
                          Háttér Társaság a Melegekért

Telefonszám: 

(80) 505-605, (1) 329-3380
 E-mail:

 jogsegely@hatter.hu

Háttér Társaság a Melegekért

Postacím: 1554 Bp., Pf. 50.
Telefon: (80) 505-605, (1) 329-3380 

(minden nap: 18-tól 23 óráig) 
E-mail: jogsegely@hatter.hu
Weboldal: www.hatter.hu
Adószám: 18071872-1-41

Bankszámlaszám: 11713005-20421487

A Háttér – Meleg Jogsegélyszolgálat működését 
az EGT, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és 

a Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatja.

Háttér Társaság a Melegekért 

1995-ben alakult kiemelten közhasznú egyesület,  
amelynek célja a közvélemény figyelmének felhívása 
a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) 
emberek problémáira, az LMBT embereket segítő szol-
gálatok működtetése, az LMBT emberekkel kapcsolatos 
sztereotípiák és előítéletek oldása, valamint az LMBT 
kultúra ápolása, megismertetése. 

Az egyesület telefonos lelkisegély-szolgálatot, jogse-
gélyszolgálatot és HIV/AIDS megelőzési programot 
működtet, önismereti csoportokat szervez, kutatásokat 
végez, a nyilvánosság számára is nyitva álló archívumot 
tart fenn, és részt vesz az évenként megrendezett LMBT 
Fesztivál szervezésében. Az egyesület tagja a Magyar 
LMBT Szövetségnek, a Civil AIDS Fórumnak, Nonpro-
fit Humánszolgáltatók Országos Szövetségének és az 
ILGA-Europe európai ernyőszervezetnek. 

Mennyit kell fizetni?

A jogsegélyszolgálat igénybevétele ingyenes; az ügyvé-
di munkadíjat és az esetlegesen felmerülő eljárási költ-
ségeket a jogsegélyszolgálat vállalja.

Adatkezelés

A hozzánk fordulók adatait bizalmasan kezeljük, sem a 
média, sem harmadik fél számára információt át nem 
adunk. Ügyvédeinket köti az ügyvédi titoktartás. A jog-
segélyszolgálathoz érkező megkeresésekről anonim 
statisztikákat vezetünk. 

                   Hogyan érhető el a szolgálat? 

Jogi felvilágosításért forduljon telefonos lelkisegély-
szolgálatunkhoz, amely minden nap 18-23 óra között 
elérhető el a (80) 505-605 ingyenes hívható telefonszá-
mon, valamint a (1) 329-3380 telefonszámon.

Ha ügye jogi szakértőt igényel, a telefonos szolgálat 
munkatársai megadják Önnek ügyvédünk telefon-
számát. A jogsegélyszolgálat munkatársait közvetlenül 
a jogsegely@hatter.hu e-mail címen és postacímün- 
kön érheti el. 



közösen nevelt gyermekének helyzetét szeretnék jogi-
lag rendezni; gyermek-elhelyezési per során van szük-
sége segítségre.  

Milyen segítséget tud nyújtani a szolgálat?

Tájékoztatás: A telefonos lelkisegély-szolgálat ügyelői 
azonnali tájékoztatást nyújtanak a hatályos jogi szabá-
lyozás kapcsán felmerülő leggyakoribb kérdésekre. 
Bonyolultabb kérdések esetén a jogsegélyszolgálat 
munkatársai e-mailben vagy telefonon adnak választ a 
felmerült kérdésekre.

Beadványszerkesztés: Munkatársaink vállalják kérel-
mek, feljelentések elkészítésében való közreműködést.

Okiratszerkesztés: Munkatársaink vállalják külön-
böző okiratok (pl. végrendeletek, vagyonjogi szerző-
dések, kérelmek, feljelentések) elkészítésében való 
közreműködést.

Közvetítés: Munkatársaink vállalják jogviták (pl. munka-
ügyi viták, kártérítési ügyek) peren kívüli megállapodás 
keretében történő rendezésében való közreműködést.

Képviselet: Munkatársaink indokolt esetben vállalják az 
ügyfelek képviseletét az Egyenlő Bánásmód Hatóság, 
bíróságok és más hatóságok, hivatalok előtt. 

