mi sze-

retnénk, ne engedjük, hogy ellenzőnk szabja meg a vita kereteit, különben min-

dig védekezésre kényszerülünk. 

Egyensúlyozás: Az ellenzők lépéseire több különböző stratégia mentén reagál-

junk, így nem tudják kiszámítani válaszainkat.

Robert H. Thouless (1953) 

Straight and Crooked

Thinking; Pan, New York. 



38

Illúziókeltés: Hitessük el ellenzőnkkel, hogy mit tervezünk, majd lepjük meg. Így 

helyzeti előnyre tehetünk szert.

A közvélemény szimpátiájának átfordítása: Provokáljuk az államot, amíg 

az olyan túlkapást nem követ el (például betiltás, erőszak), amely szimpátiát 

kelt az ügyünk iránt. Óvatosan érdemes vele bánni!

Tárgyalás: Az érdekérvényesítés során általában valamilyen kompromisszu-

mot kell kötni. Figyeljük folyamatosan ellenzőnket, hogy van-e benne szándék 

a megegyezésre! Döntsük el előre, mi az a pont ameddig hajlandóak vagyunk 

engedni álláspontunkból!

POLITIKUSOK HELYETT PAPÍRBÁBUK

A Magyar LMBT Szövetség a 18. Budapest Pride Fesztivál keretében 

Politikai pártok, programok címmel 2013. július 3-án kerekasztal-be-

szélgetést szervezett, amelyre valamennyi demokratikus parlamen-

ti pártot meghívtak. 

Bár a FIDESZ korábban jelezte részvételi szándékát, végül sem a FIDESZ, 

sem a KDNP képviselői nem jelentek meg az eseményen. A szervezők

a távolmaradó politikusokat papírbábukkal helyettesítették. 

Amellett, hogy a papírbábuk látványos fotók készítéséhez biztosítot-

tak lehetőséget a média számára, hangsúlyozták, hogy a szervezők 

törekedtek valamennyi politikai párt meghívására, és hogy bizonyos 

pártok annyira sem tartják fontosnak az LMBTQI-közösség képvisele-

tét, hogy egy ilyen eseményre eljöjjenek.

F o r r á s :  M a g y a r  L M B T  S z ö v e t s é g

POLITIKUSOK ÉS KÖZSZEREPLŐK NYILVÁNOS MEGHÍVÁSA 

A BUDAPEST PRIDE FESZTIVÁL ESEMÉNYEIRE

Két esetben került eddig sor közszereplők nyilvános, kampány jellegű 

meghívására a Budapest Pride eseményei kapcsán. 

2013. július 1-jén a 444 internetes portál arról számolt be, hogy a mar-

gitszigeti szökőkút átadásakor riporterük kérdésére, miszerint Orbán 

Viktor részt vesz-e a Budapest Pride Felvonuláson, a miniszterelnök 

azt a választ adta, hogy nem kapott meghívót. 

A Budapest Pride szervezői minden évben meghívják a fesztivál hiva-

talos megnyitójára az összes demokratikus parlamenti párt elnökét,

Index:

A FIDESZ megint cserben 

hagyta a melegeket

index.hu/belfold/2013/07/03/

a_fidesz_megint_cserben_

hagyta_a_melegeket/
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frakcióvezetőit és a közjogi méltóságokat. Orbán Viktor állítása egyér-

telműen valótlanság volt, üres kifogás. A hír hallatán egyrészt publi-

káltuk a titkárságvezető által aláírt válaszlevelet, melyben a minisz-

terelnök „más, előre egyeztetett programjai miatt” mondta le a rendez-

vényt. Egy következő lépésben, de még mindig azonnali reakcióként, 

forgattunk egy rövid videó üzenetet, melyben sajnálatunkat fejez-

tük ki, hogy nem jutott el meghívónk a miniszterelnökhöz szemé-

lyesen és megragadtuk az alkalmat, hogy ismét meghívjuk – ezúttal  

a Budapest Pride Felvonulásra. 

A honlaphírt sok helyütt lehozták, a jól időzített, alacsony költség-

vetésű videóüzenet pedig a 16 ezer főt elérő nézettségével abban  

az évben a legnézettebb videónk lett. A gyors reagálással egy plusz 

és nagyméretű felület keletkezett, ahol elmondhattuk: milyen fon-

tos az LMBTQ-emberek jog- és társadalmi egyenlősége melletti kiál-

lás. Mindez közvetve az eseményen való részvételi kedv fokozásá-

hoz is hozzájárulhatott.

Egy másik esetben Rogán Cecíliát hívtuk meg nyilvánosan a Budapest 

Pride megnyitó ünnepségére. Nem sokkal azután, hogy az amerikai 

legfelsőbb bíróság meghozta döntését arról, hogy minden államban 

legalizálják az azonos nemű emberek házasságát, világméretű kam-

pány indult a Facebookon: az emberek profilképeik hátterét szivár-

vány színűre változtatták kifejezve támogatásukat. A kezdeménye-

zéshez számos világsztár és híresség is csatlakozott, Rogán Cecília 

is átcserélte profilképét. Ezt látva, a Facebookon levél formájá-

ban küldtünk meghívót Rogán Cecíliának, melyet később honlapun-

kon is publikáltunk, s mely anyag több sajtóorgánumban megjelent. 

Ezzel megtört a vezető kormánypárthoz közeli emberek hallgatása 

LMBTQ-témákkal kapcsolatban, s a nyílt állsáfoglalásra való kész-

tetés jelentős médiafigyelemmel társult. 

A levél szövege a következő volt:

Tisztelt Rogán Cecília!

Nagy örömmel láttuk, hogy a mai napon a profilképét megváltoz-

tatva, kiszínezve csatlakozott egy globális kampányhoz, amely-

nek célja, hogy kiálljon a Pride-ok, illetve tágabb értelemben véve 

az LMBTQ emberek elfogadása, társadalmi egyenjogúsága mel-

lett. Számunkra nagyon fontos az Ön állásfoglalása, azt gondoljuk, 

hogy lépésével példát mutatott minden ember számára, aki egyetért 

Index:

Rogán Cecíliát is meghívták

a Budapest Pride-ra,

még nem tudni elmegy-e

index.hu/mindekozben/

poszt/2015/06/28/rogan_

ceciliat_is_meghivtak_a_

budapest_pride-ra_meg_

nem_tudni_elmegy-e/ 

444:  

Orbánt, a Fideszt 

és Tarlóst hidegen 

hagyja a Pride 

444.hu/2013/07/01/orbant-

a-fideszt-es-tarlost-hide-

gen-hagyja-a-pride/

Budapest Pride:  

Orbánt és Tarlóst is 

meghívtuk a Pride-ra, 

mégsem mentek el 

budapestpride.hu/feszti-

val/orbant-es-tarlost-is-

meghivtuk-a-pride-ra-

megse-mentek-el

Budapest Pride:  

Nem adjuk fel,  

újra hívjuk Orbánt 

budapestpride.hu/fesztival/

budapest-pride-nem-adjuk-

fel-ujra-hivjuk-orbant
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a fenti értékekkel. Tisztelettel szeretnénk elhívni Önt – és ha ide-

je engedi – férjét is a Budapest Pride Fesztivál hivatalos megnyitó 

ünnepségére. 

Tisztelettel, a szervezőcsapat nevében:

Nagy Szilvia

Szivárvány Misszió Alapítvány elnök

F o r r á s :  B u d a p e s t  P r i d e

3.5 KOALÍCIÓK

Egy magánszemélyekből vagy szervezetekből álló koalícióval sokkal többet 

tudunk elérni, mintha egyedül dolgoznánk az ügyért. Koalícióban dolgoz-

ni azonban rendkívül energia- és időigényes, hiszen bizalmat kell építenünk 

és folyamatosan tájékoztatni, bevonni partnereinket. Koalícióra lépni sem 

mindig egyszerű feladat. Ennek lehet oka a hazai civil szektor erőforráshiá-

nya, az eltérő szervezeti prioritások vagy egyszerűen az, hogy nem ismerjük 

eléggé az egymás által képviselt emberi jogi ügyeket. 

A koalíció sokféle lehet: például hivatalos / nem hivatalos, rövid- és hosszútávú. 

A homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények témája a 2007-es

meleg büszkeségnapi felvonulás (mai nevén: Budapest Pride Felvo-

nulás) elleni erőszakos támadások után került a haza civil szerve-

zetek fókuszába. Ebben az időben a Büntető Törvénykönyv csak  

a nemzeti, faji, etnikai és vallási csoport tagjai elleni erőszakot bün-

tette szigorúan, az LMBTQI-emberek ellen irányuló támadásokat nem. 

Miután a támadások 2008-ban is megismétlődtek, a kormány elkö-

telezte magát a jogszabály módosítása mellett, ugyanakkor a védel-

met nem a szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése, hanem 

egy általános fordulat, a „a lakosság egyes csoportjai” elleni táma-

dások büntethetővé tétele révén tervezte kiterjeszteni. Az LMBTQI-

szervezetek hiába tiltakoztak, a nagy emberi jogi szervezeteket nem 

tudták meggyőzni róla, hogy a védett csoportok listájának pontos 

megnevezése mind szimbolikus, mind konkrét gyakorlati jelentőség-

gel is bírna. 

Ezt követően a Háttér Társaság úgy döntött, hogy hosszabb távú 

koalícióépítésbe kezd: levelezőlistát hoztak létre és személyes 
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találkozókat szerveztek, amelyekre az érintett szervezetek munkatár-

sait hívták meg. Rendszeresen tájékoztatták a partnerszervezeteket  

a folyamatban lévő ügyeikről. A személyes kapcsolatok kiépülése  

és a szakmai hozzáértés bizonyítása révén sikerült elérni, hogy ami-

kor 2012-ben az új Büntető Törvénykönyv vitájában vettek részt,  

e szervezetek már közösen léptek fel a védett csoportok nevesítése 

mellett. Sikerült a jogalkotóval elfogadtatni, így a 2013. július 1-jén 

hatályba lépett Büntető Törvénykönyv már nevesítetten bünteti  

a szexuális irányultságon és/vagy nemi identitáson alapuló gyűlölet-

beszédet és gyűlölet-bűncselekményeket. 

Az ad hoc koalíció azóta állandó munkacsoporttá (Gyűlölet-bűncse-

lekmények Elleni Munkacsoport) nőtte ki magát, és rendszeresen veszt 

részt egyeztetéseken, illetve tart képzéseket a gyűlölet-bűncselekmé-

nyek témájában a jogalkalmazó szerveknek. 

F o r r á s :  H á t t é r  Tá r s a s á g

MIÉRT DOLGOZZUNK KOALÍCIÓBAN?

 • Mások is támogatnak minket céljaink elérésében.

 • Növeli a munkánk láthatóságát és presztízsét. 

 • Nehezebb figyelmen kívül hagyni a tevékenységeinket. 

 • Több információhoz férünk hozzá.

 • Nem végezzük többen ugyanazt a munkát feleslegesen.

 • Nagyobb ereje lesz az üzenetünknek, mintha külön-külön fogalmaznánk meg. 

 • Vészhelyzet esetén gyorsan és hatékonyan tudunk cselekedni.

 • Ha érzékeny ügyekkel foglalkozunk, a munkánk veszélyes lehet – bizton-

ságosabb egy koalíció tagjaként felszólalnunk vagy akár név nélkül támo-

gatnunk azt információval. 

 • Nagyobb közösség érdekeit fedhetjük le a munkánkkal. 

 • A pénzügyi támogatók általában értékelik, hogy másokkal együtt dolgo-

zunk az ügyön.

MIÉRT NE DOLGOZZUNK KOALÍCIÓVAL?

 • Nem mindig könnyű közös nevezőre jutni abban, hogy mi legyen a célunk. 

 • Nézeteltéréshez vezethet, ha a koalíció tagjait jobban érdekli, hogy ki kap 

elismerést a győzelemért, mint a győzelem maga. 

 • Az egész koalíció hitelessége meginoghat, ha a koalíció egyik tagjának hír-

neve megkérdőjeleződik. 

A munkacsoportról 

bővebben:

gyuloletellen.hu 

DIANET Dialogue for 

Interaction Advocacy and 

Networking Capacity

Building in South-East 

Europe A Toolkit for NGO’s: 

Minority Rights Advocacy 

in South-East Europe, 2007, 

King Baudouin Foundation 
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 • Előfordulhat, hogy egy-egy szervezet dominálja a döntési folyamatokat.

 • A nyomás, hogy konszenzusra jussunk elhallgattathatja a kisebb szer-

vezeteket.

 • Nézeteltérések keletkezhetnek az anyagi erőforrások kapcsán (Ki kezeli? 

Hogyan költjük el?). 

3.6 EGYÜTTMŰKÖDÉS NEMZETKÖZI
CIVIL SZERVEZETEKKEL

Bár munkánk valószínűleg a hazai emberi jogi helyzethez kötődik, minden-

képp tartsunk fenn jó kapcsolatot nemzetközi civil szervezetekkel. Az olyan 

LMBTQI-szervezetek, mint a(z)

 • ILGA: ilga.org

 • ILGA-Europe: www.ilga-europe.org

 • Transgender Europe (TGEU): tgeu.org

 • Organization Intersex Europe (OII-Europe): oiieurope.org 

 • ARC-International: oiieurope.org 

 • COC-Netherlands: www.coc.nl 

 • RFSL-Sweden: www.rfsl.se 

rendkívül hasznos információkkal és erőforrásokkal (helyenként anyagi támo-

gatással is) tudják segíteni a munkánkat. Számos országban vannak kapcsola-

taik és ismerik az ott zajló kampányokat, működő stratégiákat. 

Olyan általános emberi jogi szervezetekkel is érdemes együttműködnünk, 

melyek nem kizárólag, de részben LMBTQI-jogokkal is foglalkoznak, például:

 • Amnesty International: www.rfsl.se

 • Human Rights Watch: www.hrw.org

 • International Federation for Human Rights (FIDH):

www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights

 • International Commission of Jurists (ICJ):

https://www.fidh.org/en

Nem kifejezetten LMBTQI-szervezetekkel együttműködve annak is növel-

hetjük az elfogadottságát, hogy az LMBTQI-jogok az emberi jogok szerves 

részét alkotják. 

Nemzetközi és helyi emberi jogi szervezetek számtalanszor léptek fel egy-

mással összefogva hatékony és sikeres koalícióként. Többek közt ilyen koa-

líciónak és közös lobbizásnak volt köszönhető, hogy az ENSZ Közgyűlése 

2008-ban elfogadta az első szexuális irányultsággal és nemi identitással 

foglalkozó állásfoglalását.
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A nemzetközi civil partnereink rendkívül sokat segíthetnek a nemzetkö-

zi intézmények közti eligazodásban, hiszen pontosan ismerik az ENSZ, az EU, 

az Európa Tanács vagy az EBESZ különféle szerveit és tudják, hogy melyikhez 

hogyan érdemes közelíteni.



4. LÉPÉS

CSELEKEDJÜNK!
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4.1 MÓDSZER #1: MONITOROZÁS 
(NYOMON KÖVETÉS) ÉS DOKUMENTÁLÁS

Az emberi jogi helyzet monitorozása (nyomon követése) és dokumentálása  

az érdekérvényesítési munka szerves része, hiszen segítségével pontos, meg-

bízható és hiteles információt tudunk eljuttatni célpontjainknak. 

MONITOROZÁS 

Monitorozunk, amikor egy hosszabb időszakon át megfigyeljük, hogy miként 

változik, javul vagy romlik valami. A folyamat során többször rögzítünk bizo-

nyos adatokat, hogy ezek később összehasonlíthatók legyenek. Monitorozhatjuk 

például a szervezetünk sajtómegjelenéseit, a szövetségeseink tevékenyéségét, 

a különféle intézményekkel, minisztériumokkal történő kommunikációnkat.  

Az ezekről rögzített információkat könyvtárszerűen tárolhatjuk. 

Érdekérvényesítési munkánk szempontjából a monitorozás legfontosabb része 

az emberi jogi területen történő változások nyomon követése – információ 

gyűjtése, ellenőrzése és azonnali felhasználása annak érdekében, hogy az 

emberi jogi helyzet javuljon. Monitorozhatjuk például, hogy az állam miként 

ülteti gyakorlatba az egyezményekben vállalt kötelezettségeit. Ezt az infor-

mációt eljuttathatjuk az ENSZ-hez vagy az Európa Tanácshoz. A monitorozás 

során szerzett információt az érdekérvényesítési munkánk alátámasztására, 

megerősítésére használjuk. 

A monitorozás legfontosabb kritériumai, hogy az általunk gyűjtött adatok 

legyenek: 

 • tényszerűek,

 • pontosak,

 • megbízhatóak,

 • hitelesek.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2010-ben ajánlást fogadott  

el a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkü-

lönböztetés elleni lépésekről. 

Az ajánlások magyarországi végrehajtását a Háttér Társaság 2012-

2013-ban monitorozta és arról részletes jelentést készített. A jelentés 

alapját a kormányzati szerveknek közérdekű adatigénylés formájában 

megküldött kérdőívekre adott válaszok, a témában készült korábbi 

kutatási jelentések adatainak feldolgozása, valamint a magyar LMBT 

Monitorozási 

kézikönyvek: 

 ILGA: Handbook:

monitoring and reporting 

homophobic and transphobic 

incidents, 2008

www.ilga-europe.org/sites/

default/files/

Attachments/handbook_

monitoring_reporting_

homo-transphobic_

crimes.pdf 

HURIDOCS 

http://www.huridocs.org/

tools

 

ENSZ Emberi Jogi

Főbiztosság: Training Manual 

on Human Rights Monitoring 

www.ohchr.org/Documents/

Publications/training7Intro-

en.pdf

#1
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és emberi jogi szervezetek gyakorlatából származó információk ké- 

pezték. A jelentés részletes ajánlásokat fogalmazott meg a Magyar 

Kormány számára, hogy mely területeken lenne szükség a jogszabá-

lyok módosítására vagy állami kezdeményezések, programok elindí-

tására. 

A jelentést eljuttatták az Európa Tanácsnak, és számos más nem-

zetközi szervezettel való találkozás során is hivatkoztak rá. A jelen-

tésből magyar nyelvű összefoglaló készült, amelyet valamennyi,  

az LMBT területen feledatkörrel rendelkező állami szervnek elküld-

tek. A jelentéshez kísérőlevelet állítottak össze, melyben kiemelték  

az adott szervnek szóló ajánlásokat, melyek kapcsán személyes 

egyeztetést is kezdeményeztek. Az ajánlások közül már több meg-

valósítása is folyamatban van. Az egyes ajánlási pontok megvaló-

sulásáról, illetve az ennek érdekében folytatott lobbitevékenységről  

az egyesület részletes előrehaladási naplót vezet.

F o r r á s :  H á t t é r  Tá r s a s á g

TRANSZ EMBEREK ELLEN ELKÖVETETT DISZKRIMINÁCIÓ 

ÉS ERŐSZAKOS (BŰN)CSELEKMÉNYEK MONITOROZÁSA 

Projekt: ProTrans – A kelet-európai transznemű emberek erőszak elle-

ni védelme

Kapacitásbeli hiány miatt ez teljesen új terület volt számunkra a pro-

jekt kezdetén, korlátozottak voltak az ismereteink a transzfób diszkri-

minációval, erőszakkal és gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatban. 

Nem rendelkeztünk kielégítő elméleti és gyakorlati tudással az áldoza-

tok segítése terén sem. Az esetek láthatatlanok voltak számunkra is, 

elképzeléseink voltak, de tényeink nem.

A projektet a Transgender Europe kezdeményezte 2013-ban. Partner- 

szervezeteket kerestek Kelet-Európából, pályáztunk és kiválasz-

tottak minket egyetlen EU-s országként. További partner országok: 

Törökország, Moldova, Szerbia és Kirgizisztán.

A projekt keretén belül egy egyszerű ám szisztematikus rendszert ala-

kítottunk ki közösen az erőszakos és diszkriminatív esetek monitoro-

zására. A résztvevő szervezetek országonként kapacitásukhoz mér-

ten támogatást nyújtanak az erőszakos cselekedetek áldozatainak. 

Mi információs, pszichoszociális és jogi tanácsadást tudunk biz-

tosítani díjmentesen, valamint partnereinknek köszönhetően már 

A jelentés elérhető: 

www.hatter.hu/etajanlas 

A TGEU Protrans projektje 

tgeu.org/pro-trans/
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pszichológiai segítséget és jogi képviseletet is. A transz populáció 

jogtudatosságának növelése érdekében tematikus tréninget szer-

veztünk önkénteseink számára. 

Az adatgyűjtés során már meglévő és jól működő csatornáinkra 

támaszkodtunk: online felületeinken terjesztettük az információkat 

többek közt hírlevélben, Facebookon zárt csoportban és nyilvános 

oldalon, illetve saját weboldalunkon. Offline megjelentünk műhelybe-

szélgetéssel a Budapest Pride-on és a saját rendezvényeinken is beszá-

moltunk a projekt eredményeiről, valamint nyomtatott szórólappal  

is jelentésre buzdítottuk a közösség tagjait.

A projekt első szakaszának végén elkészült kiadvány hivatalosan 2015 

októberében kerül bemutatásra és már most egyértelmű, hogy amel-

lett, hogy a szervezet nagyon sokat tanult a folyamatból, az össze-

gyűjtött esetek egyre inkább erősődő tudatosságra utalnak a közös-

ségben is. Az eredményekre alapozva új stratégiákat tudunk létrehozni  

és hosszú távon láthatóvá tudjuk tenni azt, ami még láthatatlan.

Folytatni szeretnénk a monitorozást és a segítségnyújtásban is tovább 

szeretnénk fejlődni. Továbbra is együttműködünk a nemzetközi part-

nerszervezetekkel, akik a monitorozási munkán túl is hasznos eszkö-

zökkel és információval tudnak minket támogatni.

F o r r á s :  T r a n s v a n i l l a  T r a n s z n e m ű  E g y e s ü l e t 

KAMERÁS JOGI MEGFIGYELŐK 

A BUDAPEST PRIDE FELVONULÁSON

A Budapest Pride Fesztivál egy évente megrendezésre kerülő, egyhe-

tes leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer kulturális feszti-

vál, melynek egyik záró programja a Pride-ként emlegetett felvonulás. 

Bár a rendezvényeket 1997-től egy évtizeden át zavartalanul lehetett 

megtartani, 2007-től rendszeressé vált, hogy szélsőjobboldali csopor-

tok erőszakosan zavarták meg a felvonulást. 

Az esemény a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény. Rendjének 

fenntartásáért a szervezők felelnek. Külső fenyegetések, támadá-

sok ellen azonban a rendőrségnek kell megvédenie a résztvevőket.  

A 2014-es Felvonulás során több szabálysértés és bűncselekmény 

valósult meg a beengedési pontoknál, a kordonon kívül az esemény 

ideje alatt, valamint távozáskor. Részben az események dokumentá-

latlansága miatt a rendőrség mindössze öt embert állított elő. 

A Transvanilla 

Protrans projektje 

transvanilla.hu/protrans
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Míg 2012-ben 50, 2013-ban 60, addig 2014-ben 180 fő önkéntes ren-

dező kísérte a menetet. A még nagyobb biztonság érdekében 2015-

ben ez a szám 200-ra növekedett. A menetkísérők felkészítése során

nagy hangsúlyt fektettünk a kívülről érkező erőszakos provokációk  

és konfliktushelyzetek kezelésére a rendőrségi intézkedés kezdetéig.  

A rendőrségi egyeztetések során nagyobb figyelmet helyeztünk az eset-

leges bűncselekményekkel és szabálysértésekkel kapcsolatos rendőri 

kötelezettségek tisztázására, valamint a rendezők és a rendőrség közötti 

olajozottabb együttműködésre. 

Jelentős előrelépés volt a jogi megfigyelői program elindítása, melynek 

keretében számos csatlakozó civil szervezet képviseletében huszonöt, 

kamerával felszerelt jogász kísérte a rendezői csoportokat. Az ő fel-

adatuk az volt, hogy minden egyes atrocitást (a rendőri intézkedéssel 

vagy nem várt esetben annak hiányával együtt) videóra vegyenek.  

A felvonulás jogi megfigyelői programjához többek között az aláb-

bi szervezetek csatlakoztak: Amnesty International Magyarország, 

Eötvös Károly Intézet, Magyar Helsinki Bizottság, Labrisz Leszbikus 

Egyesület, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI), 

Társaság a Szabadságjogokért, Utcajogász. Az összes delegált megfi-

gyelőnek jogász végzettsége volt.

A felvonulást megelőző napokban sajtóközleményt adtunk ki, mely 

tartalmazta a kamerás jogi megfigyelők jelenlétével kapcsolatos 

információkat és kiemelte azt, hogy az eseményt követően a felvé-

telek jogilag releváns részei a hatályos jogszabályoknak megfele-

lően az interneten publikálásra fognak kerülni, és hogy ezek alap-

ján meg fogjuk tenni a szükséges jogi lépéseket és feljelentéseket.

A szöveg felhívta a figyelmet a rendőrség intézkedési kötelezett-

ségére is, valamint részletesen ismertette a szóba jövő bűncselek-

mény-kategóriákat a kiszabható maximális büntetési tételekkel 

együtt, s külön hangsúlyozta, hogy ezen tevékenységek közül több

a hatályos Bűntető Törvénykönyv értelmében már jóval azelőtt is 

bűncselekménynek minősül, mielőtt fizikai atrocitás történne. 

Feltételezhetően a jogi megfigyelői program elindításának, a bizton-

sági intézkedéseknek és ezek nyilvános kommunikációjának szerepe 

volt abban, hogy a 2015-ös jubileumi 20. Budapest Pride Felvonuláson  

a mintegy húszezer fős tömeg mellett mindössze egy maréknyi ellentűn-

tető igyekezte megzavarni az eseményeket. 

F o r r á s :  B u d a p e s t  P r i d e

 

NEKI:

Jogi megfigyelőként  

a NEKI is ott lesz  

a Budapest Pride  

rendezvényen: 

dev.neki.hu/jogi

-megfigyelokent

-a-neki-is-ott-lesz

-a-budapest-pride

-rendezvenyen 
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DOKUMENTÁLÁS

Dokumentálás, amikor eseményekről, helyzetekről, beszélgetésekről infor-

mációt rögzítünk. Tehetjük mindezt tényfeltáró tereplátogatás, kutatás vagy 

érdekényvésítési tevékenységünk során. 

A DOKUMENTÁLÁS FOLYAMATA:

 • Döntsük el, hogy pontosan milyen információra van szükségünk és milyen 

eszközökkel tudjuk azt megszerezni!

 • Rögzítsük, majd tároljuk biztonságosan az információt!

 • Rendszerezzük az információt olyan módon, hogy az könnyen hozzáférhe-

tő legyen!

 • Tegyük elérhetővé a dokumentumokat, ha erre igény mutatkozik (például 

kutatók, újságírók, nemzetközi szervezetek, a közösség tagjai, aktivista cso-

portok részéről)!

A dokumentálást elsődleges vagy másodlagos források alapján végezhetjük.

Elsődleges források: szöveg, hang- vagy képanyag, kérdőívek, interjúk, képek, 

térképek, kéziratok. Források lehetnek az emberi jogi sérelmek túlélői, szemta-

núi vagy elkövetői. 

Másodlagos források: elsődleges források alapján előállított információk, 

például újságcikkek, jelentések, civil szervezetek vagy nemzetközi emberi jogi 

intézmények anyagai. 

4.2 AKCIÓTERV

A közvetlen érdekérvényesítési cél elérése akár két-három évbe, néha még 

ennél is több időbe telhet. Ezért elengedhetetlen, hogy hosszútávú elkötelező-

déssel és előre meghatározott időkeretekkel kezdjünk bele a munkába. 

ESZKÖZ #11

KÖZVETLEN 

CÉL

CÉL-

PONT

TEVÉ-

KENYSÉG

INDIKÁ-

TOROK 

HATÁR- 

IDŐ

FELE-

LŐS

ÉRTÉKELÉS 

IDŐPONTJA

F o r r á s :  Te a r f u n d ’ s  A d v o c a c y  To o l k i t 

#11
goo.gl/4NpdsT



50

KÖZVETLEN 

CÉL

CÉL-

PONT

TEVÉ-

KENYSÉG

INDIKÁ-

TOROK 

HATÁR- 

IDŐ

FELE-

LŐS

ÉRTÉKELÉS 

IDŐPONTJA

Az ombuds-

man éves 

diszkrimináci-

óval kapcso-

latos jelentése 

térjen ki  

a szexuális 

irányultságra 

és a nemi 

identitásra is.

Politi-

kusok és 

magas 

beosz-

tású 

köztiszt- 

viselők

Felkészítő 

anyag írása 

az összes 

célpont 

számára, 

az elké-

szült anyag 

kiküldése a 

megbeszélés 

előtt.

A felkészítő 

anyag kész 

és ki lett 

osztva.

A politikusok 

beleegyez-

nek, hogy 

támogatják 

az ügyet. 

Azonnali
Projekt- 

vezető
Dátum

uaz.

Om-

buds-

man

Lobbi- 

találkozó, 

hogy meg- 

győzzük az 

ombudsmant 

az LMBTQI- 

embereket 

érő diszkri-

minációra 

való kitérés 

fontosságá-

ról, és erre 

vonatkozóan 

ígéretet  

kapjunk tőle.

Pozitív 

válasz és 

beleegyezés, 

hogy  

a jelentés 

LMBTQI- 

inkluziv lesz.

1 év 2 tag Dátum

uaz.

Parla-

ment 

Igazság- 

ügyi 

Bizott-

sága

Lobbi- 

találkozó,  

hogy a 

Bizottságot 

rávegyük, 

javasolják 

az ombuds-

mannak a 

szexuális 

irányultság 

és nemi 

identitás  

témájára 

való kitérést. 

A Bizottság 

képviselője 

megérti 

ennek  

fontosságát 

és eszerint 

lép.

6 hónap 2 tag Dátum

uaz.

Európa 

Tanács 

emberi 

jogi 

biztosa

Levél vagy 

megbeszélés,  

amiben meg- 

kérjük a

biztost, hogy 

emlékeztesse 

az ombuds-

mant:  

az emberi jogi 

standardokat  

minden 

kisebbségre 

alkalmaznia 

kell.

A biztos 

emlékezteti 

az ombuds-

mant.

6 hónap

Projekt 

vezető 

(nem-

zetközi 

civil 

szer-

vezet 

segítsé-

gével)

Dátum
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Minden érdekérvényesítési tevékenység megtervezésénél fontos előre gon-

dolnunk arra, hogy miként fogjuk értékelni a munkánkat. Minden egyes tevé-

kenységnél jegyezzük fel az eredményeket (pontosan mit értünk el és kinél) 

– ez segíthet majd a későbbi értékelésnél. 

A z  é r t é k e l é s r ő l  b ő v e b b  i n f o r m á c i ó  t a l á l h a t ó  a  6 .  f e j e z e t b e n . 

Az LMBTQI-helyzettel kapcsolatos célok elérését nem könnyű mérni és érté-

kelni. Például, ha egy koalícióval dolgozunk és az a cél, hogy LMBTQI-témák  

is megjelenjenek a közös munkánkban, nehéz meghatározni, hogy milyen mód-

szerrel mérjük a sikerünket. Nagyon hasznos, ha előre felállítjuk az indikátoro-

kat vagy mérföldköveket, ahol csak lehet.

4.3 STRATÉGIAI KOMMUNIKÁCIÓ 

A világos és célzott kommunikáció az érdékérvényesítési munka egyik leg-

fontosabb eleme. Az LMBTQI-érdekérvényesítés célja attitűdök, vélemények 

és a politikai akarat megváltoztatása. Ehhez tudnunk kell hatni az emberek-

re. Ráadásul ugyanazt az üzenetet többféleképpen kell megfogalmaznunk 

és bemutatnunk a különböző célpontjaink és célcsoportjaink számára. Mást 

és mást kell hallania egy LMBTQI-fiatalnak, egy szülőnek, egy politikusnak 

vagy az ENSZ-nek.

Hasznos, ha végiggondoljuk: milyen információval tudjuk meggyőzni a cél-

pontunkat? Mit veszít, mit nyer, mit kockáztat azzal személyesen, szakmailag 

vagy politikailag, ha kiáll az ügyünk mellett? 

Fontos, hogy üzenetünk által a célpontjaink megértsék az ügyet és tudják, 

hogy pontosan mit kell tenniük. Ehhez ismernünk kell a hátterüket és előzetes 

tudásukat. Az érdekeiknek és igényeiknek megfelelően kell megfogalmaznunk 

a tömör, de következetes üzenetet. 

Hallgatóságunk alapos feltérképezése azért fontos, mert így könnyebben 

kiválaszthatjuk a megfelelő eszközöket és üzeneteket. 

STRATÉGIAI KOMMUNIKÁCIÓ

1. Információ átadása: A célpontjainknak meg kell érteniük a problémát,  

a jelenlegi helyzetet és azt, hogy milyen változásra van szükség.

2. Motiválás: Fel kell ismerniük, hogy milyen potenciális következményei lehet-

nek annak, ha a helyzet nem változik. 
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3. Meggyőzés: El kell érnünk, hogy az üzenetünk érzelmeket váltson ki. A cél-

pontjaink így megértik, hogy milyen emberi és társadalmi következménye 

lehet a megoldatlan helyzetnek és ezt más társadalmi igazságtalanságokkal 

is összekapcsolják. 

4. Lépésre késztetés: Rá kell vennünk őket, hogy cselekedjenek. 

Mikor érdekérvényesítési üzeneteket alkotunk, fontos a következőket végig- 

gondolni: 

 • Pontosan kire próbálunk hatni?

 • Mit szeretnénk elérni az üzenettel? (Informálni, motiválni, meggyőzni, lépés-

re késztetni vagy ezek kombinációját?)

 • Pontosan milyen lépést várunk a célpontjainktól?

A célpontunktól függ az üzenet nyelvezete is:

Intézmények: Az EBESZ, az EU, az Európa Tanács vagy az ENSZ képviselői-

nek olyan információt kell átadnunk, amivel mandátumuk részeként foglal-

kozhatnak. Az üzenetünk tehát legyen köthető az intézményekre vonatkozó 

normákhoz, korábbi állásfoglalásaikhoz, a jogi kötőerővel bíró egyezmé-

nyekhez, a jogi kötőerővel nem bíró nemzetközi ajánlásokhoz, az intézmény 

programjához! 

Politikai közeg: A politikusok és döntéshozók felé mindig fontos visszaje-

leznünk, hogy a mi ügyünk hogyan kapcsolódik a munkájukhoz. Ha tudunk, 

mindenképpen emeljünk ki és ismerjünk el minden eddigi pozitív megnyil-

vánulást a részükről! Igény szerint alakítsuk úgy a munkánkat, hogy csak  

a háttérben dolgozunk együtt velük – ha így is segítik az ügyet, nem feltét-

lenül kell nyilvánosan állást foglalniuk!

Média: Az írott sajtó munkatársai sokszor szószerint vesznek át anyagokat, 

amiket civil szervezetektől kapnak – ezt használjuk ki és mindig ennek tükré-

ben készítsük el anyagainkat! Bármilyen médiafelületről van szó, fontos min-

dig egyszerű nyelvezettel elmagyarázni az általunk képviselt ügy legfontosabb 

tudnivalóit, szakzsargon nélkül. TV-ben és rádióban közvetlenül szólíthatjuk 

meg a célközönséget – itt is egyszerű nyelvezetet használjunk!

Társadalmi nyilvánosság: Beszéd közben legyünk lényegretörőek, világo-

sak – használjunk rövid mondatokat! Csak akkor utaljunk az „emberi jogokra”, 

ha biztosak vagyunk benne, hogy a közönség ezt érteni fogja! Mondatonként 

maximum egy fontosabb gondolatot fogalmazzunk meg! A problémát és  

a hozzá tartozó megoldást egyszerűen fogalmazzuk meg! Nyugodtan használ-

junk olyan nyelvezetet, ami próbál az érzelmekre is hatni.
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LMBTQI-közösség és -emberek: Mindig olyan nyelvezetet használjunk, ami a közös-

ség valamennyi tagját megszólítja és nem passzív alanyként tekint rájuk. Például: 

„Közösen véget vethetünk az LMBTQI-embereket érő diszkriminációnak!” A közös-

séget motiváló és a hosszútávú célokat felmutató szövegeink mindig fogalmazza-

nak világosan és legyen egyértelmű, hogy értjük a közösséget érintő problémákat. 

4.4 A HATÉKONY ÜZENETEK FŐBB ELEMEI

Ismerjük a célcsoportot/célpontot! Fontos ismerni, hogy miben hisznek, mi 

érdekli őket, milyen érdekük fűződik az ügyhöz, milyen hasznuk származhat 

abból, hogy támogatnak minket (bővebben: 3.2 fejezet).

Kommunikáljunk hatékonyan! A központi üzenet egy, legfeljebb két gondolat 

köré csoportosuljon. Sokkal jobb egy központi üzenetet átadni a célcsopor-

tunknak, mint összezavarni őket egyszerre többel.

Törekedjünk az érthetőségre! Olyan üzenetet használjunk, amit a célközönség 

megért. Az ő nyelvezetüket alkalmazzuk – ha lehet, mellőzzük a szakzsargon 

használatát.

Használjunk hiteles adatokat! Különösen olyan vitatott témák esetén, mint  

a kisebbségek jogai, fontos megbízható, hiteles és pontos adatokat használni. 

Használjunk vizuális elemeket! A fényképek, diagramok, videók gazdagíthat-

ják az üzenetünket. Fotót csak akkor használjunk, ha a fotóalany beleegyezett 

annak használatába! 

Pozitív nyelvezet! Használjunk pozitív szavakat és kifejezéseket!

Ellenőrizzük, hogy érthető-e az üzenetünk! Kérjük meg szövetségeseinket, 

hogy adjanak visszajelzést!

1. TARTALOM

A tartalom az üzenet fő mondanivalója.

Mi az a központi állítás, amit kommunikálni szeretnénk a célközönségnek?  

Mi az az egyetlen gondolat, amit szeretnénk, ha a célközönség magáévá tenne? 

A központi állításnak az alábbi elemei vannak: 

 • Miért szeretnénk elérni? (A távlati cél: Mi az a pozitív kimenet, amely a cse-

lekvéssel elérhető, vagy az a negatív következmény, amelyhez a cselekvés 

elmulasztása vezet?) 

 • Hogyan szeretnénk elérni? 

 • Mit kell tennie a célközönségnek a cél eléréséhez?
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2. ÉRVEK

Azok az információk, amellyel meggyőzhetjük a célközönséget. 

Az embereket leginkább megbízható adatokkal és személyes történetekkel 

lehet meggyőzni. Emellett politikai döntéshozók esetén fontos az állam vál-

lalásaira, kötelezettségeire, illetve a jogi normákra (nemzetközi emberi jogi 

alapelvek, alkotmányos vagy jogszabályi kötelezettségek) is hivatkoznunk. 

Konkrét megoldási javaslatok esetén hasznos lehet olyan példákat említeni, 

ahol a javasolt megoldás már bizonyítottan működik. A példáink lehetőség 

szerint a régióból származzanak. 

3. AZ ÜZENETKÜLDŐ / FORRÁS

Az üzenetküldő az a személy, aki a célközönséghez eljuttatja az üzenetet. 

Az alábbi kérdésekre érdemes válaszolnunk, mielőtt kiválasztjuk az üze-

netküldőt: Szavahihető-e a személy a célközönség körében? Tudunk-e olyan 

személyt találni, aki személyesen is érintett a témában? Általában nagyon 

hasznos, ha sikerül az érintett személyeket az üzenet összeállításába és célba 

juttatásába is bevonni.

4. FORMÁTUM / MÉDIUM

A formátum vagy médium az a kommunikációs csatorna, amelyen keresztül 

eljuttatjuk üzenetünket a célközönséghez.

Milyen csatorna a legalkalmasabb az üzenet közvetítésére? Hogyan tudjuk 

leghatékonyabban elérni a célközönséget? Petíció, személyes lobbitalálkozó, 

TV vagy rádióinterjú, nyilvános vita, konferencia döntéshozók részvételével?

5. IDŐ ÉS HELY

Mi a legalkalmasabb időpont és helyszín az üzenet közvetítésére? 

Van-e olyan körülmény, amely erősíti vagy gyengíti az üzenet hitelességét vagy 

politikai hatását? Választási kampány van folyamatban? Ez erősítheti (de akár 

gyengítheti is) az esélyét, hogy a döntéshozók foglalkozzanak a témával. Van 

más fontos politikai vagy jogalkotási esemény, amelyhez kapcsolódni tudunk? 

A nyilvánosságban vagy a médiában való megjelenés segíti vagy akadályozza, 

hogy a döntéshozó foglalkozzon az üggyel? 

ESZKÖZ #12: AZ EGYPERCES ÜZENET MÓDSZER

Remek gyakorlat, ha megpróbáljuk egy percbe belesűríteni az üzenetünket, 

a lényegre koncentrálva és a célközönségünkre szabva a mondanivalónkat. 

Leginkább akkor használjuk ezt a gyakorlatot, amikor interjúra készülünk vagy 

rövid idő alatt kell megnyernünk egy-egy befolyásos személyt – tekintve, hogy 

elfoglaltak, ez gyakran előfordulhat.

#12
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Ha valakit meg akarunk győzni, hogy változtassa meg a véleményét, a követ-

kezőkre van szükségünk:

 • hiteles forrás,

 • meggyőző adatok,

 • emberi történet. 

Egyperces üzenet: Állítás + Bizonyíték + Példa + Felhívás cselekvésre

Állítás: Az üzenet központi gondolata. Egy-két erőteljes mondatban be kell 

tudnunk mutatni az üzenet lényegét.

Az LMBT embereknek <országban> is joguk van a hátrányos megkü-

lönböztetéstől és gyűlöletbeszédtől mentes élethez, ennek jogszabályi 

biztosítékai azonban hiányoznak. 

Bizonyíték: A bizonyítékunk a fő állítást támasztja alá, lehet kvantitatív vagy 

kvalitatív adat. Olyan adatot kell használunk, amit a célközönség megért  

és tud hozzá viszonyulni. 

Szervezetünk adatai szerint <országban> 2008-ban 445 esetben talál-

kozhattunk gyűlöletbeszéddel politikusok vagy más közszereplők 

részéről. 2008 júniusi kérdőíves kutatásunk szerint a válaszadó 1000 

LMBT ember közül 86% szenvedett el hátrányos megkülönböztetést  

az előző év során. Mind a 2007-es, mind a 2008-as Pride rendőri biz-

tosítás nélkül zajlott, annak ellenére, hogy számos szélsőjobbolda-

li ellentüntetést jelentettek be, és több erőszakos támadás is történt.  

A rendőrség akkor sem kezdett nyomozást, illetve nem vett őrizetbe 

senkit, amikor a múlt hónapban Molotov-koktélos támadás érte az 

egyik LMBT szervezet irodáját. Az Emberi Jogi Bizottság elnöke a Napi 

hírmondónak (2008.04.07) azt nyilatkozta: a homoszexualitás „a ter-

mészet megcsúfolása”. 

Példa: Miután bemutattuk a tényeket, meg kell mutatnunk a probléma embe-

ri arcát. Használjunk egy-egy történetet, szükség szerint név nélkül, anonim 

módon vagy az érintett személy beleegyezésével. 

Múlt hónapban egy leszbikus pár a fővárosban súlyos verbális agresz-

sziót szenvedett el egy bárban, ahova korábban rendszeresen jártak, 

mivel megfogták egymás kezét az egyik boxban. A bártulajdonos erő-

szakkal fenyegette meg őket, ha nem hagyják el azonnal a helyiséget. 

Nem mertek a rendőrséghez fordulni, mivel attól tartottak, a rendőrök 

is megalázó módon bánnának velük, és családjukat is értesítenék sze-

xuális irányultságukról. 
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Felhívás cselekvésre: Mondanivalónk végén egyértelműen és világosan 

mondjuk el, hogy akihez beszélünk mit tehet annak érdekében, hogy a helyzet 

megváltozzon. Üzenetünknek ez a legfontosabb része. Rendkívül fontos, hogy 

a célcsoportunk megértse, hogy pontosan mit kérünk tőle. Mindig legyenek 

reálisak és aránylag könnyen megvalósíthatóak ezek a kérések. 

Arra bátorítjuk az emberi jogi területért felelős állami szerveket, így 

az ombudsmant és az Emberi Jogi Bizottságot – hogy integrálják az 

LMBT témát a mindennapi működésükbe, mind a jogsértések nyomon 

követése, mind pedig a jogi munkájuk során.

4.5 KOMMUNIKÁCIÓ NEMZETKÖZI 
INTÉZMÉNYEKKEL

Amikor nemzetközi intézményekkel dolgozunk együtt, egy dolgot soha ne felejt-

sünk: az ott dolgozók is emberek. Lehet, hogy hatalmas és nagy tekintélyű 

intézmény képviselői, de emberként kell hozzájuk viszonyulnunk, ápolnunk 

kell velük a kapcsolatot, bizalmat kell teremtenünk. 

Minden intézménynek adott mandátuma van: ez meghatározza azt, hogy 

milyen ügyekkel fordulhatunk hozzájuk és pontosan mit kérhetünk tőlük. 

Figyeljünk arra is, hogy minden intézmény hierarchikusan működik – nem 

mindenki nyilváníthat véleményt egy adott témában. Ismernünk kell tehát 

magát az intézményt, illetve a kapcsolataink lehetőségeit és korlátait is. 

Ha civil szervezetként találkozunk egy nemzetközi intézmény képviselőivel, 

fontos, hogy kiválasszuk mi az a legfontosabb ügy, amiről beszélni szeretnénk. 

Legyen tömör és világos az üzenetünk, és támasszuk alá hiteles és pontos 

bizonyítékokkal. Mindig legyen nálunk nyomtatott információs anyag: egy-két 

oldalas összefoglaló, egy-egy témába vágó jelentés, elérhetőségek. 

Egy ilyen találkozó során a következőkről mindenképp gondoskodjunk:

 • Milyen beszámoló készül majd a látogatásról/ találkozóról?

 • Ez milyen formában és hol lesz majd elérhető?

 • Tartalmaz-e majd ajánlásokat?

Hasznos lehet megkérdezni, hogy az intézmény képviselője szívesen adna-e  

a témában interjút. Az interjúból kiemelhetünk idézeteket, és ezeket a kor-

mánnyal folytatott későbbi lobbimunkánk során is felhasználhatjuk. 

A kapcsolat fenntartása céljából rendszeresen tájékoztassuk a kapcsolattar-

tóinkat az ügyünk legfontosabb fejleményeiről, győzelmeiről és kihívásairól!
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 • Mindig legyünk egyszerre professzionálisak és barátságosak!

 • Fektessünk időt és energiát ezeknek a kapcsolatoknak a kiépítésébe! 

Nagyszerű kapcsolati hálóra tehetünk így szert, amire a további munkánk 

során is támaszkodhatunk.

 • Mindig olyan információt küldjünk és csakis olyan kéréseket fogalmazzunk 

meg, amik szorosan kapcsolódnak az adott intézmény mandátumához!

4.6 SZEMÉLYES BIZTONSÁGUNK 
A LÁTHATÓ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI 
MUNKA MELLETT

Az LMBTQI-aktivisták többsége a mai napig fizikai és személyes támadás koc-

kázatát vállalja azzal, hogy nyilvánosan végzi érdekérvényesítő munkáját. 

Alapvető fontosságú, hogy a veszélyekkel tisztában legyünk, és amennyire 

lehet gondoskodjunk saját és közösségünk biztonságáról. 

KOCKÁZATKEZELÉS

A kockázatok minimalizálása rendkívül fontos munkánk során. A következő 

módszerek hasznosak lehetnek:

FŐ KOCKÁZAT KOCKÁZATCSÖKKENTÉSI MÓDSZEREK

Erőszakos táma- 

dás aktivisták 

és hozzájuk közel 

állók ellen

1. Előzetes kommunikáció a rendőrséggel

2. Előzetes kommunikáció nemzetközi civil szervezetekkel

3. Erőszakos cselekményeket monitorozó emberek képzése  

és készenlétbe helyezése

Tulajdon 

megrongálása

1. Minden értékes és személyes adat lementése az irodán kívül

2. Kamera és riasztó elhelyezése látható helyen

Érzelmi erőszak
1. A különböző zaklatási mechanizmusok ismerete 

2. Támogató rendszerek felállítása egyének és csoportok számára

Szóbeli 

bántalmazás

1. Csoportban gyakorolni gyűlöletbeszédre megfogalmazott válaszokat 

2. Űrlapok készenlétbe helyezése gyűlölet-bűncselekmények 

dokumentálására

Jó hírnév 

megsértése

1. Egyetértés a magunk és a csoport által végzett feladatokról,  

kötelességekről, elvárásokról 

2. Jó kommunikáció a partnereinkkel, hogy gyorsan tisztázni tudjuk  

a helyzetet

Intézményes zaklatás

1. Gyors jogi segítség elérhetővé tétele 

2. Megfelelő kommunikáció fenntartása nemzetközi partnereinkkel,  

hogy gyorsan jelenteni tudjuk az eseteket

F o r r á s :  A m n e s t y  I n t e r n a t i o n a l  c a m p a i g n i n g  m a n u a l

www.amnesty.org/down-

load/Documents/120000/

act100022001en.pdf
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TOVÁBBI KOCKÁZATOK:

 • Munkahely elvesztése

 • Kiközösítés a családból

 • A szervezet munkájának elakadása

 • Érdekérvényesítési lehetőségek elmulasztása

 • Érdekérvényesítési munka leállása

Egy-egy érdekérvényesítési tevékenységről tájékoztassunk minél több szövet-

ségest – így vészhelyzet esetén gyorsan tudunk segítséget kérni. Különösen jó, 

ha szövetségeseink között van olyan, aki befolyásos, gyorsan eléri a sajtót, tud 

támogatókat mozgósítani.
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5. LÉPÉS

VÁLASSZUNK
MÓDSZERT!
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5.1 LOBBIZÁS HELYI, 
NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI SZINTEKEN

Alkalmazása: hazai politikai változás, nemzetközi politikai nyomásgyakor-

lás, jogi változás (precedens teremtése révén), jogi reform (jogszabályválto-

zás révén), társadalmi támogatottság, nemzetközi nyomás, hazai politikai 

változások

Eszközei: személyes lobbitevékenység, állásfoglalások, jelentések, levélírás, 

döntéshozó szervekkel való együttműködés

Amikor LMBTQI-érdekérvényesítést folytatunk, a munkánk alapja az emberi 

jogi helyzet monitorozása (nyomon követése) és dokumentálása, az emberi jogi 

normák hivatkozása, és célpontjaink meggyőzése arról, hogy ezeket a gyakor-

latba ültessék. 

A politikusok számára a legfontosabb, hogy a választóikat megtartsák. Lehet, 

hogy nem támogatják az LMBTQI-jogokat, de lehet, hogy jobban ismerik a témát, 

mint gondolnánk. Nyíltan talán nem támogatnak minket, de a színfalak mögött 

segítőkészek lehetnek. 

Intenzív lobbiidőszakban (például egy-egy fontos szavazás előtt) érdemes ele-

gendő időt és energiát áldozni arra, hogy információs anyagot készítsünk, amit 

aztán gyorsan bevethetünk célpontjaink tájékoztatására. 

MÓDSZER #2: SZEMÉLYES LOBBIZÁS

A személyes lobbizás során megvalósuló személyes találkozó és az ezáltal 

kiépülő személyes kapcsolat az egyik legértékesebb eszköz az érdekérvénye-

sítési munka során. 

Célpontunknak valószínűleg kevés ideje lesz, ezért mindig rövid és világos 

üzenettel készüljünk. Legyen nálunk információs anyag, amit a megbeszélés 

végén ott hagyhatunk – a találkozón magán viszont sokkal részletesebben 

bemutathatjuk a problémát. 

Célpontunk meggyőzésében mindig sokat segít, ha „emberi arcot” tud kap-

csolni az ügyhöz. Személyes történetek, fotók – mind hasznos eszközök. 

Ha a találkozó nem is hoz azonnal kézzelfogható eredményt, a későbbiekben 

hivatkozási alapként szolgálhat, és arra is jó lehet, hogy könnyebben egyez-

tessünk új találkozót. 

#2
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TIPPEK: 

 • Ismerjük és ismerjük el célpontjaink eddigi munkáját az üggyel kapcsolatban!

 • Emeljük ki, hogy milyen közös pontok vannak a véleményünkben!

 • Ügyeljünk az egyensúlyra: ne csak beszéljünk, hallgassuk meg célpontunk 

mondanivalóját!

 • Legyünk nyitottak az egyezkedésre!

 • Követeléseink ne rugaszkodjanak el a valóságtól!

 • Ne felejtsük el, hogy valószínűleg jelentősen többet tudunk az LMBTQI-

témákról, mint célpontunk – legyünk türelmesek és részletesen mutassuk 

be a helyzetet!

 • Legyen egyértelmű, hogy értünk a témához, a szakértők mi vagyunk – ezt 

arrogancia nélkül nyilvánítsuk ki, értékeljük a másik oldal szakértelmét is!

 • Mellőzzük a szakzsargon használatát – törekedjünk egyszerű nyelvezetre, 

amit a laikus is megért!

 • Üzeneteink legyenek rövidek, világosak! 

 • Ha lehet, egy fő üzenetet fogalmazzunk meg!

 • Derítsük ki, hogy célpontunk mit hajlandó megtenni az ügyért!

FELKÉSZÜLÉS A TALÁLKOZÓRA

Ha kevés rutinunk van, érdemes a megbeszélés előtt: 

 • gyakorolni a konkrét esetek felsorolását, alátámasztva tényekkel, bizonyí-

tékokkal, adatokkal;

 • előre gondolkodni azon, hogy a célpontunk vajon milyen ellenérvekkel készül 

majd és válaszokkal készülni;

 • eldönteni, hogy mit viszünk a megbeszélésre (információs anyag, jelentés, 

fotók, névjegykártya)!

A legfontosabb azonban mindig tisztában lenni azzal, hogy milyen eredmény-

nyel szeretnénk távozni a megbeszélésről (ígéret, következő megbeszélés idő-

pontja, valamilyen konkrét elköteleződés stb.). 

A lobbizás néha egy-egy stratégiailag fontos pillanatban történik, például 

amikor tudjuk, hogy a parlament az új antidiszkriminációs törvényjavaslatot 

vitatja meg vagy szavaz róla. Ilyenkor nyomást gyakorolhatunk a célpontja-

inkra, emlékeztethetjük őket arra, hogy követjük és dokumentáljuk a folyama-

tot, illetve arra is, hogy milyen nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezett-

ségeik vannak. 