Szolgáltatási diszkrimináció: Szolgáltató (pl. bank,  
biztosító) nem, vagy csak rosszabb feltételekkel volt 
hajlandó szerződést kötni; vendéglátó-ipari egység (pl. 
étterem, diszkó) megtagadta a kiszolgálást; sport- vagy 
szabadidőklub elutasította tagsági kérelmét; lakáshirde-
tés feladója elállt a bérleti szerződéstől, miután kiderült 
szexuális irányultsága vagy nemi identitása. 

Bevándorlás, menekültügy: Hazájában szexuális 
irányultsága vagy nemi identitása miatt üldözték; azo-
nos nemű párjával Magyarországon szeretne leteleped-
ni; szeretné megszerezni a magyar állampolgárságot. 

Erőszakos támadások: Utcán, iskolában vagy munka-
helyén fizikailag bántalmazták; nemi erőszak áldoza-
tává vált;  családtagjai részéről rendszeresen éri bán-
talmazás. 

Bejegyzett élettársi kapcsolat: Bővebb információra 
van szüksége a bejegyzett élettársi kapcsolatról; 
problémája akadt a bejegyzett élettársi kapcsolat léte-
sítése vagy az azzal járó jogosultságok érvényesítése 
során; vagyonjogi szerződést szeretne kötni; párja 
javára kíván végrendelkezni.

Gyermekvállalás, gyermekelhelyezés: Gyermeket  
szeretne örökbefogadni vagy mesterséges megter-
mékenyítésben részt venni; azonos nemű partnerével 

jellegű képzésben is részt vesznek. A jogsegélyszol-
gálat munkatársai a diszkrimináció területén komoly 
jártassággal rendelkező, melegbarát ügyvédek. 

Milyen ügyekkel lehet a szolgálathoz fordulni?

A jogsegélyszolgálat minden olyan ügyben vállalja a 
segítség nyújtását, amelyben a kérelmező szexuális 
irányultsága vagy nemi identitása jelentősége miatt ért 
diszkrimináció. Ilyen ügyek lehetnek például:

Munkahelyi diszkrimináció: Munkahelyéről szexuális 
irányultsága vagy nemi identitása miatt elbocsátották 
vagy az állásra emiatt nem vették fel; munkáltatója va-
lamely kedvezmény vagy szolgáltatást nyújtását meg-
tagadta vagy kizárta a béremelésből, előléptetésből; 
munkatársai rendszeresen zaklatják.

Egészségügyi diszkrimináció: Egészségügyi szolgál-
tató megtagadta a kezelését szexuális irányultsága 
vagy nemi identitása miatt; HIV+ státusza miatt érte 
hátrányos megkülönböztetés.

Oktatási diszkrimináció: Oktatási intézménybe szex-
uális irányultsága vagy nemi identitása miatt nem vet-
ték fel; erre hivatkozva elbocsátották vagy fegyelmiben 
részesítették; akadályozták, hogy oktatóként vagy diák-
ként az oktatási intézményben LMBT témájú kezdemé-
nyezéseket valósítson meg.

Mi a Háttér – Meleg Jogsegélyszolgálat?

A Háttér – Meleg Jogsegélyszolgálat a Háttér Társaság 
a Melegekért kiemelkedően közhasznú egyesület lesz-
bikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) kisebb-
ségek egyenlőségéért dolgozó, jogvédő programja.  
A szolgálat nemcsak közvetlen esetkezelést és perbeli 
képviseletet vállal, hanem aktívan részt vesz az LMBT 
embereket érintő jogszabályok kidolgozásában, véle-
ményezésében; valamint az LMBT civil szervezetek jogi 
jellegű ügyeinek intézésében.

Ki fordulhat a szolgálathoz?

A jogsegélyszolgálat nyitva áll minden olyan ter-
mészetes személy előtt, aki úgy érzi, hogy szexuális 
irányultsága vagy nemi identitása miatt érte hátrányos 
megkülönböztetés, zaklatás vagy bántalmazás, vagy 
ennek bekövetkezésétől lehet tartani. A jogsegélyszol-
gálat az LMBT embereket érintő jogsértések dokumen-
tálásával is foglalkozik, ezért abban az esetben is vár-
juk jelentkezését, ha nem Ön az áldozat, de valamilyen 
jogsértésről értesült vagy az eset tanúja volt.  

Kik dolgoznak a szolgálatnál?

A telefonos lelkisegély-szolgálatnál önkéntesek dol-
goznak, akik a munkára való felkészülés részeként jogi 