Fontos beleképzelnünk magunkat a célpontunk helyzetébe: lehet, hogy még 

soha nem találkoztak LMBTQI-emberrel. Milyen előzetes tudásuk, esetleg elő- 

ítéleteik lehetnek, amelyeket fontos számításba vennünk? Hallgassuk meg 

őket és törekedjünk a párbeszédre! Az éles vita általában nem vezet ered-

ményre. Egy heteronormatív és cisznormatív társadalomban az sem meglepő, 
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ha számunkra alapvető fogalmakkal most találkozik először a célközönségünk. 

Attitűdöket formálni időbe telik. Ezért akkor is legyünk türelmesek, ha nyilvá-

nos kiállást szeretnénk célpontjainktól. Használjunk olyan nyelvezetet, amit  

a célközönségünk ért, és olyan elvárásaink legyenek, amik reálisak. 

Egy lobbitalálkozó alkalmával két kérdésre kell megtalálnunk a választ:

 • Egyetért-e a célpontunk abban, hogy valamit tenni kell?

 • Mit hajlandó tenni?

Ha jól dolgozunk és alapos kutatást végeztünk a célpontunkkal kapcsolatban, 

ügyesen össze tudjuk kapcsolni a mi ügyünket az ő szakterületével. Ők is hasz-

nálnak olyan kifejezéseket, mint „emberi jogok”, „társadalmi igazságtalanság”, 

„elnyomás”, „diszkrimináció”? 

Rendkívül fontos összehangolni a lobbimunkánkat a szövetségeseink tevé-

kénységével. Sokkal hatékonyabb lehet, ha nagyjából egy időben és ugyanazt 

az üzenetet kapja meg célpontunk tőlünk és partnereinktől. 

Mindenképpen hagyjunk a célpontunknál információs anyagokat, például 

véleményt, amit később elő tud venni, és ami tartalmazza az érveinket, amik 

a megbeszélésen is elhangzottak. A vélemény magában foglalja az ügyünk 

hátterét, a jelenlegi helyzetet és a megoldásokat. Hivatkozzunk az Európa 

Tanács, az EU, az EBESZ és az ENSZ releváns standardjaira is! Ebben az esetben 

is használhatjuk ez egyperces üzenet módszer elemeit. 

Ha célpontunk képzett és tapasztalt vitapartner, amihez akár határozott, 

karizmatikus fellépés is társulhat, sokszor ijesztő lehet. Néha úgy érezhetjük, 

hogy az üzenetünk egyáltalán nem ér célba, vagy kifejezetten ellenséges reak-

ciókkal találkozunk. Ezekből az esetekből mind tanulhatunk és megfigyelhet-

jük, hogy mi magunk hogyan reagáltunk – legközelebb lehet, hogy ügyesebbek, 

határozottabbak leszünk. 

MÓDSZER #3: VÉLEMÉNYEK 
ÉS FELKÉSZÍTŐ ANYAGOK

Vélemény: Egy állítás kifejtése. Világosan összefoglalja a célközönség számá-

ra, hogy a szervezetünknek vagy a koalíciónknak pontosan mi az álláspontja  

az üggyel kapcsolatban. 

„Ezt gondoljuk az ügyről, és ezt javasoljuk”.

Felkészítő anyag: Állításunk kevésbé formális megfogalmazása. Célja, hogy 

szövetségeseinkkel ismertessük az álláspontunkat. 

#3
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Az elvi állásfoglalásunk (lásd bővebben: 2.4 fejezet) jó alapja lehet vélemé-

nyünk előkészítésének. A különbség az, hogy az elvi állásfoglalás egy belső 

használatra készített dokumentum, a vélemény pedig a környezetünk számára 

készül, így sokkal hivatalosabb is: érveléseket tartalmaz, forrásokra hivatko-

zik, sokszor jogi nyelvezetet használ, reagál a leggyakoribb politikai színtérről 

vagy médiából ismert ellenérvekre, és általánosságban véve sokkal mélyeb-

ben elemzi a szóban forgó problémát. 

A véleményünk főbb elemei: 

 • Ajánlás: Fő ajánlásunk megfogalmazása egy-két mondatban.

 • Háttér: Elmagyarázzuk, hogy miért és miért pont most készült el az adott 

vélemény, felsoroljuk a releváns jogszabályokat, nemzetközi egyezménye-

ket, szakpolitikákat, amik az ajánlásainkkal összhangban vannak.

 • Bizonyítékok: Bemutatjuk a bizonyítékokat, amik alátámasztják az általunk 

megfogalmazott ajánlásokat. 

 • Kvantitatív: Számok, adatok. 

 • Kvalitatív: Esettanulmányok, személyes történetek, anekdoták. Mindig kér-

jünk engedélyt az érintettektől, vagy használjuk az adatokat anonim módon, 

esetleg az érintettek nevét megváltoztatva. 

 • Álláspontunk: Logikus magyarázata annak, hogy bizonyítékunkból hogyan 

következnek az ajánlások. Itt megválaszolhatjuk a lehetséges kérdéseket 

és ellenvetéseket. 

 • Ajánlások: Konkrét, reálisan megvalósítható lépések, amiket a döntéshozók 

gyakorlatba tudnak ültetni.

 • Támogató szervezetek és személyek listája.

 • Szervezetünk/koalíciónk neve, logója.

 • Dátum.

 • Kapcsolattartó és elérhetőségei (cím, email, telefon).

Az ECRI az Európa Tanács keretében működő szakértői bizottság, 

amelynek célja, hogy általános ajánlásokkal és az egyes országok 

számára megfogalmazott javaslatokkal segítse a rasszizmus és más 

előítéletes nézetek elleni küzdelmet. A szervezet ötévente az Európa 

Tanács mind a negyvenhét országáról országjelentést készít, mely-

ben értékelik az elmúlt időszak jogalkotási és társadalmi folyamatait. 

2013-tól kezdve a bizottság mandátuma már nemcsak a rasszizmusra, 

hanem a homofóbia és a transzfóbia témájára is kiterjed. 

Az országjelentés összeállítása érdekében a bizottság néhány tagja 

és szakértője 2014 júniusában hivatalos országlátogatásra érkezett 

Magyarországra, amelynek keretében különböző állami szervek (minisz-

tériumok, Ombudsman, rendőrség) és civil szervezetek képviselőivel 
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találkoztak a helyzet feltérképezése érdekében. A látogatás során 

LMBTQI-szervezetek képviselőivel is beszéltek. 2013 októberében már 

tudtuk, hogy jönnek, de kapacitás hiányában írásbeli anyagot nem 

küldtünk előre, és találkozni sem tudtunk velük. Ebből a körből tehát 

kimaradtunk. 

A Magyar LMBT Szövetség személyesen is találkozott a tagokkal és is- 

mertük az általuk küldött jelentés tartalmát is. Úgy éreztük, hogy 

néhány fontos transz-specifikus információ kimaradt ebből, így a láto- 

gatás után elküldtünk egy kiegészítő jelentést a bizottság számára,  

a Transgender Europe nemzetközi transz szervezet támogatásával.

Részletesen leírtuk az általunk tapasztalt problémákat, két témára 

fókuszálva: 

 • Transz-specifikus egészségügyi szakmai irányelv hiánya: Nem egyér-

telmű ki és milyen feltételekkel jogosult ellátásra, valamint nem egyér-

telmű az sem, hogy kinek és hogyan kellene ellátnia az érintetteket. Ez 

a helyzet visszaélésekhez, diszkriminációhoz vezet, illetve magában 

hordozza az önkényes eljárás kockázatát és nem teremt lehetőséget 

jogorvoslatra sem.

 • A képzett szakemberek hiánya: Az érintett szakterületek szakembe-

rei számára nem létezik a kezelésekre irányuló speciális képzés vagy 

továbbképzés. A legtöbben nem ismerik a nemzetközi protokollokat 

sem, ezért az ellátás minősége nem megfelelő.

A napi érdékérvényesítő tevékenységünk szempontjából különösen 

fontos volt, hogy a bizottság jelentésében kitérjen az általunk legége-

tőbbnek vélt problémákra: ezek kezelésével azonnali javulás követ-

kezne be az érintettek életminőségében. 

Egyértelmű sikerként könyveltük el, hogy mindkét téma említésre 

került a jelentésben. 

Amellett, hogy nagyon komoly és fontos megállapításokat tett a bizott-

ság általános szexuális irányultság és nemi identitás témában, ezek  

a transz-specifikus megállapítások számunkra igen jelentősek. Első al- 

kalommal jelentek meg ugyanis az általunk javasolt szempontok egy 

ilyen horderejű jelentésben. Rendkívül pozitív eredmény volt, hogy a kor- 

mány ki is tért ezekre a megállapításokra az álláspontját tartalmazó  

mellékletben: az irányelvek elkészülésével kapcsolatban azonnal meg-

erősítette, hogy azok fejlesztés alatt állnak. Reméljük ez hozzájárul ah- 

hoz, hogy a 2003-ban megígért irányelv végre valóban elkészülhessen.

F o r r á s :  Tr a n s v a n i l l a  Tr a n s z n e m ű  E g y e s ü l e t

Az ECRI 2015-ös  

jelentése Magyarországról  

www.coe.int/t/dghl/

monitoring/ecri/Count-

ry-by-country/Hungary/

HUN-CbC-V-2015-19-ENG.

pdf
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FELKÉSZÍTŐ ANYAG

Ez az anyag belső használatra készül: a szervezet munkatársai/tagjai és a szö-

vetségeseink számára. Célja, hogy érdekérvényesítő munkánkat segítse – ezért  

lehet informális, jegyzetszerű. Érdemes ugyanazt a struktúrát használni, mint 

a véleménynél, illetve figyelni a következőkre:

 • Hangsúlyozzuk a legfontosabb pontokat – például kiemelve, aláhúzva, szí-

nessel kihúzva!

 • Gyűjtsük össze azokat az alapköveteléseket, amikből nem szeretnénk engedni!

 • Írjuk össze a lehetséges kérdéseket és szedjük össze a megfelelő válaszokat!

 • Vegyük számba az esetleges nehézségeket és azt, hogy milyen módon kezel-

hetnénk őket!

TIPPEK: VÉLEMÉNYEK ÉS FELKÉSZÍTŐ ANYAGOK ÍRÁSA

 • Nyelvezetünk legyen a célközönségre szabva!

 • Írásunk mindig az adott célközönségnek szóljon (Mit tehetnek? Mi érdek-

li őket? Mennyit tudnak?)!

 • Ne felejtsük el a pontos hivatkozásokat forrásainkhoz!

 • Konzultáljunk az érintettekkel, szakértőkkel!

 • Legyen a szervezetünk minden tagja számára világos, hogy mi az álláspontunk!

 • Ne idézzünk senkit a beleegyezése nélkül!

 • Ne használjunk rövidítéseket – ha ez mégis elengedhetetlen, mindenképp 

magyarázzuk meg őket!

ÁLTALÁNOS TANÁCS

 • Mindkét írott anyag legyen a lehető legrövidebb! Minél hosszabb, annál kisebb 

az esély arra, hogy célpontjaink elolvassák. 

 • Ne feltételezzük, hogy címzettjeink ismerik a témát, az ügy részleteit. Mindig 

magyarázzunk el mindent az alapoktól, így célpontunk anélkül is megérti  

a problémát, hogy extra információk után kellene kutatnia. 

 • Legyen világos, hogy mi tény és mi vélemény. A tényeket mindig támasszuk 

alá bizonyítékokkal, a véleményeket pedig lehetőség szerint idézetként tün-

tessük fel.

F o r r á s :  A d v o c a c y  i n  A c t i o n :  a  t o o l k i t  t o  s u p p o r t  N G O s  a n d 

C B O s  r e s p o n d i n g  t o  H I V /A I D S  ( I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  o f  A I D S 

S e r v i c e  O r g a n i s a t i o n s  ( I C A S O ) ,  2 0 0 2 )

    

MÓDSZER #4: JELENTÉSEK

Emberi jogi jelentéseket használhatunk helyi, nemzeti és nemzetközi mun-

kánk során. A jelentések témája változatos lehet, egy-egy konkrét esemény-

ről szóló jelentéstől kezdve (rendőri fellépés a Budapest Pride felvonuláson), 
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egy társadalmi területre vonatkozó jelentésen át (jelentés a munkahelyi vagy  

az egészségügyi diszkriminációról) egészen az országjelentésekig (LMBTQI-

jogok Magyarországon 2015).

Egy jelentés elkészítése rendkívül sok időt vesz igénybe: meg kell tervez-

nünk a folyamatot, terepmunkát és kutatást kell végeznünk, meg kell írnunk  

az anyagot, véleményeztetni, lektorálni kell, a tördelésre, dizájnmunkára  

és a nyomtatásra is időt kell szánnunk. 

A jelentés célja, hogy a jövőbeni érdekérvényesítési munkánk alapját adja – hi- 

vatkozhatunk rá mint hiteles, megbízható és pontos forrásra. Vagyis: a jelentés 

önmagában nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy a célunkat elérjük. 

A jelentés megtervezése: Bontsuk részfeladatokra a folyamatot! Jelöljük ki 

a felelősöket és a határidőket!

Az információ rendszerezése: Kezdjük a folyamatot közös ötleteléssel! Mik  

a főbb témák és címszavak? Milyen szerkezet működne jól? Ha mindent összeír-

tunk, kiemelhetjük a legfontosabb részeket különböző színekkel. Rendszerezzük 

a gondolatainkat, állítsunk fel logikus szerkezetet, sorrendet!

A JELENTÉS LEGFONTOSABB RÉSZEI:

 • Címlap

 • Köszönetnyilvánítás

 • Tartalomjegyzék

 • Kivonat, összefoglaló

 • Bevezető

 • Módszertan

 • Eredmények

 • Főszöveg

 • Következtetések és ajánlások

 • Hivatkozások

ORSZÁGJELENTÉSEK 

Egy országjelentés rengeteg idő, munka és emberi erőforrás befektetésével jár. 

Egy diszkriminációval foglalkozó országjelentés főbb tartalmi elemei a követ-

kezők:

 • A diszkriminatív törvények összefoglalása, bármilyen antidiszkriminációs 

törvény, szabály vagy intézmény bemutatása.

 • Ha kérdőívet használtunk, az eredmények részletes bemutatása – például 

tematikus blokkokban: erőszak, munkahelyi diszkrimináció, iskolai diszkri-

mináció stb. 

TransCare 

A transz* embereket  

az egészségügyben  

érő diszkrimináció  

dokumentálása  

Magyarországon 

transvanilla.hu/images/

letoltesek/TransCare_online.

pdf

 

LMBTQI-árnyékjelentés  

Magyarország második  

ENSZ egyetemes időszakos 

felülvizsgálatához

 lmbtszovetseg.hu/

hirek/arnyekjelentest

-%0Akeszitettunk

-az-%0Aensz-nek
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 • A társadalmi attitűdök bemutatása: közvéleménykutatások, politikusok 

homofób és transzfób nézetei, vallási vezetők, más befolyásos személyek 

megnyilvánulásai.

 • Az LMBTQI-emberek negatív megjelenítése a médiában.

 • A legutóbbi és legfontosabb diszkriminációs esetek bemutatása, leírás arról, 

hogy a hatóságok hogyan kezelték őket.

 • A jogi környezet az országban.

 • Ajánlások a kormány felé arról, hogy milyen lépéseket kell tenniük az LMBTQI-

embereket érő diszkriminációval szemben.

ÁRNYÉKJELENTÉSEK/PÁRHUZAMOS JELENTÉSEK 

Az ENSZ és az EU különböző bizottságai megkövetelik, hogy az állam rendsze-

resen beszámoljon az emberi jogi helyzetről és arról, hogy egy bizonyos egyez-

ményben vállalt kötelezettségeit milyen mértékben ültette át a gyakorlatba. 

Ezzel egy időben civil szervezetek is küldhetnek civil jelentést, melyben a kor-

mány által írtakat kritizálhatják, és részletesen beszámolhatnak az emberi jogi 

helyzetről, kiemelve a legfontosabb jogsértéseket. 

Érdemes a jelentést a lehető legrövidebbre fogni – a terjedelmi keretek álta-

lában adottak. A szerkezet általában az egyezmény cikkelyeinek sorrendjét 

követi. 

TEMATIKUS JELENTÉSEK

Ezek lehetnek éves jelentések, jelentések a pénzügyi támogatóink szá-

mára, egy-egy konkrét esetről szóló jelentés vagy az LMBTQI-közösség 

részére készített beszámoló egy adott érdekérvényesítési cél megvaló-

sítása terén elért eredményekről. A jelentés időbeli és térbeli kiterjedése 

vagy a téma komplexitása is befolyásolhatja, hogy mennyi munkát igényel  

az elkészítése. 

Példák: gyűlöletbűncselekmények és gyűlöletbeszéd, munkaerőpiaci hely-

zet, iskolai tapasztalatok, egészségügyi diszkrimináció, partnerkapcsolatok 

és gyermekvállalás, sport, LMBTQI-menedékkérők és menekültek helyzete, 

többszörös hátrányos diszkrimináció

MÓDSZER #5: LEVÉLÍRÁS

Rendkívül hatékony eszköz lehet a kezünkben egy politikusok vagy döntésho-

zók számára megírt (nyílt) levél, mely tartalmazza a probléma leírását és vilá-

gosan megfogalmazza, hogy az illetőtől vagy intézménytől pontosan milyen 

lépést várunk és mikor. 

#5
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LEVÉLMINTA: 

     

 Fejléc, logó

Feladó neve és címe

Címzett neve

Pozíciója

Címe

Üdvözlés

1. bekezdés

Mit kérünk az illetőtől?

2. bekezdés

A legfontosabb tények, amik alátámasztják az ügyünket. Sorakoztassuk 

fel a leginkább meggyőző érveket, amik bemutatják miért fontos a kért 

lépés. 

3. bekezdés

Magyarázzuk el, hogy a címzett személy szerint hogyan járulhat hoz-

zá a pozitív változáshoz. Ne csak tényeket és adatokat mutassunk be, 

hanem személyes úton győzzük meg az illetőt. Visszahivatkozhatunk a 

levél elején megfogalmazott kérésünkre. 

4. bekezdés 

Köszönjük meg az olvasó figyelmét, és hogy kérésünket megfontolja. 

Adjuk meg elérhetőségeinket és ajánljuk fel, hogy kérdések esetén szí-

vesen rendelkezésére állunk. 

Lezárás

Dátum

Aláírás

Nyomtatott név

Pozíció

TIPPEK:

 • Kérjük meg a címzettet, hogy válaszában fejezze ki álláspontját!

 • Levelenként maximum egy ügyet mutassunk be!

 • Kérjünk konkrét lépést!

 • Levelünk legyen rövid!

 • Hangvételünk legyen formális, de emberként szóljon a címzetthez, ameny-

nyire lehet, személyesen!
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 • Használjuk a szervezet logóját, hogy levelünk hiteles legyen!

 • Ha a címzett már segítette az ügyet a múltban, mindenképpen fejezzük  

ki az elismerésünket vagy hálánkat!

 • Ne felejtsük az utánkövetést – ha kell, küldjünk még egy levelet a válasz 

megérkezése után!

Az új Polgári Törvénykönyv parlamenti vitája 2008-2009-ben zajlott. 

A Magyar LMBT Szövetség sikeresen lobbizott egy módosító javaslat 

elfogadásáért, amely lehetővé tette volna az élettársak és bejegy-

zett élettársak számára, hogy partnerük gyermekét örökbefogadják. 

Bár mind a kormány, mind a törvényjavaslat részletes vitájáért fele-

lős bizottság a módosító javaslatot korábban támogatta, a Szociális  

és Munkaügyi Minisztérium nyomására az Országgyűlés a már elfoga-

dott módosító javaslat visszavonását tervezte. 

A Magyar LMBT Szövetség erre válaszul valamennyi országgyűlési kép-

viselőnek és frakciónak levelet küldött, hogy a módosító javaslatot ne 

szavazzák meg. Bár a levélküldő akció közvetlenül nem vezetett ered-

ményre, amikor a köztársasági elnök vétója után néhány hónappal  

a törvényjavaslat ismét az Országgyűlés elé került, sikerült az eredeti 

javaslathoz hasonló módosító javaslatot elfogadtatni. Sajnos a kon-

zervatív többség 2010-es hatalomrakerülése után egyik első dolga 

volt az Országgyűlés által elfogadott jogszabályt visszavonni, így az 

sohasem lépett hatályba. 

Tisztelt országgyűlési képviselő!

 

2009. március 30-án az Országgyűlés – az Ön szavazatával – olyan 

módosító javaslatot (T/5949/236. sz.) fogadott el az új Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvényjavaslathoz, amely lehetővé tette volna 

az élettársak és bejegyzett élettársak számára, hogy örökbefogadják 

partnerük gyermekét, akit egyébként is közösen nevelnek.

A Kormány most a már elfogadott módosító javaslat visszavonását 

kezdeményezte zárószavazás előtti módosító javaslatban (T/5949/416. 

sz. módosító javaslat, 78–80, 83–85, 87, 88. pontok). A korábban elfo-

gadott módosító javaslat visszavonása ebben a formában súlyosan 

sérti a házszabály rendelkezéseit, és a gyermeket nevelő, házastársi 

kapcsolaton kívül élő párok százezreit fosztja meg a jogilag rendezett 

családi kapcsolatok lehetőségétől.
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Kérjük Önt, hogy a vonatkozó módosító javaslatokról frakciója kez-

deményezzen külön szavazást, és a szavazás során ne támogassa  

a Kormány által javasolt változtatást.

A partner gyermekének örökbefogadásával foglalkozó, illetve a módosító 

javaslat előzményeit ismertető háttéranyagot levelünkhöz mellékeltük.

Üdvözlettel:

Steigler Sándor, ügyvivő   

Magyar LMBT Szövetség

2009. szeptember 13.

F o r r á s :  M a g y a r  L M B T  S z ö v e t s é g

MÓDSZER #6: A DÖNTÉSHOZÓKKAL VALÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS

Ahogy az LMBTQI-jogok egyre nagyobb láthatóságra tesznek szert, egyre több 

intézmény és hatóság ismeri el, hogy az LMBTQI-szervezetek valódi szakérte-

lemmel rendelkeznek. Gyakran kapunk felkéréseket, hogy vegyünk részt dön-

tési folyamatokban – néha partnerként, néha csak jelképesen. Példák erre  

a különböző bizottságok, munkacsoportok, kerekasztalok, tanácsok, szak-

szervezeti fórumok vagy irányító testületek. 

Fontos tudnunk, hogy pontosan milyen módon zajlik a döntéshozatal ezekben 

a testületekben, és hogy miként lehet csatlakozni hozzájuk (például választás, 

kinevezés). Van-e lehetőség koalíciók kiépítésére? 

Érdekérvényesítést végezni egy-egy testületben időigényes és hosszútávú mun-

ka. Időbe telik, amíg kiismerjük magunkat a csoportban, amíg bizalmat építünk 

és amíg hatékonyan tudjuk befolyásolni a véleményeket és a döntéseket. 

Minden testület egy-egy célpont – ezért alapos kutatást kell végeznünk 

a közös munka megkezdése előtt. Mi a mandátuma? Kik a tagjai? Hogyan 

működik? Hogyan lehet befolyásolni? Mik a korlátai?

 • Mik a legfontosabb ügyek a többi tag számára? Keressünk közös pontokat, 

ezekre könnyebb bizalmat építeni!

 • Ismerjük meg a többi tagot – mindegyikük egy-egy érdekérvényesítési cél-

pont! Ápoljuk velük a kapcsolatunkat!

 • Próbáljuk meg elkerülni a nézeteltéréseket!

 • Képviseljük lelkiismeretesen azokat, akik megválasztottak!

 • Legyünk kompromisszumkészek!

#6



72

ELŐNY HÁTRÁNY

Hosszútávon befolyásolhatjuk a döntéseket.
Nem minden döntéshozó testület nyitott a válto-

zásra.

Könnyebb belülről hatni a rendszerre, mint kívül-

ről.

Kívülállónak érezhetjük magunkat a csoporton 

belül is.

Hozzáférünk a belső információkhoz, fel tudjuk 

mérni, hogy mik a reális célok.

Olyan döntésekkel is kapcsolatba hozhatnak min-

ket, amelyekkel nem értettünk egyet.

Döntéshozókkal építhetünk ki kapcsolatokat.
Lehet, hogy teljesen más a testület értékrendje, 

mint a miénk.

A szervezetünket több tisztelet és hitelesség övezi 

majd.

 

TIPPEK

 • Minden találkozó előtt készüljünk fel rendesen: ismerjük a napirendi ponto-

kat és legyünk tisztában azzal, hogy pontosan mit akarunk mondani!

 • Használjunk tényeket és számadatokat, személyes történeteket és más 

bizonyítékokat!

 • Mindent jegyezzünk fel és nem sokkal a megbeszélés után osszuk meg azok-

kal, akiket képviselünk!

 • Ismerjük meg a testület összes tagját, ha lehetséges!

 • Segítsük a testület munkáját, ahogy tudjuk – ettől ők is szívesebben segítik 

majd a mi javaslatainkat!

 • Ha nincs időnk eljárni a megbeszélésekre, inkább adjuk át a feladatot másnak!

 • Ne lepjük meg a tagokat hirtelen felvetésekkel, amik túl soknak bizonyul-

hatnak – hacsak nem sürgős lépésre van szükség!

 

A magyar kormány 2012-ben létrehozta a különböző minisztériu-

mok emberi jogi területen feladatkörrel rendelkező államtitkáraiból  

az Emberi Jogi Munkacsoportot, és ennek konzultatív testületeként 

az Emberi Jogi Kerekasztalt, melynek az e területen dolgozó civil szer-

vezetek lehetnek tagjai. A Kerekasztalba bekerülő civil szervezeteket 

pályázat útján választották ki. 

A Kerekasztal munkáját tizenkét tematikus munkacsoportban vég-

zi, többek között a nők, a gyermekek, a romák és az LMBT-emberek 

jogaival foglalkozó munkacsoportban. A Kerekasztal munkájában 

az LMBTQI-szervezetek közül a Magyar LMBT Szövetség, a Háttér 

Társaság és a Patent Egyesület vesz részt. Az LMBT-emberek joga-

iért felelős tematikus munkacsoport 2013 tavasza és 2015 ősze 

között összesen öt alkalommal ülésezett, amely során áttekintet-

ték az LMBT-embereket érő diszkrimináció főbb területeit (párkap-

csolat és gyermekvállalás, egészségügy, oktatás, munkavállalás,

A munkacsoport honlapja:

emberijogok.kormany.hu
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gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd), megvitatták az ENSZ  

Egyetemes Időszakos Felülvizsgálata (UPR) keretében kapott, LMBT- 

témájú ajánlások átültetése érdekében szükséges lépéseket, a Háttér  

Társaság által az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága LMBT-ajánlá- 

sának hazai végrehajtásáról szóló jelentést és az abban foglalt aján-

lásokat, valamint a Homofóbia és Transzfóbia Elleni Világnappal 

kapcsolatos Kormányzati feladatokat. 

A Magyar LMBT Szövetség valamennyi napirendi pont kapcsán hosz-

szabb-rövidebb írásbeli véleményt készített, amelyet a munkacso-

port tagjainak is eljuttatott. A munkacsoportban végzett tevékeny-

ség eredményeként több ajánlás kapcsán részletes egyeztetések 

indultak, és az Emberi Jogi Munkacsoport mind 2014-ben, mind 

2015-ben közleményt adott ki a Homofóbia és a Transzfóbia Elleni 

Világnap alkalmából. 

F o r r á s :  M a g y a r  L M B T  S z ö v e t s é g

MILYEN DÖNTÉSHOZÓ SZERVEKKEL 

DOLGOZZUNK EGYÜTT?

 • Készítsünk listát az összes olyan döntéshozó szervről, ami az ügyünk szem-

pontjából fontos lehet! A listánk tartalmazzon központi és helyi szerve-

ket, civil testületeket, cégeket, szakmai szövetségeket, vallási szerveze-

tek csoportjait!

 • Tudjuk meg, hogy melyikhez hogyan lehet csatlakozni (például választás vagy 

kijelölés útján)!

 • Jelöljünk vagy javasoljunk tagokat a testületek számára!

 • A képviselőinket figyelmesen válasszuk ki! Legyen elegendő tapasztalatuk, 

szakértelmük, legyenek megbízhatóak és magabiztosak!

 

TÁMOGASSUK A KÉPVISELŐNKET!

 • Támogatásunkkal magabiztosabbak lesznek, határozottabban tudnak majd 

felszólalni a megbeszéléseken.

 • Tartsunk felkészítő találkozókat, szedjük össze előre a főbb pontokat, gyűjt-

sünk közösen háttéranyagot! Gyakoroljuk a felszólalásokat!

 • Találkozzunk a megbeszélés után: Mi történt? Mi ment jól? Min lehetne javítani?

 • Igény szerint tartsunk képzést érvelésből, tárgyalásból, határozott 

beszédstílusból!

 

F o r r á s :  A d v o c a c y  i n  A c t i o n :  a  t o o l k i t  t o  s u p p o r t  N G O s  a n d 

C B O s  r e s p o n d i n g  t o  H I V /A I D S  ( I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  o f  A I D S 

S e r v i c e  O r g a n i s a t i o n s  ( I C A S O ) ,  2 0 0 2 )

A Magyar LMBT Szövetség 

munkája az Embei Jogi

Kerekasztalban

lmbtszovetseg.hu/ 

tevekenysegunk/ 

erdekervenyesites/ 

emberi-jogi-kerekasztal
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MÓDSZER #7: STRATÉGIAI PERESKEDÉS

Stratégiai pereskedés alatt azt értjük, amikor egy jogsérelem esetén bírósághoz 

fordulunk és az ügyet arra használjuk, hogy rendszerszintű változást érjünk 

el. Egy transz ember ügye például az egész transz közösség jogaira kihathat. 

Jól kell megválasztanunk az esetet, hiszen jó esetben társadalmi hatása lehet 

– ha rosszul választunk, ezt elmulasztjuk.

 

Az ügy akár 5-10 évig is elhúzódhat és rengeteg pénzbe kerülhet. Emiatt  

hasznos lehet, ha nemzetközi civil szervezetekkel összefogva vágunk bele  

a feladatba.

 

A pereskedés mellett fontos jó lobbi- és médiamunkát is végeznünk: a nyilvá-

nosság hasznunkra válhat.

 

MIRE KELL FIGYELNÜNK?

Precedens: A stratégiai pereskedés legfőbb célja, hogy precedenst teremtsünk 

jövőbeni hasonló esetek számára. Akkor érdemes foglalkoznunk egy üggyel,  

ha tényleg rendszerszintű hatást várhatunk tőle.

Legmagasabb szintű bíróság: Olyan országokban, ahol a precedens nagy 

jelentőségű, érdemes lehet a legfelsőbb bíróságig elvinni az ügyet. Nemzetközi 

bírósághoz ráadásul csak akkor fordulhatunk, ha már az összes hazai jogor-

voslati lehetőséget kimerítettük. 

Vesztés: Ha veszítünk, rossz precedenst teremtünk vagy pedig megerősítünk 

egy káros gyakorlatot. Ezzel csak a saját helyzetünket rontjuk. Ha viszont  

a hazai bíróságokon veszítünk, még mindig fordulhatunk a nemzetközi bírósá-

gok felé, ez akár segítheti is az ügyünket.

Költségek: A költségek egyrészt tetemesek, másrészt nem mindig számíthatók 

ki előre. Ha veszítünk, lehet hogy az ellenfelünk költségeit is meg kell térítenünk.

Semlegesség hiánya: Sok országban a bíróságok egyáltalán nem függetlenek  

a kormánytól, ezért felesleges hozzájuk fordulnunk.

Hatás: Ha hiányzik a döntés gyakorlatba történő átültetésének, kikényszerí-

tésének intézményrendszere, a sok munka nem bír befolyással a közösségeink 

mindennapi életére. Egy-egy bírósági döntés gyakran nem találkozik a társa-

dalom véleményével. Ha nem készítettük elő a társadalmi környezetet a válto-

zásra, a pereskedésre fordított erőforrások kárba mehetnek. Szerezzünk tár-

sadalmi támogatást a változáshoz. 

#7



75

2007 előtt a magyar a jogszabályok a házastársakkal szemben az élet-

társakat nem tekintették családtagnak a beutazásról, tartózkodásról 

és letelepedésről szóló döntések meghozatala során. 

Egy azonos nemű élettársával évek óta Magyarországon élő külföl-

di férfi 2004-ben letelepedési engedélyért fordult a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatalhoz. A hivatal a kérelmet elutasította, arra 

hivatkozva, hogy a kérelmező lakhatása és megélhetése nem biztosí-

tott, annak ellenére, hogy azt élettársa írásban vállalta. A kérelmező 

jogi képviseletét a Háttér Társaság ügyvédje vállalta el. 

A hivatal másodfokon már biztosítottnak találta a lakhatást, de határo-

zatában kifejtette: csak tartási kötelezettséggel bíró hozzátartozók ese-

tén fogadható el a hozzátartozó támogatása a megélhetés biztosítása-

ként, márpedig az élettársak nem minősülnek ilyen hozzátartozónak. 

A Legfelsőbb Bíróságot is megjárt ügy végére a Fővárosi Bíróság 2006-

os ítélete tett pontot: a Bíróság megállapította, hogy az élettárs nyúj-

totta támogatást is figyelembe kell vennie a hivatalnak. Az ügynek-

fontos szerepe volt abban, hogy a 2007. január 1-jén hatályba lépett, 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beuta-

zásáról és tartózkodásáról szóló új törvény már nevesítetten lehetővé 

teszi az élettársak családtagként történő elismerését.

F o r r á s :  H á t t é r  Tá r s a s á g

RENDŐRSÉGI BETILTÁSOK 

A BUDAPEST PRIDE FELVONULÁS KAPCSÁN 

2012 áprilisában a Budapesti Rendőr-főkapitányság tiltó határozatot 

hozott a Budapest Pride Felvonulással kapcsolatban. A rendőrség nem 

először próbálta megakadályozni a felvonulás megrendezését. A gyü-

lekezési jog korlátozását ebben az évben azzal indokolták, hogy a a fel-

vonulás akadályozza a forgalmat. 

A Budapest Pride szervezői gyors reakcióként kampányvideót forgat-

tak Nem tilthatnak be! Ott leszünk a Budapest Pride-on! címmel, mely 

kifejezte, hogy a rendőrségi határozat ellenére az LMBTQ-emberek 

nem fognak eltűnni, hanem továbbra is igyekeznek megmutatni 

magukat és kiállni a társadalmi- és jogegyenlőségért. Ezzel párhu-

zamosan a szervezők a betiltás miatt a bírósághoz fordultak, mely 

a tiltó határozatot hatályon kívül helyezte, így 2012-es rendezvény 

megvalósulhatott. 

A Háttér Társaság

2006-os

bevándorlási-ügye 

www.hatter.hu/program-

jaink/jogsegelyszolgalat/

jelentosebb-ugyeink/be-

vandorolasi-ugy-2006

Videókampány: 

www.youtube.com/

watch?v=OhkfDaoJ7iU 

Háttér Társaság: 

Sajtóközlemény

Zaklató módon  

diszkriminált  

a rendőrség a 2012-es  

Pride Felvonulás  

betiltásával  

www.hatter.hu/hirek/

sajtokozlemeny-zaklato

-modon-diszkriminalt

-a-rendorseg-a-2012-es

-pride-felvonulas

-betiltasaval
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A Magyar Helsinki Bizottság által képviselve a Háttér Társaság és egy 

magánszemély pert indított a BRFK ellen. 

A tiltó határozat olyan indokokra hivatkozott, amelyekről már 2011-

ben – szintén a BRFK tiltó határozata nyomán – kimondta a bíróság, 

hogy azok megalapozatlanok. A felperesek aggályosnak találták  

a rendőrség döntésében azt is, hogy a BRFK a Budapest Pride felvo-

nulást megelőzően számos, hasonló útvonalra eső, ráadásul lénye-

gesen nagyobb résztvevői számmal tervezett rendezvény megtar-

tását tudomásul vette – írta sajtóközleményében a Háttér Társaság. 

2014 szeptemberében a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében a követ-

kező álláspontra helyezkedett: „mivel a BRFK semmilyen nyomós érvet 

nem tudott felhozni a hasonló rendezvények eltérő kezelésére – a rend- 

őrség szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülön-

böztetést és zaklatást valósított meg a Budapest Pride betiltásával.  

A bíróság döntésének értelmében a BRFK-nak magánlevélben kell kife-

jezni sajnálkozását a jogsértés miatt” – írta a Helsinki Bizottság. Kiemelt 

célunk volt, hogy a következő évi Budapest Pride Felvonulásokat  

és a hasonló jellegű politikai demonstrációkat se kezelhesse diszkrimi-

natív módon a rendőrség, és azokat vegye tudomásul. 

F o r r á s :  B u d a p e s t  P r i d e ,  H á t t é r  Tá r s a s á g

      

5.2 ÉRZÉKENYÍTÉS ÉS TUDATOSSÁGNÖVELÉS

Alkalmazása: az LMBTQI-emberek láthatóságának növelése, a társadalom 

érzékenyítése, az LMBTQI-emberek mobilizálása, az ügy legitimitásának meg-

teremtése, a támogatottság növelése

Eszközei: poszterek és szórólapok, tüntetések, konferenciák és workshopok, 

internet és közösségi média, online információgyűjtés és terjesztés 

Érzékenyítésről beszélünk, amikor információt közlünk egy emberi jogi üggyel 

kapcsolatban annak érdekében, hogy az emberek, közösségek vagy a társada-

lom attitűdjét, viselkedését pozitív irányba változtassuk. Az érzékenyítésnek 

mindig valamilyen konkrét célja van.

Szeretnénk, hogy a rendőrség tudja, mit jelent a szexuális irányultság és 

nemi identitás, hogy tisztában legyen vele, LMBTQI-emberként milyen 

emberi jogi sérelmeknek vagyunk kitéve, és jobban megértsék a homo-

Bővebb információ:  

Children’s Rights Information 

Network: Guide  

to Strategic Litigation

www.a4id.org/sites/default/

files/Childrens_Rights_

Guide_to_Strategic_

Litigation.pdf  

Interights, UK: 

Strategic litigation  

of race discrimination:  

from principles to practice 

www.errc.org/cms/

upload/media/00/C5/

m000000C5.pdf

Magyar Helsinki Bizottság: 

Jogerős: diszkriminált  

a BRFK a Budapest Pride  

2012-es betiltásával 

helsinki.hu/jogeros

-diszkriminalt-a-brfk

-a-budapest-pride-2012-es

-betiltasaval
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fóbia és a transzfóbia a közösség tagjaira gyakorolt hatását. Mindezek 

várhatóan segíteni fognak abban, hogy a rendőrök több hozzáértés-

sel kezeljék az LMBTQI-embereket érintő bűncselekményeket, fel-

ismerjék az áldozatok sérülékenységét, a homofóbia és transzfóbia 

társadalmi hatását. 

Általánosabb célunk lehet például az, hogy 

 • a társadalom egyre több LMBTQI-embert ismerjen meg, tudjon a közössége-

inket érintő legfontosabb ügyekről, vagy hogy 

 • az LMBTQI-emberek információhoz jussanak az őket érintő ügyekkel, ese-

ményekkel kapcsolatban.

HÍRESSÉGEK NYILVÁNOSSÁG ELŐTTI 

ELŐBÚJÁSRA BÁTORÍTÁSA

A Budapest Pride lobbitevékenységének egyik eleme az, hogy LMBTQ-

hírességeket előbújásra bíztatunk. Ennek a munkának részeként kap-

csolatban vagyunk velük és folyamatosan beszélgetünk annak lehe-

tőségéről, hogy nyilvános előbújásukat mikorra, milyen eseményre 

időzítsék, mire figyeljenek.

Sokan személyes környezetükben nyíltan kommunikálják a többségitől 

eltérő szexuális irányultságukat és/vagy nemi identitásukat, de nem 

motiváltak ezt a lépést a nyilvánosság előtt is megtenni. Tiszteletben 

tartva azt, hogy az előbújás folyamatáról mindenki maga dönt és, hogy 

az egyénnek kell készen állnia ezen fontos lépés megtételére, érzéke-

nyítjük ezeket a hírességeket, mert nyilvános előbújásukkal nagy mér-

tékben tudnák a közösség láthatóságát növelni és, mert a személyes 

kiállásban hatalmas erő rejlik. 

Rendkívül örülünk neki, hogy megnyitó ünnepségeinken egyre több 

előbújás-beszéddel találkozhattunk az utóbbi években. Bízunk abban, 

hogy egyre többen fogják azt érezni, hogy bátor kiállásukkal erősen 

formálhatják a többségi társadalom szemléletét és erőt adhatnak 

olyan LMBTQ-embereknek, akik még rejtőzködni kényszerülnek. 

F o r r á s :  B u d a p e s t  P r i d e

Érzékenyítő munkánk során az „emberi jogi” diskurzust és nyelvezetet sokan 

elidegenítőnek találhatják, ezért néha érdemes lehet inkább számadatokról 

vagy személyes történetekről beszélnünk.
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MÓDSZER #8: ÚJSÁGOK, MAGAZINOK, 
HÍRLEVELEK, ZINE-EK
 

Az LMBTQI-közösséggel kapcsolatos információkat sokáig csak nyomtatott 

formában lehetett eljuttatni a közösség tagjainak, illetve a szélesebb tár-

sadalomnak. Az internet ezt alapjaiban változtatta meg. Azonban – habár 

kisebb mértékben – de továbbra is népszerű és hasznos eszköznek bizonyulnak  

a nyomtatott anyagok az információ terjesztésében. 

 

Az újságok, magazinok nemcsak arra jók, hogy bemutassuk szervezetünk mun-

káját és a minket érintő főbb kérdéseket, hanem másokat is meghívhatunk, 

hogy fejtsék ki a véleményüket egy-egy fontosabb kérdésről (például házasság, 

Pride felvonulás).

 

A nyomtatás költségei mellett számolnunk kell az alábbi feladatok ellátásához 

szükséges emberi erőforrással is:

 • A folyamat kézben tartása

 • Az anyagok megírása vagy bekérése

 • Szerkesztés, véleményezés, lektorálás

 • Tördelés és kiadványtervezés

 • A szerzői jog elintézése

 • Illusztrációk készítése

 • Nyomtatás, feltöltés, kiküldés

Mindez sok tudást, tapasztalot és időt igényel – erre készüljünk fel!

 

MÓDSZER #9: POSZTEREK, SZÓRÓLAPOK
 

Tartalom: A poszterek és szórólapok célja az emberek figyelmének megraga-

dása és az információ gyors átadása. 

Segítségükkel:

 • mobilizálhatjuk a támogatókat,

 • reklámozhatjuk az eseményt vagy találkozót,

 • népszerűsíthetjük az üzenetet.

 Dolgozhatunk óriásplakátokkal és kisebb szórólapokkal, matricákkal is – a skála 

igen széles.

PLAKÁTKAMPÁNY BUDAPESTEN 

ÉS HÉT VIDÉKI VÁROSBAN: „ITT VAGYUNK!” 

A Magyar LMBT Szövetség 2015. június 16-30. között LMBTQI-témájú 

interaktív köztéri plakátkampányt rendezett, „Itt vagyunk!” országos 

emberi jogi kampányának részeként. A közel százhúsz plakát 

#9

Plakátkampány

ittvagyunk.lmbtszovetseg.

hu/plakatok

#8
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Budapesten és hét másik vidéki városban, Debrecenben, Győrben, 

Miskolcon, Szegeden, Pécsett, Ózdon és Tapolcán volt látható,  

a városok frekventált helyein, buszmegállókban, forgalmas város-

részeken. 

A kampány játékos eszközökkel és humorral igyekezett bevonni a járó-

kelőket és megmutatni: LMBTQI-emberek az ország minden szegletében 

élnek. A szemléletformáló projekt célja a vidéken élő LMBTQI-emberek 

láthatóságának növelése és a többségi társadalom előítéletének csök-

kentése volt. 

A plakátok három verzióban készültek: az egyik plakáton egy betűhal-

mazban lehetett kikeresni a leszbikus, meleg, biszexuális, transzne-

mű, queer és interszex szavakat, a kísérő szöveg pedig arra hívta fel 

a figyelmet, hogy noha egy kutatás szerint a megkérdezettek csupán 

16 százaléka ismer LMBTQI-embert, a kényszerű rejtőzködés miatt  

ez a szám magasabb lehet – támogatóként is sokat lehet tenni azért, 

hogy az LMBTQI-emerek előbújása könnyebb folyamat legyen. A má- 

sodik verzióban egy labirintust ábrázolt, melynek esetében az volt  

a csattanó, hogy a figura többféle karakterhez is eljuthatott – ezzel azt 

kommunikáltuk, hogy LMBTQI-embernek lenni egy teljesen természetes

emberi sajátosság. A harmadik verzió egy frappáns mondat a homo-

fóbiáról és a transzfóbiáról, mely dupla tagadásának logikájával  

a homofóbia és transzfóbia megszűntetésének szándékát tulajdonítja 

a befogadónak. 

A plakátkampányt szakmai lapok is méltatták, valamint fontos volt, 

hogy sok vidéki médiafelületet is elértünk vele. 

F o r r á s :  M a g y a r  L M B T  S z ö v e t s é g

Kreatív:

Plakátkampányt indított

a Magyar LMBT Szövetség

www.kreativ.hu/reklam/

cikk/plakatkampanyt_

inditott_a_magyar_lmbt_

szovetseg

Kisalföld:

Melegek és leszbikusok

elfogadásáért indult

plakátkampány Győrben

www.kisalfold.hu/

gyori_hirek/leszbikusok_

es_melegek_elfogadasaert_

indult_plakatkampany_

gyorben/2435090/
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A LABRISZ LESZBIKUS EGYESÜLET 

ÉN, AZ ÖNKÉNTES KAMPÁNYA

Az önkéntességet népszerűsítő, Én, az önkéntes kampányt a Nor-

vég Civil Alap támogatja. A kampány a Labrisz Leszbikus Egyesület 

Melegség és megismerés – egy innovatív iskolai érzékenyítő prog-

ram fejlesztése c. projektjének része. 

A kampány célja az önkéntesség 

mint életforma és mint társadal-

milag hasznos tevékenység, illet-

ve az önkéntes, mint új, humánus 

embertípus bemutatása, népsze-

rűsítése. Ezzel az önkéntes munka 

társadalmi elismertségéhez, ezál-

tal a társadalmi felelősség növe-

kedéséhez kívánunk hozzájárulni. 

Közvetlen kimenetként önkénte-

seink számának és motivációjá-

nak emelkedését, illetve a részt-

vevő, különböző kisebbségekkel 

foglalkozó szervezetek közötti 

együttműködés erősödését várjuk.

A kampány üzeneteit 2014 novembere és 2015 májusa között har-

mincöt, különböző területen és szervezetnél működő önkéntes köz-

reműködésével találtuk meg. Segítségükkel három spotot és tizen-

nyolc különböző plakátot készítettünk, melyeken a résztvevők azt  

is elmondják, ők személyesen miért önkénteskednek.

A plakátok, spotok a kampány közösségi oldalán, 2015 júliusában 

budapesti utcai kampányban, illetve 2015 júliusa és októbere között 

kilenc helyszínen, kiállításon jelentek meg. A vándorkiállítás egyes 

állomásaihoz az önkéntességről szóló beszélgetések is kapcsolódnak, 

ezek főként középiskolásokat és fiatal felnőtteket kívánnak megszó-

lítani. A vándorkiállítás a projekt végéig (2015 decemberének vége), 

illetve azután is folytatódik.

A Facebook-közösség azért jött létre, hogy az üzeneteket azoknak  

is eljuttassa, akikhez az utcán, kiállításokon nem jutnának el.

Önkénteseink segítségével megtalált kampányüzenetek:

 • Az önkéntességgel többé válsz. 

 • Az önkéntességgel jobbá teszed a világot.

 • Az önkéntességgel példát mutatsz. 

A Labrisz

“Én, az önkéntes” kampánya

www.facebook.com/ 

enazonkentes

www.labrisz.hu/

ncta-projekt-nk
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 • Az önkéntesek csapata egy közösség, ahol szabad lehetsz.

 • Ha a cél motivál, nem csak a pénz, önkénteskedj te is!

F o r r á s :  L a b r i s z  L e s z b i k u s  E g y e s ü l e t

MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG 

SZEVASZTOK! SZAVAZTOK? KAMPÁNY

2014 márciusában Szevasztok! Szavaztok? címmel indított kampányt a 

Magyar LMBT Szövetség a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

emberek választási részvételének növelése érdekében. Az online filmek, 

a különböző pártok és politikusok LMBT-emberekkel kapcsolatos tevé-

kenységét bemutató honlap, valamint a megrendezett politikusi vita 

mellett a projekt részét képezte a Budapest Pride csapatával együtt-

működésben megvalósított óriásplakát és metróplakát kampány is. 

A plakátok két verzióban készültek: egy leszbikus, valamint egy meleg 

pár egymást átkarolva szerepelt a felületeken, a kampány és a szerve-

zetek logói, valamint a választási időpontok mellett. 

Fontos sikernek számított, hogy az RTL Klub esti híradójában számolt 

be a kampányról. Ezzel jelentős média felületet értünk el, ami messze 

túlszárnyalta a költségvetésünk alapján kalkulálható eredményt. 

Olyan emberekkel reprezentáltuk a közösséget, akik az LMBTQI-

aktivizmus terén is jártasak voltak és magabiztosan tudtak interjút 

adni. Mint később kiderült, ez egy nagyon jó döntés volt a részünkről.

A plakátok egyik szereplője, Feledi György interjúalanyként a híradós 

összeállításban is nyilatkozatot tett. Később talpraesetten és humor-

ral reagált arra, amikor egy ismeretlen plakátrongáló az egyik plakátra 

rtl.hu/rtlklub/hirek/belfold/

videok/382050

444.hu: 

Lesújtott a homofób  

agysebész a választási  

plakátra  

444.hu/2014/03/24/

lesujtott-a-homofob

-agysebesz

-a-valasztasi-plakatra

Teljes sajtószemle: 

lmbtszovetseg.hu/sites/de-

fault/files/mezo/file/

lmbtszov_sajtoszemle_

2014-03.pdf

444.hu: A meleg fiú  

és vallásos nagymamája 

együtt nevettek a fogalmatlan  

homofób feliraton 

444.hu/2014/03/25/

a-meleg-fiu-es-vallasos

-nagymamaja-egyutt

-nevettek-a-fogalmatlan

-homofob-feliraton
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a demencia szót festette (vélhetően a deviancia kifejezés helyett).  

A fogalmi zavart a sajtó is kifigurázta, a kép mémként keringett az inter-

neten. Mindez további sajtóanyagot és megjelenést generált a kampány 

számára.

F o r r á s :  M a g y a r  L M B T  S z ö v e t s é g

TÖREKEDJÜNK A KÖVETKEZŐKRE:

 • Egyszerű üzenet: A cím, címszavak legyenek könnyen kivehetőek és érthetőek.

 • Érthető és megfelelő kép: A kép logikailag illeszkedejen az üzenethez.

 

Képi nyelvezet: Az LMBTQI-közösség tagjairól való kommunikáció nem fel-

tétlenül egyszerű feladat. Sok sztereotípiával és előítélettel kell számolnunk, 

ezért korántsem mindegy, hogy milyen képeket használunk.

 

Fontos, hogy valóban LMBTQI-emberek szerepeljenek az anyagainkon, ha róluk 

van szó. Vigyázzunk azonban arra is, hogy ez személyes kockázatot is jelenthet a 

szereplők számára – csakis az illető beleegyezésével használjunk képi anyagot.

 

Figyeljünk a színkompozícióra, a képek minőségére! Ha egy poszterkampányba 

kezdünk, profi grafikusokkal dolgozzunk!

 

A költségek egész tetemesek is lehetnek, főleg a tervezést és a nyomtatást 

tekintve. Az eredeti képeket mindig tároljuk biztonságosan, hogy későbbi 

munkánk során is használhassuk őket!

MÓDSZER #10: TÜNTETÉSEK

Egy tüntetésen emberek egy nagyobb csoportja szimbolikusan kinyilvánítja, 

hogy valamit elítél, valamivel nem ért egyet, illetve valamilyen ügy mellett 

kiáll. Tüntetéseket köztéren, vagy valamilyen az ügy szempontjából fontos 

helyszínen tartunk, például a Parlament épülete vagy az önkormányzat előtt. 

A megmozdulás üzenetét beszédek, előadások, transzparensek közvetítik. 

 

„A melegek házasodásának tiltása és az abortusz elleni törvény lehető- 

ségét ígérő részek váltották ki a legkeményebb kritikákat az új alkot-

mánnyal szemben, a törvény ellen tiltakozó pénteki tüntetésen. A civi-

lek szervezte megmozduláson a szónokok általában is kritizálták a kor-

mányt szociális érzékeltensége, és túlzott hatalmi törekvései miatt.”

I n d e x :  F ú j o l t a k  S e m j é n r e ,  u t á l t á k  a z  a l a p t ö r v é n y t

index.hu/belfold/2011/04/15/

fujoltak_semjenre_utaltak_

az_alaptorvenyt/

#10
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A tüntetést arra használjuk, hogy kommunikáljunk a döntéshozókkal, a jogsé-

relmek elszenvedőivel, a támogatóinkkal, a médiával, az ellenzőinkkel, illetve 

azokkal, akik még nem foglaltak állást az ügyben. A nyilvánosság eszközével 

megpróbálunk támogatókat nyerni az ügynek, befolyásolni egy döntést vagy 

egyszerűen szolidaritásunkról biztosítani az áldozatokat.

 

A KÖVETKEZŐKRE FONTOS FIGYELNÜNK:

 • Milyen tüntetési forma a legmegfelelőbb a témához? Milyen eseményt tudunk 

megszervezni, különösen ha atrocitások is várhatóak?

 • Gondosan tervezzük meg az eseményt és integráljuk az érdekérvényesíté-

si munkánk folyamatába!

 • Szerezzünk támogatókat: szervezeteket, koalíciókat, híres embereket!

 • Legyenek beszédek, performanszok – egy-egy híres előadó sok embert 

odavonzhat!

 • Legyen médiastratégiánk, hívjuk el a sajtót, készüljünk információs anya-

gokkal és számítsunk a nehéz kérdésekre!

 • Hirdessük meg minél szélesebb körben az eseményt – használjunk poszte-

reket, matricákat, a közösségi médiát!

 • Időzítsünk jól! Az esemény legyen egy-egy jeles napon (például Transznemű 

Emlékezés Napja, Homofóbia és Transzfóbia Elleni Világnap), vagy egy fon-

tos állami döntés (szavazások) előtt!

 • Jelentsük be az eseményt és szerezzük be a szükséges engedélyeket!

 • Tájékoztassuk a rendőrséget és működjünk együtt!

 • Szerezzünk jogi megfigyelőket, akik jelen lesznek és dokumentálják  

az eseményeket!

 • Biztosítsunk elsősegélyt!

 • Gondoskodjunk a hangosításról és/vagy színpadról, főleg, ha beszédekkel 

készülünk és sok emberre számítunk!

 • Készüljünk szlogenekkel, amiket a tömeg is átvehet és skandálhat!

 

MINDENKÉPPEN DOKUMENTÁLJUK 

A TÜNTETÉST, AMIT SZERVEZÜNK! 

EZ FONTOS LEHET A JÖVŐRE NÉZVE IS:

 • bizonyítékokat gyűjthetünk esetleges támadásokkal kapcsolatban;

 • elrettenthetünk jövőbeli támadókat;

 • biztonságérzetet adhatunk a résztvevőknek;

 • dokumentációnkkal könnyebben hivatkozhatunk később az eseményre;

 • tanulhatunk az anyagokból, az esemény értékelése során.

 

L á s d  b ő v e b b e n : 

I L G A - E u r o p e  2 0 0 8 - a s  k é z i k ö n y  a  h o m o f ó b  é s  t r a n s z f ó b 

i n c i d e n s e k  m o n i t o r o z á s á r ó l  é s  j e l e n t é s é r ő l

Az ILGA-Europe angol nyelvű 

monitorozási kézikönyve

www.ilga-europe.org/re-

sources/ilga-europe

-reports-and-other

-materials/handbook

-monitoring-and-reporting

-homophobic-and
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PRIDE FELVONULÁSOK

A Pride felvonulás egy olyan évente megrendezésre kerülő esemény, amely elí-

téli a LMBTQI-közösség tagjait érő diszkriminációt és erőszakot, és az LMBTQI-

emberek jogi és társadalmi egyenlőségét hirdeti. Magyarországon az első Pride 

esemény az 1992-es Pink Piknik volt, az első felvonulás pedig 1997-ben zajlott 

Budapest utcáin. A felvonulással az 1969-es new yorki Stonewall lázadásra  

is emlékezünk, amely meleg és transz közösségek megmozdulása volt az őket 

érő folyamatos rendőri zaklatással szemben. 

A régiónkban többször előfordult az utóbbi években, hogy egy felvonulást 

erőszakos támadás ért (például Budapest, Split, Belgrád). Arra is találunk 

példát, hogy a hatóságok nem engedélyezték az eseményt (például Budapest, 

Belgrád).

2006-ban az ILGA-Europe két olyan kiadványt is készített, amely Pride fel-

vonulások szervezésével kapcsolatos fontos információkat és tapasztala-

tokat tartalmaz:    

 • Prides against Prejudice – A toolkit for pride organizing in a hostile environ-

ment: Ötletek és információk aktivistáknak, akik Pride felvonulást szeretné-

nek szervezni és ellenséges környezetben dolgoznak. A kézikönyv sokat merít 

a kelet-közép-európai aktivisták tapasztalataiból és a leggyakoribb nehéz-

ségekhez hasznos anyagokat és tippeket társít. 

 • Handbook on Observations of Pride Marches: Pride-szervezők számá-

ra készített kézikönyv arról, hogy hogyan kell hatékonyan monitorozni 

a felvonulást, illetve szakszerűen és objektíven dokumentálni bármifé-

le jogsértést. 

 

FLASHMOBOK

A flashmob egy látszólag spontán megmozdulás, amiben egy csoport egy cél 

érdekében figyelemfelkeltő akciót csinál (például megcsókolják egymást vagy 

párnacsatáznak), majd mindenki gyorsan elhagyja a helyszínt. A flashmob 

alapötlete, hogy sem a hatóságok, sem az ellenzők nem tudnak rá időben rea-

gálni. Olyan országokban, ahol LMBTQI-témájú eseményeket vagy megmozdu-

lásokat nem lehet tartani, ez azért is hasznos, mert a rendőrség senkit sem tud 

letartóztatni. 

A csoport tagjai sms-ben, twitteren, emailben tudnak kommunikálni, hiszen  

az esemény részleteit általában nem jelentik be előre a nyilvánosság előtt. 

A flashmob kockázata, hogy később az interneten megjelenhetnek rólunk fotók 

és azonosíthatóvá válhatunk. Ez különösen akkor veszélyes, ha törvényellenes 

tevékenységet is végrehajtottunk. Gyakorlott flashmobozók ideiglenes SIM-

kártyákat használnak a flashmob idején, amit később kidobnak. 

Fontos: Magyarországon  

a flashmobokat is be kell 

jelenteni a rendőrségen! 

Budapest Pride 

www.budapestpride.hu/

Az ILGA-Europe kézikönyvei

www.ilga-europe.org/re-

sources/ilga-europe

-reports-and-other

-materials/prides

-against-prejudice

-toolkit-pride-organising

www.ilga-europe.org/

resources/ilga-europe

-reports-and-other

-materials/handbook

-observations-pride

-marches-2006
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ÜLŐSZTRÁJK 

Az ülősztrájk során emberek egy csoportja elfoglal egy helyet, székekre vagy 

egyszerűen csak a földre ül. A cél, hogy megakasszák egy átlagos nap menetét 

és felhívják a figyelmet az ügyre. A módszert sokszor használták az Egyesült 

Államok polgárjogi mozgalma során az ötvenes és hatvanas években. 

Egy megbeszélést ellehetetleníteni, egy hivatal munkáját leállítani.

Bővebb információ a polgári engedetlenségről: 

 • Extensive study into civil resistance 

 • Extensive files on all aspects of nvp 

 • See 198 ways of doing nvp 

 • People Power and Protest Since 1945: a Bibliography of Non-violent Action 

 • Non-violent Resistance and Conflict Transformation in Power Asymmetries 

– a theoretical look at non-violent resistance 

 • Nonviolence: An Introduction by Thomas Weber and Robert J. Burrowes 

GYERTYÁS MEGEMLÉKEZÉSEK/VIRRASZTÁSOK

A megemlékezés szólhat egy áldozatnak, de akár egy egész csoportnak is. Néhány 

megemlékezés napokig is tarthat. Leggyakrabban a Transznemű Emlékezés Napja 

(TDOR) vagy az AIDS világnapja alkalmából szoktunk ilyen eseményt rendezni. 

 

MÓDSZER #11: KONFERENCIÁK ÉS WORKSHOPOK
 

Ezek a rendezvények rendkívül hatékonyak, ha gazdagítani akarjuk tudásun-

kat egy-egy témával kapcsolatban vagy szövetségeseket akarunk szerezni. 

Lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy téma több szakértője összegyűljön és 

tapasztalatot cseréljen. Ilyenkor dokumentálhatjuk a különböző véleménye-

ket, ami a későbbi munkánk során hasznos lehet.

 

Egy konferencia vagy workshop esetében a megtervezés és megszervezés 

igényli a legtöbb munkát.

 

Ha hírverést szeretnénk, érdemes bevonni a médiát. Fontos azonban egyeztet-

ni a résztvevőkkel, hogy nem zavarja-e őket a média jelenléte vagy a fotózás.

 

MÓDSZER #12: INTERNET, KÖZÖSSÉGI MÉDIA, EMAIL

Wiki oldalak, blogok, weblapok, emailek, fórumok, közösségi média felületek – 

ezek használata nélkül ma már nehezen boldogulnánk. A lehetőségek mellett 

azonban a nehézségekre is figyeljünk:

#12

#11

Bővebb információ a polgári 

engedetlenségről: 

 • civilresistance.info/ 

a-guide-to 

-civil-resistance 

 • www.canvasopedia.org/

 • www.peacemagazine.

org/%20198.htm

 • www.nonviolenceinter

national.net/

seasia/whatis/book.php
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 • Ne felejtsük! Egy-egy ügy követése (vagy lájkolása) a közösségi média olda-

lakon nem követel és nem feltétlenül jelent különösebb elköteleződést az 

emberektől.

 • Lehet, hogy az ellenfeleid is gyakorlottan használják az internetet és a közös-

ségi oldalakat.

Szinte az összes olyan korábban ismertetett eszköz, amely nem személyes kom-

munkációra épít, használható internetes közegben is (szórólap helyett internetes 

bejegyzés, poszter helyett banner kampány, levélküldés helyett email küldése). 

TIPPEK EMAILKAMPÁNYOK SZERVEZÉSÉHEZ:

 • Legyen egyértelmű, hogy mit szeretnénk elérni és kikhez akarunk szólni!  

(A korábbi támogatóidat akarod mozgósítani vagy újakat szeretnél szerezni?)

 • Ha online jelenlétet építünk, legyen elegendő időnk és energiánk arra, hogy 

fenn is tudjuk tartani (folyamatos frissítés, válasz adás, moderálás)!

 • Gyűjtsünk be minél több email elérhetőséget: önkéntesektől, támogatók-

tól, események résztvevőitől, pénzügyi támogatóktól, a média és a hivata-

los szervek munkatársaitól! Minden űrlapon hagyjunk helyet az elérhetősé-

geknek! A későbbi kampányainkat ezekre építhetjük!

 • Bátorítsunk mindenkit az online hírlevélre való feliratkozásra!

 

TIPPEK EMAILÍRÁSHOZ:

 • Az emailünk legyen rövid!

 • A tárgy legyen figyelemfelkeltő, meggyőző, provokatív!

 • Legyen egyértelmű, hogy kitől érkezik az email!

 • Adjuk meg a főbb elérhetőségeinket az email végén!

 • Készítsünk listát a kapcsolatainkról és a levelezőlistákról, csoportokról, akik-

nek elküldtük az emailcímünket – ezt a jövőben is tudjuk majd használni!

 

MIT NE TEGYÜNK?

Ne zaklassuk a támogatóinkat olyan emailekkel, amikre nem iratkoztak fel!  

Ne írjunk fel senkit levelezőlistára vagy kontaktlistára beleegyezése nélkül! 

Titkos másolatba tegyünk mindenkit, hogy ne legyen nyilvános a címük és  

a nevük!

5.3 MÉDIAMUNKA
 

Alkalmazása: LMBTQI-emberek és -ügyek megjelenítése a médiában, a nyil-

vánosság tájékoztatása, egy befogadó társadalom kialakítása, politikusokra 

történő nyomásgyakorlás, attitűdök átformálása

Eszközei: sajtónyilatkozat, sajtótájékoztató, interjúk

NetAction at 

www.netaction.org

Bővebb információ:

backspace.com/

notes/2003/06/

techniques-of-electronic

-advocacy.php
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Ahhoz, hogy pozitív médiamegjelenést tudjunk generálni, rendkívül fontos, 

hogy jó kapcsolatot építsünk ki a média munkatársaival, rendelkezésre álljunk 

az interjúkra és közös nyelvet találjunk.

KÉRDŐJELEK HELYETT: LMBTQI-KISOKOS A MÉDIÁNAK C. 

KIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSE

2015 áprilisában a Magyar LMBT Szövetség egyéves országjáró embe-

ri jogi kampányt indított „Itt vagyunk!” címmel a vidéken élő LMBTQI-

emberek láthatóságának és társadalmi befogadásának növeléséért.  

A projekt részét képezte egy média útmutató létrehozása, amely segí-

teni kívánta az újságírókat abban, hogy hitelesen és pontosan tudja-

nak írni az LMBTQI-emberekről és az őket érintő kérdésekről. 

A segédanyag ötletelési fázisába igyekeztünk minél több újságírót 

bevonni, hogy megtudjuk, nekik mire lenne igényük egy ilyen kiadvány 

esetében. A találkozón részt vettek a Hello90 blog, a hvg.hu, az Index, 

a Népszabadság és a Nők Lapja Café munkatársai. Az útmutató szer-

zői az újságírói igényeket becsatornázva készítették el a leírást, ami 

tartalmazza a közösségünkkel kapcsolatos fő definíciókat, kitér a leg- 

gyakoribb szóhasználati kérdésekre és általános tanácsokat fogalmaz 

meg a média munkatársai számára.

A találkozón résztvevő újságírók később a kiadvány elkészültéről is 

szívesebben adtak hírt, valamint az együttműködés mértéke is javult  

a szervezet és a média munkatársai között, a közös munka élénk kom-

munikációhoz vezetett. 

Az egyéves kampány során számos fővárosi és vidéki újságírótól kap-

tunk pozitív visszajelzést, amelyben elmondták, hogy egy-egy LMBTQI-

témájú cikk megírásakor fontos támpont volt számukra a kiadvány. 

F o r r á s :  M a g y a r  L M B T  S z ö v e t s é g

Az egyik legnagyobb internetes hírportál rendszeresen vezető hírben 

számol be a Háttér Társaság Jogsegélyszolgálatának ügyeiről; volt 

olyan cikk, amelyet több mint százezren olvastak. 

A kiemelt médiafigyelem az egyesület és a hírportál egyik újságírója 

közötti szoros együttműködésnek köszönhető. Az egyesület rendszere-

sen tájékoztatja az újságírót folyamatban lévő ügyeiről, így nemcsak 

sajtóközleményekből tájékozódhat, hanem személyesen is részt vehet 

Kérdőjelek helyett:

LMBTQI-kisokos a médiának

ittvagyunk.lmbtszovetseg.

hu/media-utmutato

Magyar LMBT Szövetség: 

Újságírókkal közösen készül

a média útmutató

ittvagyunk.lmbtszovetseg.

hu/ujsagirokkal

-kozosen-keszul-a

-media-utmutato

Az ILGA-Portugália évente 

jutalmazza az ismert 

személyek, köztük az újság-

írók LMBTQI-jogokért végzett 

munkáját.
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tárgyalásokon. Amennyiben az ügyfél ehhez hozzájárul, lehetőséget 

biztosítanak az újságírónak, hogy személyes interjút készítsen vele. 

Sajtóközlemények tervezett kiadásáról az újságírót előzetesen értesí-

tik, így a sajtóközlemények megjelenésére a hírportál már kész cikkel 

vár, megelőzve ezzel a versenytársakat. 

F o r r á s :  H á t t é r  Tá r s a s á g

 

Ha a médiával dolgozunk együtt, két fontos kérdést kell szem előtt tartanunk:

 • Mi az üzenetünk?

 • Melyik média felületet érdemes vele megcéloznunk?

 

Magyarországon és a régióban gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy 

a sajtó csak akkor hajlandó ránk figyelni, ha valamilyen negatív dologról van 

szó – például támadásról, diszkriminációról. Ilyenkor arra is használhatjuk  

a kapott felületet, hogy pozitív dolgokról beszéljünk, illetve a nehézségekre 

várt válaszban a megoldásokra is kitérjünk.

Példa: Amikor a rendőrség homofób és transzfób kijelentésére kell rea-

gálnunk a sajtóban, hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos érzékenyí-

tő képzéseket bevezetni, hogy a rendőrség munkatársai ne tegyenek 

diszkriminatív kijelentéseket.

Bánjunk mindig óvatosan a médiával, hiszen könnyen ellenünk fordítha-

tó, amit mondtunk. Újságcikkeket még talán van lehetőségünk a megjelenés 

előtt véleményezni, de egy TV- vagy rádióinterjú esetén erre nem lesz esély. 

Tisztázzuk előre, hogy hogyan vehetünk részt az anyag alakításában!

Bővebb információ: 

 • Reporting Diversity Manual by the Media Diversity Institute 

 • A Media Relations Handbook for Non-Governmental Organisations of the 

Independent Journalism Foundation (IJF) 

MÓDSZER #13: SAJTÓNYILATKOZAT

Sajtóközlemény: 2009. szeptember 23. – azonnali közlésre

Kiadja: Magyar LMBT Szövetség

HOMOFÓB NAGYKOALÍCIÓ A PARLAMENTBEN

Szokatlan jelenetnek lehettek ma tanúi a parlamenti munkát közel-

ről követő állampolgárok: egymásra talált a két nagy parlamenti párt

Bővebb információ:

 • goo.gl/x9ms3D

 • www.ijf-cij.org/

#13
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az új Polgári Törvénykönyv zárószavazásának vitájában, és elsöprő 

többséggel, 328 szavazattal, 20 ellenében, 6 tartózkodás mellett fosz-

totta meg az élettársakat és gyermekeiket az örökbefogadás nyújtotta 

jogi biztonság lehetőségétől. A parlamenti többség ezzel visszavonta 

azt a módosító javaslatot, amelyet márciusban még mind a Kormány, 

mind a parlamenti bizottságok támogattak. A Magyar LMBT Szövetség 

a törvény hatályba lépése esetén az Alkotmánybírósághoz és a stras-

bourg-i Emberi Jogok Európai Bíróságához kíván fordulni az ügyben.

A hatályos családjogi törvény csak házastársak esetén teszi lehető-

vé, hogy az egyik fél korábbi párkapcsolatából származó gyermekét  

a szülő partnere örökbefogadja. Ennek a diszkriminatív szabálynak

az az eredménye, hogy hiába neveli együtt a pár hosszú éveken 

keresztül a gyermeket, a gyermeket mégiscsak az egyik őt nevelő 

szülőhöz köti törvényes kapcsolat. Hiába nevelkedik a gyermek akár 

hosszú éveken keresztül a nem házas szülők felügyelete alatt, a vér-

szerinti szülő akadályoztatása (megbetegedése, elutazása) esetén 

az élettárs még a gyermekkel kapcsolatos legegyszerűbb ügyet sem 

intézheti el. További probléma, hogy a vérszerinti szülő halála vagy 

a kapcsolat felbomlása esetén a gyermeket hosszú időn keresztül 

nevelő szülő kirekesztődhet a gyermek életéből, a gyermek állami 

gondozásba kerülhet. Hiába szeretne a pár az ilyen helyzetekre fel-

készülni, ezt a törvény nem teszi lehetővé, mivel megtiltja az élet-

társak számára a partner gyermekének örökbefogadását.

Ezt a diszkriminatív szabályozást szüntette volna meg az MSZP-s kép-

viselők által benyújtott, korábban mind a Kormány, mind a parlamen-

ti bizottságok által támogatott módosító javaslat. Az Igazságügyi és 

Rendészeti Minisztérium szerint a módosító javaslat visszavonására 

azért volt szükség, mert közben elfogadásra került a bejegyzett élet-

társi kapcsolatról szóló törvény: ez azonban teljesen figyelmen kívül 

hagyja, hogy a javaslat nemcsak az azonos nemű bejegyzett élettár-

sak, hanem a jóval nagyobb számban érintett különnemű élettársak 

helyzetét is rendezte volna, akikre a közben elfogadott törvény nem 

is vonatkozik. Nyíltabban vallott a módosítás visszavonásának valódi 

okairól a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, akik egyértelművé tet-

ték, hogy még a különnemű élettársak által nevelt gyermekek feláldo-

zása árán is hajlandóak megakadályozni, hogy egy gyermeknek a tör-

vény szerint is két azonos nemű szülője legyen. Álságos a Minisztérium 

érvelése, hiszen a javaslat kapcsán nem az a kérdés, hogy a gyermek-

nek mi jobb, ha azonos vagy külön nemű, házas vagy nem házas pár 

neveli: a gyermeket így is, úgy is az a pár neveli, a kérdés csak az, hogy 

milyen jogi kapcsolat fűzi a gyermeket az őt nevelő szülőkhöz.
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Az új Polgári Törvénykönyv komoly lépést tett előre a családi kapcso-

latok sokszínűségének elismerése, az élettársak jogainak kiterjeszté-

se terén. A törvény egyértelművé teszi, hogy nemcsak a házasságon 

alapuló kapcsolatokat tekinti családnak, hanem a bejegyzett élettársi 

és élettársi kapcsolatban élőket is. Hiába mondja azonban ki a tör-

vény alapelvként a családi kapcsolatok védelmét, ha a korlátozások 

révén maga is hozzájárul a bizonytalan jogi helyzetek fenntartásához. 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya és nemzetközi kötelezettségeink 

előírják a jogalkotó számára a család intézményének, valamint a gyer-

mekek érdekeinek védelmét.

A Magyar LMBT Szövetség ezért arra kéri a köztársasági elnököt, hogy 

tekintettel a gyermekek érdekeit súlyosan sértő, diszkriminatív ren-

delkezésekre a most elfogadott törvényt ne írja alá. A törvény hatály-

ba lépése esetén a Szövetség az Alkotmánybírósághoz és az Emberi 

Jogok Európai Bíróságához kíván fordulni a szabályozás hatályon 

kívül helyezése érdekében.

Sajtókapcsolat: Dombos Tamás

dombos.tamas@lmbtszovetseg.hu

F o r r á s :  M a g y a r  L M B T  S z ö v e t s é g

A sajtónyilatkozat a civil szervezetek leggyakrabban használt eszköze, ha külön-

böző médiumokat szeretnénk rávenni arra, hogy egy hírt megosszanak.

A médiamunka az informálás és kommunikáció eszköze. Csak akkor tekinthe-

tünk rá érdekérvényesítésként, ha:

 • azonosítottuk a közönséget mint közvetett célpontot, és azt várjuk tőlük, 

hogy ők hatnak a közvetlen célpontunkra, például egy miniszterre;

 • befolyásos embereket szeretnénk elérni a médiamegjelenéssel, például sejt-

hető, hogy a miniszter elolvassa majd a cikket.

A MAGYAR CSALÁDTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

ELLENI KAMPÁNY

2012 februárjában tervezte megalakulását a Magyar Családtudományi 

Társaság, amelynek alapszabályában homofób szólamok és a házas-

ság előtti szex elítélése szerepelt. A társaság állami hátszéllel indult 

volna (az alakuló ülésnek a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

(NCSSZI) adott otthont), és számos közszereplő támogatta. 
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Az alakuló közgyűlésről értesülve a Magyar LMBT Szövetség értesí-

tette sajtókapcsolatait, akik megjelentek és tudósítottak az ülésről. 

A szövetség sajtóközleményt adott ki A kirekesztés nem tudomány cím-

mel, és arra kérte támogatóit, hogy emailben tiltakozzanak az NCSSZI 

vezetőjénél a szervezet támogatása ellen. 

A kampány sikeres volt: a szervezetet korábban támogatásukról bizto-

sító közszereplők sorra elhatárolódtak az egyesülettől, és az alapítók 

végül elálltak annak bejegyzésétől. 

F o r r á s :  M a g y a r  L M B T  S z ö v e t s é g

 

A sajtónyilatkozat célja lehet:

 • a szervezet reakcióját bemutatni egy eseménnyel, történéssel kapcsolatban,

 • felhívni a figyelmet egy emberi jogi kérdésre,

 • háttérinformációt megosztani egy ügy, esemény vagy akció kapcsán,

 • új kampányt bejelenteni vagy híreket szolgáltatni egy meglévő kampányról,

 • beszámolni egy fontos találkozóról, 

 • bejelenteni egy fontos szervezeti döntést, 

 • beszédeket megosztani.

 

ELŐNY HÁTRÁNY

Az érdekérvényesítés nagyon látványos eszköze, ami-

vel növelhetjük a döntéshozókra gyakorolt nyomást.

Az újságírók rengeteg sajtónyilatkozatot kap-

nak egy nap – csak a nagy sztorik érdeklik őket.

Többféle tényt és véleményt bemutathatunk.
Kiforgathatják a mondanivalónkat, 

ha a nyilatkozat nem eléggé világos.

Eldönthetjük, hogy kivel osztjuk meg az információt.
Nehéz sok embert bevonnunk egy

nyilatkozat megírásába.

A sajtónyilatkozat jobban nyomot hagy az online tér-

ben, mint az interjú – könnyebben visszautalhatunk rá.

Van időnk átgondolni a mondanivalónkat.

Az újságírók munkáját is megkönnyíti, nagy eséllyel

szó szerint átveszik az anyagot.

TARTALOM

Érdekes és figyelemfelkeltő cím, ami segít rögtön megérteni a történetet.  

Az első mondat (az ún. lead) foglalja össze, hogy mik a legfontosabb tények: 

Kiről van szó? Mi történt/történik? Hol? Mikor? Miért?

 • A főszövegben ezeket mind ki kell majd fejtenünk. Ebben a részben tudjuk 

majd meggyőzni az újságírókat a tényekről, a téma fontosságáról.

 • Idézetekkel gazdagíthatjuk a nyilatkozatot. Mindig kérjünk engedélyt az idé-

zett személytől!

Advocacy in Action:  

a toolkit to support NGOs and 

CBOs responding  

to HIV/AIDS (International 

Council of AIDS Service  

Organisations (ICASO), 2002)
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 STÍLUS

 • Használjunk rövid mondatokat!

 • Használjunk rövid bekezdéseket (maximum 2-3 mondat)!

 • Használhatjuk egy újságcikk formai és tartalmi szerkezetét.

 • Használjunk egy-egy erős esetet vagy anekdotát, amivel alátámaszthat-

juk a mondanivalónkat!

 • Fotókat is használhatunk – beleegyezést kérjünk előtte a fotóalanyoktól!

 

FORMÁZÁS

 • Sajótnyilatkozatunk mindig tartalmazza a dátumot, a szervezet nevét és  

az elérhetőségeinket!

 • Ha azt szeretnénk, hogy a közlemény csak egy bizonyos időpont után jelen-

jen meg (ez az ún. embargó), ez legyen világos!

 

MÓDSZER #14: SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
 

A sajtótájoztatónak mindig az a célja, hogy az ügy vagy esemény, amin dolgo-

zunk minél nagyobb sajtófigyelmet kapjon. A tájékoztatón 2-3 ember is felszó-

lalhat. A felszólalókat gondosan válasszuk meg!

ELŐNY HÁTRÁNY

Sok újságírót elérünk egyszerre, 

egy helyen.

Rengeteg tervezéssel, szervezéssel, 

akár költséggel jár.

A média különböző platformjain hasonló üzenet 

jelenhet meg az ügyünkről.

Mindig fennáll annak a veszélye, hogy egy nagyobb 

sztori jobban érdekli az újságírókat, és nagyon 

kevesen (vagy egyáltalán nem) jönnek el.

Megkönnyíti az újságírók munkáját, vagyis 

nagyobb valószínűséggel foglalkoznak  

az ügyünkkel.

Az újságírók könnyen ellenünk fordulhatnak,  

ha rosszul mutatjuk be az információt vagy 

rosszul szervezett a tájékoztató.

Az újságírók kérdezhetnek a 2-3 szakértő 

felszólalótól.

Időigényes megegyezni a felszólalókkal, hogy ki 

miről beszél majd, hogyan egészítik ki egymást stb.

Félreértéseket tisztázhatunk, kérdéseket 

válaszolhatunk meg a helyszínen.

Nehéz megjósolni, hogy pontosan milyen 

kérdéseket kapunk a helyszínen.

Időt spórolunk meg, hiszen nem kell minden egyes 

újságíróval külön kapcsolatba lépnünk.

 

 

HASZNOS TANÁCSOK:

 • A sajtótájékoztatónk ne essen egybe más fontos eseménnyel!

 • Mindig ellenőrizzük, hogy a meghívónk elérte-e a meghívottakat – kérjünk 

visszajelzést, hogy számíthatunk-e rájuk az eseményen!

 • Gondosan válasszuk meg a felszólalókat – legyenek tapasztaltak, érdekesek, 

magabiztosak!

#14
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 • Minden felszólalónk ismerje alaposan a mondanivalójának tartalmát,  

ne ismételjék egymás üzeneteit feleslegesen és ne mondjanak egymás-

nak ellent!

 • Használjunk konkrét példákat, idézeteket, illusztrációkat, videót!

 • Érthetően, egyszerűen és röviden válaszoljunk a kérdésekre!

 • Ha közös sajtótájékoztatót szervezünk, biztosítsunk felszólalási lehetősé-

get partnereinknek!

 • Ismertessük, hogy kik a koalíció tagjai, és miért dolgoznak együtt az ügyön!

 • Ne legyen túl sok felszólalónk – az újságírók elveszhetnek a túl sok üzenet között!

 • Egy felszólaló ne beszéljen tíz percnél tovább!

 • Kezdjünk időben és tartsuk az időkereteket!

 • Kérjünk meg egy újságírót, hogy tanácsaival segítse a sajtótájékoztatóra 

való készülésünket!

 

A BUDAPEST PRIDE SZIVÁRVÁNY SZÍNEKBE

ÖLTÖZTETTE AZ ANDRÁSSY ÚT FÁIT

2015 júniusában Kocsis Máté józsefvárosi polgármester egyebek mel-

lett úgy fogalmazott, hogy a Budapest Pride Felvonulást nem volna 

szabad világörökségi környezetben megrendezni, helyette lehetne  

az esemény a nagybani piac parkolójában. Tarlós István, Budapest 

főpolgármestere a TV2 Mokka c. műsorában szintén azt nyilatkozta, 

hogy attól tart, hogy „ez a dolog nem méltó” az Andrássy út történelmi 

környezetéhez és az egész jelenség számára „nem természetes és visz-

szataszító”. 

Fontosnak tartottuk, hogy vezető politikusok homofób és transzfób 

nyilatkozataira reagáljunk. A gyűlöletkeltő megszólalásokat mélysé-

gesen elítéljük és nagyon veszélyesnek is tartjuk, hiszen sok emberhez 

eljutva mintegy legitimálják a társadalomban levő homo- és transzfó-

biát, ráerősítenek a kirekesztő attitűdökre. 

A reagálás eszközeként figyelemfelhívó akcióval egybekötött sajtótá-

jékoztatóra hívtuk a média munkatársait. A meghívó nem tartalmazta 

az esemény részleteit. Az akció abból állt, hogy egy jól fotózható szaka-

szon szivárványszínű kreppapírral borítottuk az Andrássy út fáit, ezzel 

jelezve, hogy a világörökségi környezet részét képezik LMBTQ-emberek 

és az ő szimbólumaik is. Fel akartuk hívni a figyelmet arra, hogy nem 

hagyjuk, hogy politikusok bagatellizálják a felvonulás jelentőségét, 

vagy hogy ők jelöljék ki, hol létezhetünk a térben. 

A sajtótájékoztató kulcsa a gyors reagálás mellett az akció hatékony 

megszervezése és gördülékeny lebonyolítása volt. Előzetesen tartottunk

444: Tarlós: A Pride nem

természetes és visszataszító

444.hu/2015/06/04/

tarlos-a-pride-nem

-termeszetes-es

-visszataszito

Budapest Pride

Nem vagyunk másodrendű  

állampolgárok

budapestpride.hu/hirek/

nem-vagyunk-masodrendu

-allampolgarok

RTLKlub: Szivárványszínbe 

öltöztették a fákat

rtl.hu/rtlklub/hirek/

szivarvanyszinbe

-oltoztettek-a-fakat
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helyszínbejárást, megnéztük, hogy honnan lehet a leglátványosab-

ban fotókat és videófelvételeket készíteni, valamint az eszközöket is 

gondosan előkészítettük, legyártottuk. A sajtótájékoztatóra nagyon 

sok újságíró eljött: az izgalmas látványvilág miatt szívesen dolgoztak  

a hírrel. Összesen több mint negyven orgánumban jött le a tartalom, 

köztük kereskedelmi TV csatornákon is. 

F o r r á s :  B u d a p e s t  P r i d e

FELKÉSZÜLÉS:

1. Legalább 2-7 nappal az esemény előtt küldjük ki a meghívónkat, amiben 

jelenjen meg:

 • a sajtótájékoztató témája és célja,

 • a dátum, a helyszín és az időpont,

 • a felszólalók listája!

2. Válasszuk ki a megfelelő helyszínt:

 • legyen megközelíthető,

 • legyen csendes,

 • férjen be elég ember,

 • szükség szerint legyen mikrofon, projektor,

 • legyen lehetőség személyes interjúkra,

 • az ott dolgozóknak legyen tapasztalata hasonló eseményekkel!

3. Válasszunk megfelelő időpontot: munkaidőben, illetve lapzárta előtt történjen!

4. Válasszunk megfelelő moderátort és felszólalókat! Vegyük velük át a lehet-

séges újságírói kérdéseket és válaszokat!

5. Válasszunk egy kapcsolattartót, akit az újságírók közvetlenül kereshetnek. 

Ne csak email címet, de telefonszámot is adjunk meg. A kapcsolattartó való-

ban legyen elérhető!

6. Készítsünk össze sajtóanyagot a megjelentek számára:

 • sajtónyilatkozat,

 • háttérinformáció a szervezetről vagy koalícióról,

 • a főbb pontok összeszedve, akár idézetekkel gazdagítva,

 • ajánlások,

 • sajtókapcsolat(ok),

 • bármilyen releváns fotó, statisztika, diagram!

 

SZERKEZET:

1. Köszöntés, a sajtóanyag szétosztása, étel-ital (ha van)

2. Moderátor:

 • bemutatja a felszólalókat,
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 • elmondja, hogy mi lesz a sajtótájékoztató menete,

 • bemutatja a sajtókapcsolatot,

 • elmondja, hogy hol és kivel lehet interjút készíteni a sajtótájékoztató után,

 • kitér arra, hogy van-e bizalmas információ, amit név nélkül lehet csak 

lehozni a sajtóban.

3. Felszólalások

4. Kérdések és válaszok

5. A moderátor megköszöni a részvételt és lezárja a sajtótájékoztatót

6. Interjúk a felszólalókkal

 

A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ UTÁN:

 • Küldjük el a sajtóanyagot minden meghívottnak, aki nem tudott személye-

sen jelen lenni!

 • Készítsünk listát a megjelentekről és frissítsük az elérhetőségekkel  

a sajtólistánkat!

 • Jegyezzük fel, hogy kik kérdeztek fontos kérdéseket, kikkel tudnánk a jövő-

ben együtt dolgozni!

MÓDSZER #15: INTERJÚK
 

Az interjút informálásra is használhatjuk. Akkor tekinthetünk rá érdekérvénye-

sítésként, ha:

 • a közönséget azonosítottuk mint közvetett célpontot és azt várjuk tőlük, 

hogy hatnak a közvetlen célpontunkra, például egy miniszterre

 • befolyásos embereket szeretnénk elérni a médiamegjelenéssel, például sejt-

hető, hogy a miniszter elolvassa/megnézi az interjút.

 

Reaktív interjú: Amikor az ügyünk vagy valamely hozzá kapcsolódó téma nagy 

figyelmet kap, és egy újságíró felkér minket az interjúra.

Proaktív interjú: Amikor mi keressük meg az újságírót, és meggyőzzük, hogy 

egy interjú érdekes lehet a közönség számára. Ez általában sokkal több (fel)

készülést igényel.

 

ELŐNY HÁTRÁNY

Könnyen juttathatunk el információt a nyilvános-

sághoz.

Egy elhibázott interjú káros lehet a szervezet 

és az ügy számára is.

Növeli a szervezetünk láthatóságát.

Ha az interjúalany nem elég tapasztalt vagy 

nem ismeri eléggé a témát, ronthatja a szervezet 

hírnevét és az ügy megítélését.

Aránylag kevés energiabefektetéssel sok embert 

tudunk elérni.

A váratlan vagy nehéz kérdések kellemetlen 

helyzetbe hozhatnak minket.

 

Advocacy in Action:  

a toolkit to support NGOs and 

CBOs responding  

to HIV/AIDS (International 

Council of AIDS Service  

Organisations (ICASO), 2002)

#15
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TIPPEK:

 • A legfontosabb, hogy alaposan ismerjük az adott témát – ezáltal magabiz-

tosan tudunk beszélni és a kérdések sem érnek majd váratlanul!

 • Tudjuk, hogy pontosan mit akarunk elmondani egy interjú során – a válasza-

inkat mindig úgy alakítsuk, hogy a mondanivalónk mindenképp elhangozzon!

 • Összpontosítsunk egy-egy fő üzenetre – ezekre többször visszatérhetünk az 

interjú során, minél többször elhangzanak, annál jobb!

 • Ne felejtsük: nem az újságírót/riportert kell meggyőznünk, hanem azokat, 

akik nézik vagy olvassák az interjút!

 • Gyakoroljunk az interjú előtt!

 • Készülhetünk egy-egy frappáns vagy emlékezetes mondattal, amit min-

denképp el szeretnénk majd mondani!

 • Mindig próbáljuk meg kielégítően megválaszolni az újságíró/riporter kérdéseit!

 • Legyünk türelmesek és udvariasak – az újságíró/riporter valószínűleg nálunk 

kevésbé jártas a témában, ezt a kérdései is tükrözhetik!

 • Ha nehéz kérdést kapunk, nyugodtan gondolkodjunk kicsit a válaszon!

 • Ha nem tudjuk a választ valamire, ne blöfföljünk!

 • Egy interjú során soha nincs olyan, hogy „ezt csak Önnek mondom” – az inter-

jú abban a pillanatban kezdődik, hogy találkozunk az újságíróval/riporter-

rel – ne lepődjünk meg, ha olyan anyagot is lehoznak, ami szerintünk még/

már nem volt az interjú része.

 • Ha úgy érezzük, hogy az újságíró/riporter pontatlanul átfogalmazza, amit 

mondunk, egyszerűen mondjuk, hogy „Nem ezt mondtam, hanem...”!

 • Szöveges formában megjelenő interjúnál tisztázzuk előre, hogy megnéz-

hetjük-e az elkészült anyagot mielőtt leadásra kerül, szerkeszthetjük- vagy 

pontosíthatjuk-e!

 • Sokat számíthat, ha kinyilvánítjuk érzelmeinket – ebből látszik, hogy az ügy 

mennyire fontos és milyen komoly hatása lehet.

 • TV interjúnál figyeljünk arra, hogy ne babráljunk a kezünkkel, üljünk nyugodtan!

 • Próbáljunk meg nyugodt és magabiztos benyomást kelteni!

 • Nézzünk mindig a kamerába vagy az újságíróra/riporterre!

 

FELKÉSZÜLÉS: 

A következőket mindig tisztázzuk előre:

 • Mikor és hol lesz az interjú?

 • Milyen hosszú lesz?

 • Lesz-e más interjúalany?

 • Miért választották a témát és minket (illetve másokat)?

 • Élőben közvetítik majd? Ha felvételről megy, megvágják-e előtte?

 • Milyen a hallgatóság és a riporter/újságíró? Támogató, ellenséges, semleges? 

Milyen üzenetet kell hallaniuk tőlünk?

 • Pontosan milyen témákról lesz szó?
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F o r r á s :  A d v o c a c y  i n  A c t i o n :  a  t o o l k i t  t o  s u p p o r t  N G O s  a n d 

C B O s  r e s p o n d i n g  t o  H I V /A I D S  ( I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  o f 

A I D S  S e r v i c e  O r g a n i s a t i o n s  ( I C A S O ) ,  2 0 0 2 )



6. LÉPÉS

ÉRTÉKELJÜK
A FOLYAMATOT!
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6.1 AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI MUNKA 
MONITOROZÁSA (NYOMON KÖVETÉSE) 
ÉS ÉRTÉKELÉSE
 

Korábban a monitorozás szót az emberi jogi helyzet folyamatos nyomonköveté-

sére használtuk. Ebben a fejezetben monitorozás alatt azt értjük, hogy az érdekér-

vényesítési munkánk alakulását folyamatosan és szisztematikusan értékeljük. 

A monitorozás célja, hogy követni tudjuk, miként halad a munkánk és szükség 

szerint módosítsuk a munkatervet. Bár a céljaink valószínűleg változatlanok 

maradnak, az eszközeinket lehet, hogy módosítanunk kell annak függvényében, 

hogy hogyan változott a környezet vagy milyen reakciókat kaptunk eddig.

Az értékelés hosszútávon vizsgálja meg azt, hogy sikerült-e elérnünk a cél-

jainkat, ha igen, akkor hogyan, valamint hogy milyen tanulságokkal gazda-

godtunk. Az értékelés meghatározott időközönként zajlik, például amikor 

egy stratégiai időszakunk letelik, vagy amikor végső projektbeszámolót kell 

készítenünk pénzügyi támogatóink számára. Az értékelés részeként megvizs-

gáljuk, hogy a munkánk releváns-e: Mit ért el? Mennyire hatékony? Stb.

Az értékelés az egész szervezet munkájára vonatkozik. Nem a munkatársakat 

értékeljük, hanem a közös munkát – ez mindannyiunk hasznára válik majd.

 

Monitorozás: Úgy végezzük a tevékenységeinket, ahogy terveztük? Ha nem, 

miért nem, és min kell változtatnunk?

Értékelés: Elértük, amit akartunk? Ha nem, miért nem, és min kell változtatnunk?

MONITOROZÁS (NYOMON KÖVETÉS)
ÉS ÉRTÉKELÉS

A monitorozás és értékelés a következők miatt fontos:

 • segítenek rálátni a munkánkra – megtudjuk, hogy jó úton haladunk-e, és min 

kell változtatnunk;

 • látjuk, hogy elértük-e a céljainkat, és minden a terv szerint halad-e;
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 • tanulságokat vonhatunk le a jövőre nézve;

 • el tudunk számolni a pénzügyi támogatóink és partnereink felé;

 • el tudunk számolni az LMBTQI-közösség felé.

MONITOROZÁS ÉRTÉKELÉS

IDŐZÍTÉS Folyamatos információgyűjtés 

a projekt megvalósítása során.

Időszakonkénti értékelés 

a projekt egyes kiemelt pontjain

(vége, közepe, munkafázisok vége).

HATÓKÖR A napi tevékenységek mérése

indikátorok segítségével.

A sikeresség értékelése: a projekt

kimeneteinek, illetve a cél elérésének 

irányába tett előrehaladásnak

az átfogó értékelése.

FOLYAMAT Meggyőződni róla, hogy a projekt

a terveknek megfelelően halad,

hogy az történik, amit eltervezünk

– rendszeres találkozók stb.

Meggyőződni róla, hogy a távlati cél 

elérése érdekében kitűzött célokat 

sikerült-e elérni, a sikert mérni

– általában külső adatok segítségével.

RÉSZTVEVŐK Belső szervezeti tevékenység

a munkatársak, önkéntesek

és a projekt felhasználóinak

részvételével.

Belső munkatársak és külső felek is részt 

vesznek benne, ide értve a pénzügyi 

támogatókat, külső ellenőröket, mun-

katársakat, felhasználókat.

KIMENETEK 

ÉS EREDMÉ-

NYEK

A tervektől való kismértékű eltérést

eredményezhet. Rendszeres jelentések

és beszámoló az aktuális fejlemények-

ről a menedzsment, a pénzügyi támo-

gatóink és a felhasználók számára.

A stratégia jelentős módosításával 

(akár a projekt leállításával) járhat. 

Gyakran előadás formájában

mutatják be a különböző

érintetteknek.
 

6.2 ÉRTÉKELÉSI TERVÜNK
ELKÉSZÍTÉSE – INDIKÁTOROK FELÁLLÍTÁSA
 

Az értékelési folyamat akkor lesz a leghatékonyabb, ha:

 • az érdekérvényesítési tervezés a munka kivetelezésének integráns része;

 • az érintettek bevonásával történik (munkatársak, pénzügyi támogatók, part-

nerek, kedvezményezettek, önkéntesek);

 • támogatja a szervezetet a fejlődésben, tanulásban és önreflexióban;

 • aránylag kevés energiabefektetéssel minél több információt tudunk ösz-

szegyűjteni.

Általában három fő kérdésre keressük a választ:

 • Mit csináltunk?

 • Mennyire csináltuk jól?

 • Milyen hatása volt a munkánknak, mi változott?

Az értékelésnek jellemzően két fajtája van, amelyekkel a fenti kérdésekre 

válaszolhatunk:

Innonet: Evaluation Plan 

Workbook

www.innonet.org/client_

docs/File/evaluation_plan_

workbook.pdf
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1. A MEGVALÓSÍTÁS ÉRTÉKELÉSE

Részvétel: Elértük-e azt, hogy a célközönségünk csatlakozzon? Voltak, akiket 

nem tudtunk elérni? Miért? Van olyan csoport, ami felülreprezentált volt? Miért?

Minőség: Megfelelőek voltak-e az elkészített anyagaink, programjaink, szol-

gáltatásaink? Mi működött, mi nem?

Elégedettség: A résztvevők elégedettek voltak a munkánkkal? Ki igen, ki nem?

Kontextus: Milyen más tényezők befolyásolták a tervek kivitelezését? Volt 

valamilyen fontos politikai, gazdasági vagy szervezeti változás, ami közbejött?

 

A megvalósítás értékelésével arról szerezhetünk információt, hogy ponto-

san mit csináltunk és mennyire jól. A következő problémákat fedhetjük fel:

 • nem biztos, hogy úgy zajlik a tevékenységünk, ahogy terveztük;

 • lehet, hogy a tevékenységek a terv szerint zajlanak, de mégsem hozzák 

a várt hatást;

 • lehet, hogy elértük a várt hatást, de a munkánk minősége vagy a résztve-

vők elégedettsége nem megfelelő.

 

Mindez segíthet abban, hogy útközben változtassunk a stratégiánkon.

 

2. AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

Elértük-e a kívánt változást a célcsoportjaink tudásában, nézeteiben, téma 

iránti érzékenységében? Mi lett a munkánk eredménye?

Az érdekérvényesítési munkánk elején meghatároztuk, hogy milyen célokat 

szeretnénk elérni. Most megnézzük, hogy ez sikerült-e. Ehhez azonban indi-

kátorokra van szükségünk.

 

MILYEN EGY JÓ INDIKÁTOR?

Egyértelmű: Fontos, hogy a főbb érintettjeink egyetértsenek abban, hogy 

a munkánk sikere pontosan mivel mérhető (például megváltozik a törvény, 

eljön kétszáz ember a tüntetésre).

Közvetlen: Több indikátor is mérhet egy célt. Az indikátornak azonban ugyan-

azt a változást kell mérnie, mint amire a cél vonatkozik.

Hasznos: Az indikátorból nyert információt könnyen felhasználhatjuk arra, 

hogy javítsunk a munkánkon.
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Könnyű összegyűjteni: Ne legyen túl nehéz összegyűjteni a kívánt adatokat – 

ne legyen túl drága vagy időigényes.

A következőket mérhetjük indikátorokkal:

Mennyi? Milyen mértékű az elérni kívánt változás?

Ki? Ki a célközönségünk? Hányan vannak?

Mi? Milyen viselkedést, tulajdonságot, változást fogunk mérni?

Mikor? Mikor kellene a változásnak bekövetkeznie?

 

TIPPEK

 • Az értékelést a legfontosabb emberek bevonásával végezzük!

 • Használjunk SMART-eszközöket (konkrét, mérhető, elérhető, releváns, idő-

kerete van)!

 • Legyen világos, hogy pontosan mit akarunk értékelni – ne próbáljunk túl 

sokat csinálni egyszerre!

 • Elemezzük, hogy egy-egy tevékenység miért volt sikeres és mások miért 

nem voltak azok!

 

Hasznos lehet modellt készítenünk az értékelési folyamat részeiről:

 

Innonet: Evaluation Plan 

Workbook

www.innonet.org/client_

docs/File/evaluation_plan_

workbook.pdf
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6.3 SAJÁT INDIKÁTORAINK FELÁLLÍTÁSA
 

Fontos, hogy olyan indikátorokat találjunk, melyek jól illeszkednek saját szer-

vezetünkhöz vagy a konkrét érdekérvényesítési projekthez. A jelen útmutatóba 

foglalt tevékenységek alapján készült alábbi táblázat mintaként szolgálhat.

AZ INDIKÁTOR JELLEMZŐJE PONTSZÁM

Kezdetleges: épp csak elkezdtük, még sokat kell fejlődni 1

Alakuló: dolgozunk rajta, már vannak eredmények 2

Növekvő: egyre jobban működik 3

Jól fejlett: megfelelően, hatékonyan működik 4

Érett: tökéletesen működik 5

KAPACITÁS (PONTOZÁS 1-5)

1. A SZERVEZET VÍZIÓJA, KÜLDETÉSE, STRATÉGIÁJA PONTSZÁM

A szervezet vagy csoport küldetése és célja világos

A szervezet alapvető értékei világosak és minden tag/munkatárs egyetért velük

Mindenki érti, hogy az érdekérvényesítés hogyan kapcsolódik a szervezet 

értékeihez és küldetéséhez

Létezik a küldetéshez és szervezeti értékekhez kapcsolódó stratégia

és cselekvési terv

Az érdekérvényesítés természete és eszközei világosak

2. BELSŐ RENDSZER ÉS SZERKEZET PONTSZÁM

A döntéshozatali mechanizmusok világosak és számonkérhetőek

Világos, hogy kit képvisel a szervezet és hogyan

A szervezet legitimitása világos

A kedvezményezettek is részt vesznek az érdekérvényesítésben

és más folyamatokban

A belső és külső kommunikáció csatornái világosak

3. KÉSZSÉGEK, TAPASZTALAT, HOZZÁÉRTÉS PONTSZÁM

Tisztában vagyunk a helyi, nemzeti és nemzetközi közpolitikák problémák 

alakulására gyakorolt hatásával

Ismerjük a döntéshozatali folyamatokat és hatalmi viszonyokat

Ismerjük a kulcsfontosságú érintettek nézeteit és befolyásolásuk mikéntjét

Rendelkezünk kutatási tapasztalattal és az információkhoz való

hozzáférés készségével

Rendelkezünk az érzékenyítéshez és mozgósításhoz szükséges készségekkel

Rendelkezünk jogi ismeretekkel

Jártasak vagyunk a stratégiai tervezésben

Van tapasztalatunk a lobbizás terén

Van tapasztalatunk a médiamunka terén

Partnereik és kapcsolati hálónk támogatását élvezzük

Ismerjük a kockázatokat és azok mérséklésének módszereit

Community Tool Box 

ctb.ku.edu/en/

table-of-contents
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4. ERŐFORRÁSOK PONTSZÁM

Rendelkezünk az érdekérvényesítéshez szükséges emberi erőforrásokkal

Rendelkezünk az érdekérvényesítéshez szükséges pénzügyi erőforrásokkal

5. KÜLSŐ KAPCSOLATOK PONTSZÁM

Kapcsolatban állunk (más) alulról szervezedő csoportokkal

Kapcsolatban állunk (más) helyi vagy országos szintű civil szervezetekkel

Kapcsolatban állunk nemzetközi civil szervezetekkel 

Kapcsolatban állunk nemzetközi hálózatokkal

Rendelkezünk elkötelezett és mozgósítható tagokkal

Kapcsolatban állunk újságírókkal

Kapcsolatba tudunk lépni a témához értő szakértőkkel

Kapcsolatba tudunk lépni trénerekkel, illetve hozzáférünk az érdekérvényesítés 

során szükséges más erőforrásokhoz 

6.4 ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI 
MINTAFOLYAMAT
 

 • Távlati cél meghatározása

 • Közvetlen cél meghatározása

 • Az emberi jogi kérdés pontos meghatározása

 • Kutatás és szervezeten belüli közös gondolkodás a problémáról – bizo-

nyítékok és adatok összegyűjtése, nemzeti és nemzetközi emberi jogi nor-

mák azonosítása

 • Konzultáció a közösséggel és támogatásuk megszerzése

 • Panasz benyújtása írásban vagy szóban a releváns intézményeknél (ren-

dőrség, egészségügyi szolgáltató stb.)

 • Válaszra várás (határidők megadásával)

 • Az emberi jogi helyzet monitorozása és dokumentálása, adatok és bizo-

nyítékok gyűjtése 

 • Elvi állásfoglalásunk elkészítése

 • Érintettek feltérképezése

 • Kapcsolatfelvétel potenciális szövetségeseinkkel 

 • Szeminárium/konferencia/találkozó a szövetségesekkel, közös pontok 

keresése

 • Az ellenzők beazonosítása, felkészülés

 • Lobbiterv készítése, elsődleges célpontokról szóló információ összegyűjtése

 • Másodlagos célpontokról szóló információ összegyűjtése

 • Az LMBTQI-közösség tájékoztatását és támogatásának megszérzését cél-

zó anyagok és események előkészítése

 • Lehetséges érzékenyítési és tudatosságnövelési módszerek átgondolása, 

megtervezése és kivitelezése (tüntetések, interjúk stb.)

 • Jogi álláspont elkészítése jogászok bevonásával

Innonet: Evaluation Plan 

Workbook

www.innonet.org/client_

docs/File/evaluation_plan_

workbook.pdf

Advanced advocacy

evaluation approaches,

Evaluation Exchange

at Harvard Family

Research Project 

www.hfrp.org/evaluation/

the-evaluation-exchange/

issue-archive/

advocacy-and

-policy-change
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 • A nemzetközi civil partnerek folyamatos tájékoztatása, egyeztetés az esz-

közökről és időzítésről

 • Információ megosztása a releváns nemzetközi intézményekkel (EU, Európa 

Tanács, EBESZ, ENSZ)

 • Lobbitevékenységek utánkövetése a releváns intézményeknél dolgozó 

kapcsolattartóinkkal

 • A média felhasználása arra, hogy a nyilvánosság és a kormány tudomást 

szerezzen a tevékenységünkről

 • Az egész folyamat monitorozása és dokumentálása, segítve ezzel a későb-

bi értékelést
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1. FÜGGELÉK

AZ LMBTQI-
EMBEREK JOGAINAK
ÉRVÉNYESÍTÉSÉÉRT
FELELŐS MAGYAR
ÉS NEMZETKÖZI
INTÉZMÉNYEK
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MAGYAR INTÉZMÉNYEK

ORSZÁGGYŰLÉS

A törvényhozó hatalom Magyarországon, 199 tagját négyévente választ-

ják meg a polgárok. A Országgyűlésben plenáris és bizottsági üléseken zaj-

lik a munka. Itt fogadják el a törvényeket, illetve az Országgyűlés ellenőrzi 

a kormány munkáját: interpellációk és kérdések formájában kérheti számon 

a végrehajtó hatalom tagjait. Legfontosabb tisztségviselője az országgyűlés 

elnöke, ő – vagy távollétében helyettesei – vezetik az Országgyűlés plenáris 

ülését. Az Országgyűlés választja meg tagjai közül. 

HÁZBIZOTTSÁG

Az Országgyűlés egyik legfontosabb bizottsága, a parlamenti munkát szerve-

zi meg, összeállítja a plenáris ülések napirendjét, dönt a különböző javaslatok 

tárgyalásának módjáról és sorrendjéről. Elnöke a házelnök, tagjai az alelnökök, 

a képviselőcsoportok vezetői és a háznagy. 

TÖRVÉNYALKOTÁSI BIZOTTSÁG

Az Országgyűlés egyik legfontosabb bizottsága, az összes törvényjavaslatot 

véleményezi. A különböző bizottságokban zajló részletes vita után a beér-

kező bizottsági jelentésekből elkészíti az összegző jelentést és az összegző 

módosító javaslatot, a plenáris vitára bocsátás előtt módosító javaslatot 

nyújthat be a törvényjavaslathoz.

IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG

Az Országgyűlés egyik legfontosabb tematikus bizottsága, az alkotmányügyi, 

igazságügyi, emberi jogi, vallásügyi és civil kérdésekkel, valamint a közigazga-

tással és az önkormányzatokkal foglalkozik.

KÉPVISELŐCSOPORT / FRAKCIÓ

Az Országgyűlés szervezeti egysége, tagjai az azonos politikai pártokhoz tar-

tozó képviselők. 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Az állampolgárok választott képviselője – belőlük áll össze az Országgyűlés. 

Van, akit egy-egy földrajzi terület képviseletére választottak meg, és van, aki 

egy párt országos listájáról nyert mandátumot. Kezdeményezheti egy új tör-

vény vagy határozat elfogadását, módosító javaslatot nyújthat be a kormány 

vagy más képviselő által beterjesztett javaslathoz, felszólalhat és kérdése-

ket tehet fel a kormány tagjainak.
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ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Tizenöt elismert jogászból álló testület, tagjait tizenkét évre választja az Ország-

gyűlés kétharmados többséggel. Legfontosabb feladata, hogy a jogszabályokat 

az Alaptörvénynek és a nemzetközi szerződéseknek való megfelelőség szem-

pontjából értékelje, illetve az alaptörvény-ellenes jogszabályok megsemmisítése. 

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

Magyarország államfője. A magyar alkotmányos berendezkedés szerint elsősor-

ban protokolláris feladatokat lát el, de az Országgyűlés által elfogadott törvényt 

csak akkor lehet kihirdetni, ha a köztársasági elnök azt aláírja. Ha nem tetszik 

neki az elfogadott törvény, egyszer visszaküldheti a Parlamentnek, illetve ha sze-

rinte alaptörvény-ellenes, az Alkotmánybírósághoz küldheti, így az addig nem 

lép hatályba, míg az Alkotmánybíróság nem dönt róla (előzetes normakontroll). 

KORMÁNY

A különböző minisztériumok vezetőiből (miniszterek) és a miniszterelnökből álló 

testület, amely a végrehajtó hatalmat gyakorolja. A miniszterelnököt a válasz-

tási eredmények alapján a köztársasági elnök kéri fel a kormány alakítására, 

a kormányt az egyes miniszterek meghallgatása után az Országgyűlés fogad-

ja el. A kormány az Alaptörvény és az országgyűlés által elfogadott törvények 

által kijelölt keretek között irányítja az országot, ehhez a törvényekbe foglalt 

felhatalmazó rendelkezés alapján rendeleteket alkothat, saját munkáját kor-

mányhatározatokat és miniszteri utasítások alapján szervezi meg. 

A kormányzati munka az egyes területekért felelős miniszterek és az általuk irá-

nyított központi államigazgatási apparátus, a minisztériumok keretében való-

sul meg. Egy minisztériumon belül egyes területekért az államtitkárok felel-

nek, azon belüli részterületekért pedig a helyettes államtitkárok. Egy helyettes 

államtitkárságon belül több főosztály, azon belül pedig osztályok vagy alosz-

tályok is működhetnek. A minisztériumok hierarchikusan épülnek fel, a minisz-

ter utasíthatja az államtitkárát, aki utasíthatja az alá tartozó helyettes állam-

titkárokat, főosztályvezetőket. A minisztert csak a kormány utasíthatja, bár  

a miniszterelnök informális hatalma Magyarországon igen jelentős. A minisz-

tériumok munkáját különböző háttérintézmények segítik. 

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Központi államigazgatási szerv, hozzá tartozik az igazságügy, a választójog 

és a népszavazás, az áldozatsegítés és a kárpótlás területének szabályozása. 
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LMBTQI szempontból egyik legfontosabb főosztálya a közjogi jogalkotásért 

felelős helyettes államtitkár alá tartozó Alkotmányjogi Főosztály, amely olyan 

alapvető fontosságú közjogi tárgyú jogszabályok előkészítéséért felel, mint 

például a sajtóra, a gyülekezési jogra, a személyes adatok védelmére vagy

az egyenlő bánásmódra vonatkozó törvények. Szintén fontos a magánjogi

és igazságügyi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár alá tartozó Magán-

jogi és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály, ide tartozik a személyek jogára,

a családjogra, az öröklésre, a polgári peres és nemperes eljárásokra, a köz-

vetítői tevékenységre, a jogi segítségnyújtásra vonatkozó jogszabályok elő-

készítése.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Központi államigazgatási szerv, hozzá tartozik többek között a büntetés-vég-

rehajtás, a rendészet, a közbiztonság, a menekültügy, a helyi önkormányzatok 

felügyelete, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, sőt a vízgazdálkodás is. 

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Központi államigazgatási szerv, Magyarországnak más államokkal és nemzet-

közi szervezetekkel való kapcsolattartásáért felelős. Ide tartozik a nagykövet-

ségek és konzulátusok működtetése, és ő bízza meg a különböző nemzetközi 

szervezetekhez akkreditált diplomatákat is. A különböző nemzetközi szerve-

zetek által megkövetelt emberi jogi tárgyú jelentések összeállítása, és azok 

védelme is ennek a minisztériumnak a feladata.

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az egyik legnagyobb központi államigazgatási szerv, korábban különálló 

minisztériumokként működő szervezeti egységei ma államtitkárságok. Ide tar-

tozik az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a szociális ügyek, a sport, a gyer-

mek- és ifjúságügy és a családpolitika.

EMBERI JOGI MUNKACSOPORT

2012-ben hozta létre a kormány, hogy elősegítse az emberi jogi szempontok 

fokozottabb érvényesülését a különböző minisztériumok munkájában, és segít-

se az emberi jogi témájú nemzetközi jelentések összeállítását. Tagjai államtit-

károk, elnöke az Igazságügyi Minisztérium egyik államtitkára. Az Igazságügyi 

Minisztériumon belül Titkársága is működik.

EMBERI JOGI KEREKASZTAL

Az Emberi Jogi Munkacsoport mellett működő, az emberi jogi területen tevé-

kenykedő civil szervezetekből álló konzultációs szerv. 2012-ben hozták létre 

a civil szervezetek részére kiírt pályázat útján. Munkáját tizenkét tematikus 

munkacsoportban folytatja, többek között külön munkacsoport foglalkozik 

az LMBT-emberek, a nők, a gyermekek és a hajléktalanok jogaival.
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ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA (OMBUDSMAN)

Független állami szerv, kizárólag a Parlamentnek felelős, erre a posztra az 

Országgyűlés kétharmadának szavazatával hat évre választják meg. Feladata, 

hogy az alapjogokkal kapcsolatos visszásságokat kivizsgálja, és orvoslásuk 

érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. Ennek kere-

tében jogalkotási javaslattal fordulhat a különböző államigazgatási szervekhez, 

illetve ha az Alaptörvénybe ütköző jogszabályt talál, az Alkotmánybírósághoz 

(utólagos normakontroll). 2013 nyarán az ombudsman kezdeményezte a család-

védelmi törvény diszkriminatív rendelkezéseinek alkotmánybírósági vizsgála-

tát, és egy 2013-as jelentésében síkra szállt a szexuális kisebbségekkel kapcso-

latos témák fokozottabb megjelenítéséért a köznevelés során.

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

Autonóm államigazgatási szerv, 2005-ben hozták létre abból a célból, hogy 

kivizsgálja a hátrányos megkülönböztetés és zaklatás áldozatainak panasza-

it. Emellett jelentéseket készít, kutatásokat folytat, képzéseket tart és tuda-

tosságnövelő kampányokat bonyolít le. Joga van a munkája által érintett 

területen jogalkotási javaslattal élni. Ilyen javaslatot tett 2007-ben a kor-

mánynak arra vonatkozóan, hogy a házasság intézményét nyissák meg az 

azonos nemű párok számára is.

NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

Önálló szabályozó szerv, feladata többek között, hogy felügyelje a nyomta-

tott, elektronikus és internetes sajtót. Ez a hatóság osztja el a frekvenciákat 

és nála kell minden sajtóterméket regisztrálni. Hozzá lehet fordulni, ha vala-

mely médiaszolgáltató az emberi méltóságot sértő vagy gyűlöletkeltő tartal-

mat tesz közzé. 

NEMZETI ADATVÉDELMI 
ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Autonóm államigazgatási szerv, 2012-ben hozták létre a korábban e terüle-

tet felügyelő parlamenti biztos helyett. Hozzá lehet fordulni, ha egy hatóság, 

szolgáltató vagy munkáltató jogszerűtlenül gyűjt vagy kezel adatokat, pél-

dául a különleges adatnak minősülő szexuális élettel kapcsolatban. Emellett 

akkor is lehet hozzá fordulni, ha egy hivatal nem hajlandó nyilvánosságra 

hozni valamilyen közérdekű adatot.



111

OKTATÁSI JOGOK BIZTOSA

A Emberi Erőforrások Minisztériumának egyik miniszteri biztosa, feladata, 

hogy segítse az oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesülését. 

Fordulhat hozzá tanuló, szülő, pedagógus, hallgató, kutató, oktató, valamint 

ezek közösségei is.

FŐVÁROSI / MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, amelyet  

a kormány által kinevezett kormánybiztos vezet. Az egyes állami hatóságok és 

szolgálatok (pl. Gyámhivatal, Áldozatsegítő Szolgálat, Okmányiroda) helyi szin-

ten a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működnek. A megyei 

kormányhivatalok látják el a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét is.

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

A települési vagy megyei közügyek intézésére létrehozott, az önkormányzás 

elvére épülő közigazgatási szerv. Az adott településre vagy megyére köte-

lező érvényű rendeleteket alkothat, amelyek ugyanakkor nem mondhatnak 

ellent az Alaptörvénynek, az országgyűlés által elfogadott törvényeknek, 

a kormány vagy egyes miniszterek által kiadott rendeleteknek. Ha állami 

vagy európai uniós pályázatra szeretne pályázni, települési esélyegyenlősé-

gi programot kell elfogadnia.

POLGÁRMESTER

A helyi önkormányzat választott vezetője, a képviselő-testület elnöke. A képvi-

selő-testület törvényben meghatározott kivételekkel hatásköreit rá ruházhatja.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

A helyi önkormányzati képviselőkből álló testület, amely a helyi ügyekben 

dönt. Hatásköreit a polgármesterre, a jegyzőre vagy valamely bizottság-

ra ruházhatja, de kizárólagos jogköre például a helyi rendeletek megalkotá-

sa, az önkormányzat szervezetének kialakítása vagy helyi népszavazás kiírá-

sa. A képviselő-testület egy-egy feladat ellátására bizottságot hozhat létre.  

A bizottságok számáról, tagjairól, feladat- és hatásköréről a képviselő-testü-

let szabadon dönthet.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

Az állampolgárok választott, helyi szintű képviselője, az önkormányzati képvi-

selő-testület hozzá hasonló képviselőkből áll össze. Kezdeményezheti rendelet 
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megalkotását vagy határozat meghozatalát. A polgármestertől, a jegyzőtől, 

a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet. 

JEGYZŐ

A helyi önkormányzatok által kinevezett személy, aki megszervezi és vezeti

a polgármesteri hivatal munkáját. A helyi önkormányzat közigazgatási

és szakmai elöljárója.

TANÁCSNOK

A helyi önkormányzat képviselő-testületének tagja, a képviselő-testület által 

meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását felügyeli. Több önkor-

mányzatnak külön civilügyi tanácsnoka van.

NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEK

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE

A világ legnagyobb nemzetközi szervezete, 1945-ben jött létre, jelenleg 193 

ország tagja. Legfontosabb szervezeti egységei (főszervei) a Közgyűlés, a Biz-

tonsági Tanács, a Gazdasági és Szociális Tanács, a Gyámsági Tanács, a Nem-

zetközi Bíróság és a Főtitkárság.

ENSZ FŐTITKÁR

Az ENSZ egyik legfontosabb szervezeti egységének a vezetője, az ENSZ de fac-

to szóvivője és vezetője. A Biztonsági Tanács javaslata alapján a Közgyűlés 

választja meg öt évre.

ENSZ KÖZGYŰLÉS

Az ENSZ legfőbb tanácskozó testülete, benne minden tagállam ugyanolyan 

formában képviselteti magát, minden tagnak egy szavazata van. 

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS TANÁCS (ECOSOC)

Az ENSZ egyik főszerve, 54 tagország képviselőiből áll, tagjait három évre 

választja a Közgyűlés. Fő feladata a nemzetközi gazdasági és szociális kér-

dések megvitatása, ajánlások, tanulmányok, jelentések készítése, nemzetkö-

zi konferenciák előkészítése és megszervezése, az emberi jogok és az alapvető 

szabadságok érvényesülésének elősegítése, a szakosított intézmények tevé-

kenységének összefogása. Nyilvántartja az ENSZ intézményeknél konzultatív 

státusszal rendelkező civil szervezeteket is. 

EMBERI JOGI TANÁCS

2006-ban jött létre az Emberi Jogok Bizottságának utódjaként. A Közgyűlés 
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mellett működik, 47 tagország képviselőiből áll, tagjait három évre választ-

ja a Közgyűlés. Legfontosabb feladata az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat 

(UPR) rendszerének működtetése, melynek keretében négyévente minden 

tagországnak számot kell adnia az emberi jogok érvényesüléséről. 2012-ben 

első ízben fogadott el határozatot a szexuális irányultságon és nemi identi-

táson alapuló diszkriminációról, és felkérte az Emberi Jogi Főbizottságot egy 

részletes jelentés elkészítésére.

EMBERI JOGI BIZOTTSÁG

Az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezség- 

okmánya hívta életre, feladata, hogy az egyezmény érvényesülését vizsgálja  

a részes államokban. Tizennyolc szakértőből áll, akiket a Közgyűlés választ  

négy évre. A részes államok ötévente jelentést készítenek az Egyezség- 

okmányban foglaltak érvényesüléséről, amelyet a bizottság véleményez és 

ajánlásokat fogalmaz meg. A civil szervezetek árnyékjelentések készítésével 

hívhatják fel a figyelmét az emberi jogi jogsértésekre. Az Egyezségokmány Első 

Kiegészítő Jegyzőkönyvét aláíró országok állampolgárai egyéni panasszal  

is fordulhatnak hozzá. 1994-ben egy Ausztrália elleni panasz kapcsán (Toonen 

kontra Ausztrália) kimondta, hogy a homoszexualitás büntetőjogi üldözése 

ellentmond az Egyezségokmánynak. 

GAZDASÁGI, SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS JOGOK BIZOTTSÁGA

Az 1966-ban elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya hívta életre, feladata, hogy az egyezmény érvényesülését

vizsgálja a részes államokban. Tizennyolc szakértőből áll, akiket a Közgyűlés 

választ négy évre. A részes államok öt évente jelentést készítenek az Egyez-

ségokmányban foglaltak érvényesüléséről, melyet a bizottság véleményez 

és ajánlásokat fogalmaz meg. A civil szervezetek árnyékjelentések készítésé-

vel hívhatják fel a figyelmét az emberi jogi jogsértésekre. Az Egyezségokmány 

Kiegészítő Jegyzőkönyvét aláíró országok állampolgárai egyéni panasszal is for-

dulhatnak hozzá. 20. számú általános megjegyzésében egyértelművé tette, 

hogy a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböz-

tetés egyéb helyzet szerinti hátrányos megkülönböztetésnek minősül.

CEDAW-BIZOTTSÁG

Az 1979-ben elfogadott, a nőkkel szembeni hátrányos megkülönbözte-

tés minden formájának felszámolásáról szóló egyezmény hívta életre, fel-

adata, hogy az egyezmény érvényesülését vizsgálja a részes államokban. 

Huszonhárom szakértőből áll, akiket a Közgyűlés választ négy évre. A részes 

államok ötévente jelentést készítenek az egyezményben foglaltak érvé-

nyesüléséről, melyet a bizottság véleményez és ajánlásokat fogalmaz meg.  

A civil szervezetek árnyékjelentések készítésével hívhatják fel a figyelmét  

az emberi jogi jogsértésekre. Az Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvét aláíró 
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országok állampolgárai egyéni panasszal is fordulhatnak hozzá. A 2013-as 

magyar országjelentés vizsgálata kapcsán javasolta, hogy töröljék el a csa-

lád kirekesztő fogalmát. 

EMBERI JOGI FŐBIZTOS

Az ENSZ egyik vezető tisztségviselője (főtitkár-helyettes), feladata, hogy 

elősegítse az emberi jogok érvényesülését a világ országaiban, az embe-

ri jogi tárgyú nemzetközi egyezmények elfogadását, ratifikálását és végre-

hajtását, összehangolja az emberi jogokkal kapcsolatos munkát az ENSZ-en 

belül és felügyelje az Emberi Jogi Tanács működését. 2013-ban átfogó jelen-

tést készített a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló meg-

különböztetésről és erőszakról, és Free & Equal címmel tudatosságnövelő 

kampányt indított. 

ENSZ MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSSÁG (UNHCR)

Az ENSZ egyik ügynöksége, 1950-ben hozták létre a hazájukban üldöztetésnek 

kitett személyek nemzetközi védelmének előmozdítására. Feladatai közé tar-

tozik az államok közötti együttműködés elősegítése útmutatók kidolgozásá-

val, tudatosságnövelő kampányok szervezése, befogadóállomások látogatá-

sa. Néhány országban az egyéni menedékkérelmek elbírálásában is részt vesz. 

Kelet-európai regionális központja Budapesten működik. 

VILÁGEGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZET (WHO)

Az ENSZ egyik szakosított szerve, 1990-ben ő mondta ki, hogy a homoszexua-

litás nem betegség. A Betegségek Nemzetközi Osztályozásának jelenleg folyó 

vitájában szakértői azt javasolták, hogy a transz identitásokat ne tekintsék 

mentális betegségnek, hanem egy külön, Szexuális egészséghez kapcsolódó 

állapotok fejezetben kerüljenek elhelyezésre.

NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET (ILO)

Az ENSZ egyik szakosított szerve, 1919-ben alapították, még a Népszövetség 

keretében. Főbb célkitűzései között szerepel a munkaegészséggel és bizton-

sággal kapcsolatos szabályozások erősítése, az egyenlő esélyek és bánásmód 

érvényesülésének előmozdítása és a társadalmi kirekesztés elleni harc. 2013-

ban pilotkutatást indított a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapu-

ló munkahelyi megkülönböztetés feltárására.

A BÉKÉS GYÜLEKEZÉS ÉS AZ EGYESÜLÉS SZABADSÁGÁHOZ

FŰZŐDŐ JOGGAL FOGLALKOZÓ KÜLÖNLEGES JELENTÉSTEVŐ

Az ENSZ egyik szakértője, 2014-ben kiadott jelentésében részletesen beszá-

molt a moszkvai Pride betiltásáról, a „homoszexuális propaganda” elleni ukrán 

törvényjavaslatról és az LMBTI-emberek jogait csorbító, újonnan elfogadott 

ugandai és nigériai törvényekről, amelyeket határozottan elítélt.
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EURÓPAI UNIÓ (EU)

Huszonnyolc tagállamból álló, gazdasági és politikai együttműködésre lét-

rejött nemzetközi szervezet. Története 1948-ban indult útjára, de kezdetben 

csak a gazdasági területen történő együttműködésre szorítkozott. Jelenlegi 

formáját a 2007-ben aláírt Lisszaboni Szerződésben érte el. Egy hagyomá-

nyos nemzetközi szervezettől eltérően a tagországok számos jogkört ruház-

tak át rá, így az alapszerződések által meghatározott területeken közvetlen 

hatályosuló rendeleteket, illetve a tagállamok számára kötelezően átülte-

tendő irányelveket fogadhat el.

EURÓPAI PARLAMENT

Az Európai Unió törvényhozó hatalmának egyik fele, tagjait a tagországok 

állampolgárai közvetlenül választják. Működése nagyban hasonlít egy nem-

zeti parlamentre, a különböző országok képviselői nem országuk, hanem poli-

tikai hovatartozásuk alapján létrejött képviselő-csoportokhoz csatlakoznak. 

Jogkörei az elmúlt években jelentősen bővültek, megvétózhatja a Bizottság 

elnökének vagy tagjainak kinevezését, ő mondja ki a végső szót a költségvetés 

kapcsán, ugyanakkor a legtöbb kérdésben az Európai Tanáccsal együttdönté-

si joga van. Önállóan törvényjavaslatot nem tehet.

ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG (LIBE)

Az Európai Parlament egyik bizottsága, hozzá tartoznak az alapvető jogok 

kérdései. Ennek a bizottságnak volt tagja Rui Tavares, aki kritikus hangvé-

telű jelentést írt majd fogadtatott el a magyarországi alkotmányos rendszer 

változásával kapcsolatban.

EP LMBT INTERGROUP

Az Európai Parlament különböző politikai csoportokhoz (képviselőcsoport) 

és bizottságokhoz tartozó, az LMBT-emberek jogai iránt elkötelezett képvi-

selőkből álló csoportja. Nem illeszkedik a Parlament szervezetébe, nem nyilat-

kozhat a Parlament nevében, ugyanakkor létrehozásának szabályairól a Par-

lament belső szabályzata rendelkezik. 

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Az Európai Unió végrehajtó szerve, a jogalkotás kezdeményezéséért és az 

unió napi működtetéséért felelős. Tagjait a tagállamok jelölik, akik különbö-

ző szakterületeket felügyelnek. Elnökét és tagjait (biztosok) a Tanács nevezi 

ki, de a Parlamentnek is jóvá kell hagynia.

JOGÉRVÉNYESÜLÉSÉRT, AZ ALAPVETŐ JOGOKÉRT

ÉS AZ UNIÓS POLGÁRSÁGÉRT FELELŐS BIZTOS

Az Európai Bizottság egyik biztosa, ő felel többek között az alapvető jogok 
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érvényesüléséért, ide értve ez esélyegyenlőségi kérdéseket is. Főigazgatósága 

a Jogérvényesülési Főigazgatóság, ennek keretében működik az esélyegyenlő-

ségért felelős „D” Igazgatóság. 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

Az Európai Unió törvényhozó hatalmának egyik fele, tagjai a tagállamok 

egy-egy minisztere. Azt is szokták mondani, hogy az Európai Unió törvény-

hozásának felső háza. A külvilág felé a két és fél évre választott Elnök kép-

viseli, a belső munkát ugyanakkor a félévente rotációs alapon cserélődő 

tagországok („az Elnökség”) látják el. Munkáját a tagállamoknak az Európai 

Unióhoz Brüsszelbe akkreditált „nagyköveteiből” álló Állandó Képviselők 

Bizottsága (COREPER) és számos tematikus munkacsoport segíti. Korábban 

döntéseit kizárólag konszenzusos alapon hozta, ma már bizonyos kérdések-

ben elég a minősített többség is. Nem összekeverendő az Európa Tanáccsal 

és az Európai Tanáccsal. 

EURÓPAI TANÁCS

Az Európai Unió tagállamainak állam-, illetve kormányfőiből, az Európai 

Unió Tanácsának elnökéből és az Európai Bizottság elnökéből álló szerv. 

Jogalkotási hatáskörrel nem rendelkezik, stratégiai döntések meghozatalá-

ra hozták létre. Félévente kétszer vagy szükség szerint ülésezik, ezeket hív-

ják EU-csúcsnak.

EURÓPAI BÍRÓSÁG

Az Európai Unió joganyagának értelmezésére kizárólagos jogkörrel felru-

házott, luxemburgi székhelyű bíróság. Közvetlenül nem lehet hozzá fordul-

ni. Két úton juthatnak el hozzá ügyek: ha egy tagállam az EU-s jognak ellent-

mondó jogszabályt fogad el vagy nem teljesíti jogalkotási kötelezettségét, 

a Bizottság a kötelezettségszegési eljárás utolsó lépéseként beperli előtte 

a tagállamot. A másik lehetőség, hogy egy tagállam bírósága fordul hozzá 

úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárásban, mert az EU-s jog értelme-

zésére van szükség egy adott ügy elbírálásához.

AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI ÜGYNÖKSÉGE (FRA)

Az Európai Unió egyik decentralizált ügynöksége, Bécsben működik. Feladata, 

hogy adatok gyűjtése és elemzése révén támogassa az Európai Unió szerveit 

és a tagállamokat az alapvető jogok érvényesülése terén. Működését a tagál-

lamok egy-egy küldöttjéből, valamint a Bizottság és az Európa Tanács küldöt-

teiből álló Igazgatótanács irányítja, amely öt évre választja meg igazgatóját. 

2008 óta több LMBT-témájú jelentést is kiadott, 2012-ben átfogó internetes 

felmérést végzett az LMBT-emberek körében a diszkriminációval és erőszak-

kal kapcsolatos tapasztalataikról.
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EURÓPA TANÁCS (ET)

Az 1949-ben létrehozott regionális nemzetközi szervezet célja a tagállamok 

közötti békés együttműködés és az emberi jogok érvényesülésének elősegítése. 

Jelenleg negyvenhét tagállama van, egy kivételével (Kazahsztán) valamennyi 

európai országra kiterjed munkája. Tagjainak vállalniuk kell az Emberi Jogok 

Európai Egyezményének aláírását.

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA

Az 1950-ben elfogadott Emberi Jogok Európai Egyezményének értelme-

zésére és kikényszerítésére létrehozott, strasbourgi székhelyű nemzetkö-

zi jogérvényesítési fórum. Tagjai a tagállamok által kinevezett bírók. Egyéni 

panaszosok fordulhatnak hozzá, ha az országukban rendelkezésre álló jogor-

voslati lehetőségeket kimerítették. Döntései a tagállamok számára kötele-

zőek, azok kikényszerítéséről a Miniszteri Bizottság gondoskodik. Kártérítést 

is megállapíthat a panaszosoknak. Számos fontos LMBT-ügyben hozott már 

döntést: 1981-ben a homoszexualitás büntetőjogi üldözéséről (Dudgeon 

kontra Egyesült Királyság), 2003-ban az eltérő beleegyezési korhatárról (S. L.

kontra Ausztria), 2007-ben és 2010-ben a Pride felvonulások betiltásáról 

(Bączkowski és mások kontra Lengyelország, Alekseyev kontra Oroszország) 

mondta ki, hogy az egyezménybe ütközik. 2003-ban kimondta, hogy az azo-

nos nemű párok megkülönböztetése is tilos (Karner kontra Ausztria), melyet 

azóta számos más döntésben is megerősített. 2002-ben előírta a tagál-

lamoknak, hogy tegyék lehetővé a nem hivatalos megváltoztatását és 

az új nem szerinti házasság kötését a transzszexuális személyek számára 

(Christine Goodwin kontra Egyesült Királyság). Bár az azonos nemű párok 

házasságkötési jogát nem ismeri el, őket is családnak tekinti (Schalk és Kopf 

kontra Ausztria).

SZOCIÁLIS JOGOK EURÓPAI BIZOTTSÁGA

Az Európai Szociális Karta értelmezésére és kikényszerítésére létrehozott, 

strasbourgi székhelyű nemzetközi jogérvényesítési fórum. Tizenöt szakértő-

ből áll, akiket a Miniszteri Bizottság nevez ki. A tagállamoknak évente kell 

jelentést készíteniük neki a négy tematikus terület közül a soron követke-

zőről (minden terület négyévente kerül sorra). A civil szervezetek árnyékje-

lentések készítésével hívhatják fel a figyelmét az emberi jogi jogsértések-

re. A Kiegészítő jegyzőkönyvet aláíró országok azt is lehetővé teszik, hogy 

civil szervezetek forduljanak hozzá panasszal, amit ki kell vizsgálnia. Ezt 

Magyarország nem ratifikálta.

AZ EURÓPA TANÁCS EMBERI JOGI BIZTOSA

Az Európa Tanács „ombudsmana”, feladata, hogy az emberi jogok ismeretét 

és tiszteletben tartását terjessze az Európa Tanács tagállamaiban. Ennek 
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érdekében országlátogatásokat tesz, párbeszédet kezdeményez a tagálla-

mok állami szerveivel, tematikus jelentéseket készít és tudatosságnöve-

lő kampányokat folytat. 2009-es Emberi jogok és nemi identitás c. jelenté-

se nagy hatással volt a transz* témák előtérbe kerülésére. 2012-ben átfogó 

jelentést készített az LMBT-emberek európai helyzetéről. 

AZ EURÓPA TANÁCS FŐTITKÁRA

Az Európa Tanács legfőbb tisztségviselője, általános felelősséggel bír az Európa 

Tanács stratégiai céljainak megvalósításáért, az éves munkaterv és a költség-

vetés végrehajtásáért. Munkáját egy több száz főből álló apparátus segíti. 

SZEXUÁLIS IRÁNYULTSÁG ÉS NEMI IDENTITÁS EGYSÉG

Az Európa Tanács Főtitkárságának egyik szervezeti egysége, mely a Demokrácia 

Főigazgatóság (DG II) Esélyegyenlőségi és Emberi Méltósági Főosztályának 

Esélyegyenlőségi Osztályán belül működik, és az Európa Tanács LMBT-embe-

rekkel kapcsolatos projektjeit hajtja végre. Jelenleg négy munkatársa van. 

Működésének költségeit nem az Európa Tanács központi költségvetése, hanem 

egyes tagállamok célzott felajánlásai biztosítják.

MINISZTERI BIZOTTSÁG

Az Európa Tanács döntéshozó szerve, a tagállamok külügyminisztereiből 

vagy állandó képviselőiből áll. Fontos szerepe van az új tagállamok felvéte-

le, a tagállami kötelezettségek teljesítésének nyomon követése és az Európa 

Tanács költségvetésének elfogadása terén. A tagállamoknak címzett aján-

lások elfogadására is joga van. 2010-ben a világ kormányközi szervei közül 

először fogadta el a szexuális irányultsággal és nemi identitással foglalkozó 

ajánlást a tagállamok részére.

PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS

Az Európa Tanács tanácskozó testülete, 318 tagját a tagországok parla-

mentjei delegálják vagy választják népességarányuk függvényében. A kép-

viselők politikai hovatartozásuknak megfelelő képviselőcsoportokhoz 

csatlakoznak. A parlamenti munka plenáris ülésén és bizottságaiban zajlik. 

LMBT-szempontból meghatározó az Esélyegyenlőségi és diszkriminációelle-

nes bizottsága. Számos LMBT-témájú jelentést és ajánlást fogadott el, elő-

ször 1981-ben, legutóbb 2013-ban.

LMBT-EMBEREK JOGAIVAL FOGLALKOZÓ

ÁLTALÁNOS JELENTÉSTEVŐ

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egyik tagja, feladata, hogy nyo-

mon kísérje az LMBT-emberek jogaival kapcsolatos fejleményeket, és beszámol-

jon róla a Közgyűlés Esélyegyenlőségi és diszkriminációellenes bizottságának.
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RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI

EURÓPAI BIZOTTSÁG (ECRI)

Az Európa Tanács szakértői testülete, tagjai a tagországok egy-egy delegáltja. 

Ajánlásokat fogad el és ötévente országlátogatást követően országjelentése-

ket készít a faji, etnikai, vallási és más intolerancián alapuló megkülönbözte-

tésről. 2013 óta mandátuma a szexuális irányultságon és nemi identitáson ala-

puló megkülönböztetésre is kiterjed.

JOG A DEMOKRÁCIÁÉRT EURÓPAI BIZOTTSÁG

(VELENCEI BIZOTTSÁG)

Az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. 1990-ben 

a kelet-európai alkotmányos átmenetek segítésére jött létre, tagjait a tagál-

lamok delegálják, jelenleg hatvanan vannak. 2002 óta az Európa Tanácson 

kívüli államok is delegálhatnak tagot. Állásfoglalásai és tanácsai nem kötele-

ző érvényűek. A 2010 utáni új magyar alkotmányos berendezkedést több alka-

lommal is vizsgálta, és azzal kapcsolatban kritikus megjegyzéseket tett. 

EURÓPAI BIZTONSÁGI 
ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET (EBESZ)

Nemzetközi szervezetként 1992-ben jött létre, de 1975 óta értekezletként 

folyamatosan működött. A Helsinki Záróokmány hozta létre, hogy fórumot 

teremtsen a többoldalú, de főképp a keleti-nyugati párbeszédnek. Jelenleg 

ötvenhét tagállama van, melyek három dimenzió (politikai-katonai, gaz-

dasági és környezetvédelmi, emberi) mentén működnek együtt. Székhelye 

Bécsben van. A stratégiai döntéseket az állam és kormányfőkből álló csúcs-

találkozókon hozza meg, a két csúcstalálkozó között a Miniszteri Tanács, 

illetve az Állandó Tanács működik döntéshozó fórumaként.

DEMOKRATIKUS INTÉZMÉNYEK

ÉS EMBERI JOGOK HIVATALA (ODIHR)

Az EBESZ egyik autonóm intézménye, Varsóban működik. 1991-ben hozták létre 

az emberi dimenzióval kapcsolatos feladatok ellátására. Legfontosabb tevé-

kenysége a választási megfigyelők rendszerének működtetése, de emellett 

Tolerancia és Diszkriminációellenes Főosztálya évente jelentést ad ki a gyűlö-

let-bűncselekményekről, és ehhez kapcsolódó képzéseket szervez a bűnüldö-

ző szervek számára. Minden évben megszervezi Varsóban az Emberi Dimenziós 

Végrehajtási Találkozót, amely a legnagyobb európai emberi jogi konferencia.



2. FÜGGELÉK

A JOGALKOTÁS
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A JOGALKOTÁSI FOLYAMAT ELINDÍTÁSA

Egy új jogszabály elfogadása vagy egy korábban elfogadott jogszabály módo-

sítása számos úton indulhat el. A leggyakoribb, hogy valamely kormányza-

ti szándék megvalósítása érdekében lép működésbe a jogalkotási folyamat. 

Korábban a kormányok megválasztásukkor kormányprogramot alkottak, 

amely a négyéves ciklusra vonatkozó legfontosabb vállalásaikat tartalmazta. 

Az új Alaptörvény elfogadása óta ilyen kötelezettsége a kormányoknak nincsen. 

A kormánynak ugyanakkor ma már számos területen van hosszútávra (tíz évre 

vagy még hosszabb távra) elfogadott úgynevezett szakpolitikai stratégiája, 

amely az egyes területeken (például rendészet, felsőoktatás, társadalmi felzár-

kóztatás) elérni kívánt változásokat tartalmazza. A szakpolitikai stratégiákhoz 

kapcsolódó konkrét tevékenységeket, felelősöket és határidőket a rövidtávra 

(egy-négy év) elfogadott cselekvési terv, az úgynevezett szakpolitikai prog-

ram tartalmazza. A szakpolitikai stratégiák és programok gyakran határoznak 

meg a miniszterek számára jogalkotási, jogszabály-előkészítési feladatokat. 

A jogszabályok elfogadásának másik jellemző kiindulópontja valamely nem-

zetközi egyezmény vagy európai uniós irányelv elfogadása, amely jogalko-

tási kötelezettséget ró az egyezményt aláíró államokra, illetve utóbbi eset-

ben az EU valamennyi tagállamára. 

Az országgyűlési képviselők egyik legfontosabb jogosultsága, hogy egyé-

ni képviselői indítvány formájában az Országgyűlésnek törvényjavasla-

tot nyújthatnak be. Ez a jogosultság a kormánypárti és ellenzéki képvi-

selőket egyaránt megilleti, ugyanakkor a törvényjavaslat elfogadásához 

parlamenti többség szükséges, amelyet ellenzékből nagyon nehéz megsze-

rezni. Törvényjavaslatot nemcsak egyes képviselők, hanem az Országgyűlés 

bizottságai, illetve a köztársaság elnök is benyújthatnak. Az Országgyűlés 

többségének arra is lehetősége van, hogy országgyűlési határozatban kér-

je fel a kormányt valamely törvényjavaslat elkészítésére vagy alacsonyabb 

szintű jogszabály elfogadására/módosítására. 

A fentieken túlmenően egyes jogszabályok bizonyos állami szerveknek az adott 

területen javaslattételi jogot biztosítanak, így például jogalkotási javaslattal 

élhet a kormánynál az alapvető jogok biztosa, ha vizsgálata során alapve-

tő jogokkal kapcsolatos visszásságot tár fel; az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

elnöke pedig javaslatot tehet az egyenlő bánásmódot érintő kormányzati 

döntésekre, jogi szabályozásra.

Civil szervezetek és állampolgárok közvetlenül is elindíthatják a jogalkotá-

si folyamatot. Ennek legerősebb eszköze a népszavazás: legalább kétszázezer 
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választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást 

rendel el, melynek eredménye az Országgyűlésre nézve kötelező. Korábban 

lehetőség volt népi kezdeményezést is indítani, amelynek révén százezer alá-

írás elég volt ahhoz, hogy az Országgyűlés egy kérdést a napirendjére tűzzön. 

Ez a lehetőség azonban 2014-ben megszűnt, helyét – részben – az európai pol-

gári kezdeményezés vette át, amely azonban nem a hazai, hanem az európai 

uniós szakpolitikák alakítására irányul.

A jogalkotás állampolgári kezdeményezésének másik formája a közérdekű 

bejelentés lehet. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyel-

met, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész 

társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartal-

mazhat. Közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a közérdekű bejelentéssel 

összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A közérdekű bejelentés 

előnye egy egyszerű megkereséshez képest, hogy a címzett köteles azt har-

minc napon belül megvizsgálni, és a megtett intézkedésről vagy annak mel-

lőzéséről – az indokok megjelölésével – a bejelentőt értesíteni.

Bár a fenti összefoglaló alapján a jogalkotási folyamat elindítására számos 

lehetőség létezik, a tapasztalatok szerint a kormánytól független jogalkotá-

si kezdeményezések nagyon kis eséllyel járnak sikerrel. Legnagyobb esélyünk 

a kívánt jogszabályváltozás elérésére akkor van, ha valamilyen egyébként 

is zajló jogszabályalkotási folyamatra tudunk javaslatainkkal rácsatlakozni. 

Ehhez viszont fontos képben lenni az aktuálisan folyó kormányzati munkáról. 

Ennek nyomon követése gyakran nehéz feladat, mivel a kormányzati munka 

legtöbb esetben nem transzparens.

Fontos eszköz lehet a különböző szakpolitikai stratégiák és programok 

ismerete, amelyek felelősöket és határidőket tartalmaznak, így a kezünkbe 

adják az érdekérvényesítési tevékenységek célpontjait, és következtethe-

tünk belőlük az ideális időzítésre is. A kormány elé kerülő előterjesztésekről 

fél évre előre a kormány munkatervéből is értesülhetünk (ilyen munkaterv 

elfogadására a vonatkozó szabályozás ellenére ugyanakkor 2014. I. féléve 

óta nem került sor). A kormány minden parlamenti ülésszak előtt megküldi 

az Országgyűlésnek a kormány törvényalkotási programját, amelyből a vár-

ható törvényjavaslatok, és azok benyújtásának és elfogadásának tervezett 

időpontja is kiderül. Az aktuális törvényalkotási program ezen a címen érhető 

el: www.parlament.hu/e-futar. Emellett a minisztereknek a törvény szerint 

a kormányzati honlapon közzé kellene tenniük a következő tervezési idősza-

kára vonatkozó jogalkotási tájékoztatójukat, amely tartalmazza az álta-

luk előkészítendő jogszabálytervezetek címét, a szabályozás rövid tartalmi 

összefoglalását és a jogszabálytervezet közzétételének tervezett időpontját, 

erre azonban a gyakorlatban sohasem kerül sor.
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A JOGSZABÁLYTERVEZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE

Egy új jogszabály elkészítése bonyolult feladat, amelynek során számos szem-

pontot figyelembe kell venni, ezért a kormányzati jogszabály-előkészítésre 

részletes szabályok vonatkoznak. Az egyéni képviselői indítványként, bizottsá-

gi indítványként vagy köztársasági elnöki indítványként benyújtott törvényja-

vaslatokra ezek a szabályok nem vonatkoznak. Sajnos az elmúlt években szá-

mos példa volt arra, hogy a vitatott törvényjavaslatokat nem kormányzati 

javaslatként, hanem kormánypárti országgyűlési képviselők egyéni képviselői 

indítványaként nyújtották be, ezzel megkerülve az előkészítésre és társadalmi 

vitára vonatkozó alábbi követelményeket. A lenti eljárás nemcsak a jogszabá-

lyok, hanem más közpolitikai dokumentumok (kormányhatározatok, szakpoli-

tikai stratégiák és programok stb.) esetén is hasonlóan alakul.

A jogszabály tervezetének elkészítése ideális esetben a szabályozási koncep-

ció elkészítésével indul, amely a kezelendő problémát, a megoldási lehetősé-

geket és a jogalkotás során eldöntendő kérdéseket tartalmazza. A szabályozási 

koncepció elkészítése nem kötelező, de jelentősebb jogszabályok esetén bevett 

gyakorlat. A szabályozási koncepció számos belső minisztériumi, illetve minisz-

tériumok közötti egyeztetésen megy keresztül, míg végül elkészül a jogszabály 

tényleges szövegét tartalmazó úgynevezett normaszöveg-tervezet. A jogalko-

tási törvény előírja, hogy valamennyi jogszabálytervezet elkészítése során elő-

zetes hatásvizsgálat készüljön, amely felméri a szabályozás várható követ-

kezményeit. A hatásvizsgálat során a különböző társadalmi csoportokra és az 

esélyegyenlőségre („társadalmi felzárkóztatás”) gyakorolt hatást is számba kell 

venni. A hatásvizsgálat mellett a tervezethez indokolást kell készíteni.

A minisztériumi belső egyeztetésekkel párhuzamosan az előkészítésért felelős 

minisztérium a stratégiai partnereivel, ide értve a civil szervezeteket is, köz-

vetlen egyeztetést folytat. Bár a törvény előírja, hogy a véleményeztetés során 

a hátrányos helyzetű, társadalmi-gazdasági szempontból marginalizált cso-

portok véleményének megismerésére külön figyelmet kell fordítani, ez a gya-

korlatban az LMBTQI-közösség vonatkozásában nagyon ritkán valósul meg.

Az egyeztetések lezárultát követően a tervezetet általános egyeztetésre („tár-

sadalmi vitára”) kell bocsátani, amelynek keretében a véleményezési hatá-

ridő és a véleményeket fogadó email cím megjelölésével fel kell tölteni a www.

kormany.hu/hu/dok?type=302#!DocumentBrowse oldalra. Bár erre kifejezett 

szabály nincs, a kormányrendeletek és törvényjavaslatok esetén a társadal-

mi vitára általában a közigazgatási államtitkári értekezleten történő jóváha-

gyás (ld. alább) után kerül sor. A beérkezett véleményekről és az azokban fog-

lalt javaslatok esetleges elutasításának indokairól az előkészítésért felelős 

minisztérium tipizált összefoglalót készít, melyet a fenti honlapon is közzé kell 
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tenni, ez azonban a legtöbb esetben elmarad. 2016-ra a tervek között szere-

pel egy olyan nyilvános kormányzati honlap elkészítése, amely a vélemények 

fogadására és összegzésére is alkalmas. 

Miniszteri rendeletek esetén az egyeztetések lezárulta után a miniszter a ren-

deletet aláírja, majd a Magyar Közlönyben kihirdeti.

Kormányrendeletek és törvényjavaslatok esetén az egyeztetések lezárása 

után kerül sor a tervezet közigazgatási államtitkári értekezleten történő tár-

gyalására, amelyen valamennyi minisztérium közigazgatási államtitkára részt 

vesz. Fennmaradó vitás kérdések esetén az értekezlet az előterjesztést további 

átdolgozásra az előterjesztő minisztériumnak visszaküldheti. Ha az előterjesz-

tést az értekezlet továbbengedi, a Kormány elé kerül, amely kormányrendelet 

esetén elfogadja azt. Ezt követően a kormányrendeletet a miniszterelnök alá-

írja, majd a Magyar Közlönyben kihirdeti. Törvényjavaslat esetén a Kormány 

dönt annak Országgyűlésnek történő benyújtásáról.

Mint az a fentiekből kiderül, a civil szervezetek és állampolgárok vélemé-

nyének kikérése az alapelvek szintjén rögzítésre került, és történtek is pozi-

tív fejlemények ennek gyakorlati megvalósítása érdekében. Ugyanakkor 

általánosságban elmondható, hogy minél előrehaladottabb állapotban 

van egy jogszabály szövegének egyeztetése, annál nehezebb azon módosí-

tásokat eszközölni, hiszen egy-egy szövegmódosítás elfogadtatása esetén 

akár az egész közigazgatási egyeztetést újra kell indítani. Ezért, ha értesü-

lünk egy minket érintő jogalkotási folyamat elindulásáról, érdemes minél 

hamarabb hivatalos formában kifejezni szándékunkat a jogszabályterve-

zet véleményezésében való részvételre, és lehetőleg még a normaszöveg 

elkészülte előtt részletesen kommunikálni álláspontunkat, javaslatainkat. 

Álláspontunkat érdemes valamennyi véleményezési ponton újra megismé-

telni. Fontos elismerni, ha korábbi javaslataink egy része beépítésre került, 

illetve érdemes javaslatainkat mindig a szöveg aktuális változatához iga-

zítani (minél előrehaladottabb a szöveg állapota, annál kevésbé van esély 

nagyobb változásokat elérni). Az egyes minisztériumok központi elérhetősé-

gei, valamint a miniszterek, államtitkárok, helyettes államtitkárok, főosztály- 

és osztályvezetők nevei és közvetlen email címei elérhetőek a kormányzati 

honlapon: www.kormany.hu/hu/dok?type=101#!DocumentBrowse.

A PARLAMENTI VITA

Az Országgyűlésnek történő benyújtást követően kijelölik azt a bizottságot, 

amely elsődlegesen felel a törvényjavaslat vitájáért (kijelölt bizottság). Egyéni 

képviselői indítvány esetén ez a bizottság dönt a tárgysorozatba vételről. 
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Ha a bizottság a javaslatot nem veszi tárgysorozatba, ülésszakonként hat indít-

vány esetében a képviselő képviselőcsoportja kezdeményezheti, hogy a tárgy-

sorozatba vételről az Országgyűlés plenáris ülése döntsön. Független képvise-

lő esetén négy további képviselő támogatása esetén szavaz a plenáris ülés, egy 

ülésszakban egy képviselő csak egy indítványt támogathat. A kormány által 

benyújtott törvényjavaslatok automatikusan tárgysorozatba kerülnek. 

A vita első szakasza az úgynevezett általános vita, melyre a plenáris ülésen 

kerül sor. Ennek során a törvényjavaslat céljának, alapvető rendelkezései-

nek megvitatása folyik. A vitát az előterjesztő (a kormány képviselője vagy 

országgyűlési képviselő) nyitja, ezt követően a képviselőcsoportok egy-egy 

képviselője (a vezérszónok) szólalnak fel, majd a függetlenek és a képviselő-

csoportok további képviselői. 

A vita második szakasza a részletes vita, amely a kijelölt bizottságban és a kap-

csolódó bizottságokban zajlik. A részletes vita során a bizottságok megvitat-

ják a beérkezett módosító javaslatokat és szavaznak róluk, így áll össze a rész-

letes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. A törvényjavaslat ezt követően 

a Törvényalkotási Bizottsághoz kerül, amely a bizottsági módosító javasla-

tok, az előterjesztő álláspontja és saját javaslatai alapján összegző jelentést, 

illetve összegző módosító javaslatot készít. A részletes vitát lezáró bizottsági 

módosító javaslatról és az összegző módosító javaslatról a plenáris ülés vitát 

tart, és szavaz azok elfogadásáról. Minden képviselőcsoportnak lehetősé-

ge van három olyan módosító javaslati pontot plenáris szavazásra bocsát-

tatni, amelyek a bizottságokban nem nyertek támogatást. Szükség esetén 

a Törvényalkotási Bizottság második összegző módosító javaslatot, illetve 

amennyiben az így összeálló egységes javaslat az Alaptörvénybe vagy nem-

zetközi kötelezettségekbe ütközik, illetve nem illeszkedik a jogrendszer egy-

ségébe vagy nem felel meg a jogalkotás szakmai követelményeinek, zárósza-

vazás előtt módosító javaslatot készít. 

A törvényalkotási folyamatot a zárószavazás, majd az elfogadott törvény köz-

társasági elnöknek történő megküldése, a köztársasági elnök aláírása és a tör-

vény Magyar Közlönyben történő kihirdetése követi. Ha a a köztársasági elnök 

az elfogadott törvénnyel nem ért egyet, azt egy alkalommal az Országgyűlésnek 

megfontolásra visszaküldheti. Ha véleménye szerint a törvény alaptörvényelle-

nes, azt úgynevezett előzetes normakontrollra az Alkotmánybíróságnak megkül-

di. Az ilyen törvények csak akkor kerülnek kihirdetésre, ha az Alkotmánybíróság 

az alaptörvényellenességet nem állapítja meg.

Az Országgyűlés nemcsak törvényt, hanem országgyűlési határozatot, illet-

ve politikai nyilatkozatot is elfogadhat, ezek vitája a törvényjavaslat vitá-

jához hasonlóan zajlik. 
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Az irományok vitája az Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu) jól követ-

hető: valamennyi indítvány és módosító javaslat digitalizálásra és közzététel-

re kerül. A plenáris üléseket az interneten videóformátumban élőben követ-

hetjük, a bizottsági ülésekről és a plenáris ülésekről szó szerinti jegyzőkönyv 

készül, melyek a bizottságok honlapjain elérhetőek (www.parlament.hu/

bizottsagok-honlapjai). A plenáris ülések várható napirendjét általában két 

hónapra előre megtalálhatjuk a www.parlament.hu/e-futar oldalon, a bizott-

ságok napirendjét az adott bizottságok honlapján az ülés előtt néhány nap-

pal teszik közzé. A plenáris ülések szavazásainak adatai a honlapon a szava-

zást követően azonnal, névre szólóan elérhetőek, így utána tudunk nézni, hogy 

egy-egy képviselő hogyan szavazott egy-egy irományról. 

Álláspontunk eljuttatására használhatjuk a képviselők, a bizottságok vagy 

a frakciók hivatalos email címeit, melyek elérhetőek az Országgyűlés hon-

lapján, de készüljünk fel arra, hogy ezekre a címekre számtalan hasonló levél 

érkezik, így előfordulhat, hogy az elkerüli a célpontunk figyelmét. Érdemes 

lehet a véleményünket faxon is elküldeni, vagy telefonon meggyőződni róla, 

hogy a címzett megkapta azt. A bizottság titkárságát arra is megkérhetjük, 

hogy véleményünket a bizottság tagjai részére nyomtatásban juttassák el. 

Érdemes olyan konkrét normaszöveget és indokolást tartalmazó dokumen-

tumot készíteni, amely alapján a képviselő könnyen a formai elvárásoknak 

megfelelő módosító javaslatot készíthet. 

A plenáris ülésen civil szervezetként nem szólalhatunk fel, ugyanakkor a bizott-

ság elnökének döntése, vagy a bizottság tagjainak javaslatára a bizottság több-

ségének döntése alapján szakértőként a bizottsági vitában tanácskozási joggal 

részt vehetünk. Ennek kapcsán mindenképpen érdemes az adott bizottság-

ban dolgozó, az LMBTQI-témák iránt nyitott képviselővel előzetesen egyeztetni.

Ha csak hallgatóként szeretnénk részt venni a vitán, akkor is szükséges az előze-

tes kapcsolatfelvétel a belépési engedély elintézéséhez.

A JOGSZABÁLY KIHIRDETÉSE UTÁN 

Egy új törvény vagy kormányrendelet kihirdetését követően sok esetben szük-

ség van kapcsolódó kormány- vagy miniszteri rendeletetek elfogadásá-

ra vagy módosítására is, ennek folyamatára a jogszabálytervezetek elkészí-

téséről szóló fejezetben foglaltak vonatkoznak. A hatálybalépésre adott rövid 

határidő esetén nem kizárt, hogy a kapcsolódó jogszabályok előkészítése, tár-

sadalmi vitája már a törvény elfogadása előtt lezajlik.

A Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a leg-

főbb ügyész és az alapvető jogok biztosa jogosult az Alkotmánybíróságnál



127

a jogszabály az Alaptörvénnyel, illetve nemzetközi szerződésekkel való össz-

hangjának vizsgálatát kérni. Ez az úgynevezett utólagos normakontroll. Ha 

az Alkotmánybíróság megállapítja a jogszabályi rendelkezés alaptörvény-elle-

nességét vagy nemzetközi szerződésbe ütközését, megsemmisíti azt.

A jogalkotási törvény előírja, hogy a miniszter folyamatosan figyelemmel 

kíséri a feladatkörébe tartozó jogszabályok hatályosulását, és szükség sze-

rint lefolytatja azok utólagos hatásvizsgálatát. Az utólagos hatásvizsgálat 

keretében elvben a civil szervezetek és állampolgárok véleményét is ki lehet-

ne kérni, mivel azonban ennek kötelezettségét a jogszabály nem tartalmaz-

za és ezen vizsgálatok eredményét nyilvánosságra sem kell hozni, nem ismert, 

hogy a gyakorlatban ez mennyire működik. 

HELYI SZINTŰ JOGALKOTÁS

A helyi szintű jogalkotás sok esetben a fentihez hasonló módon zajlik, ugyan-

akkor az eljárás jóval kevésbe szabályozott és annak pontos menete az egyes 

önkormányzatoknál eltérhet. 

Népszavazást helyi közügyek kapcsán is ki lehet írni. A szükséges aláírások szá-

mát helyi rendelet határozza meg, de az nem lehet alacsonyabb a helyi válasz-

tópolgárok számának tíz százalékánál, és magasabb a helyi választópolgárok 

számának huszonöt százalékánál. A népszavazás eredménye természetesen 

csak a helyi önkormányzatot köti. Közérdekű bejelentést a helyi önkormányzat 

esetén is lehet használni a jogalkotási folyamat elindítására.

Az előzetes hatásvizsgálat és indokolás kötelezettsége az önkormányza-

ti rendeletek előkészítése során is fennáll, ugyanakkor a társadalmi egyez-

tetésre vonatkozó kötelezettségek az önkormányzatokra nem terjednek ki.

A jogalkotás pontos menetét az adott önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza, amely elérhető kell legyen az önkormányzat hon-

lapján. A Szabályzat akár véleményezési, javaslattételi vagy tanácskozási 

jogot is biztosíthat civil szervezeteknek a képviselőtestület vagy valamely 

bizottság munkájában.

Az önkormányzati rendeletek esetén ugyanúgy lehetőség van az Alkot-

mánybíróság általi utólagos normakontrollra (ld. fent); az önkormányzati 

rendelet nem Alaptörvénybe, hanem más jogszabályba (törvény, kormány-

rendelet) ütközésének vizsgálata ugyanakkor a Kúria hatásköre, az eljárást 

a megyei kormányhivatal kezdeményezheti. A törvényességi felügyelet kere-

tében a kormányhivatal más szankciókkal (állami támogatás megvonása, 

fegyelmi eljárás kezdeményezése stb.) is élhet.




