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BEVEZETŐ 
 
A hátrányos megkülönböztetés felszámolása, az esélyegyenlőség előmozdítása, a hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi kirekesztésének csökkentése valamennyi az emberi jogokat 
tiszteletben tartó, demokratikus állam alapvető feladata. Az Alkotmány 70/A. §-a szerint az 
emberi, illetve az állampolgári jogok bármely megkülönböztetés nélkül valamennyi embert 
megilletnek; a hátrányos megkülönböztetést a törvény szigorúan bünteti; és az állam a jog-
egyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is 
segíti. 
 

Az esélyegyenlőséggel foglalkozó nemzetközi szakirodalomban és a különböző nemzetközi 
szervek gyakorlatában az 1990-es években megjelent ún. esélyegyenlőségi mainstreaming alap-
gondolata szerint az esélyegyenlőség megteremtéséhez nem elég a hátrányos megkülönböz-
tetés tilalmának törvénybe iktatása vagy az egyes társadalmi csoportok esélyegyenlőségét 
előmozdító célzott programok kivitelezése, hanem arra is szükség van, hogy az esélyegyenlő-
ségi szempontok az állami politika valamennyi területén és szintjén megjelenjenek; hogy be-
épüljenek a jogszabályalkotás, az állami politikák és programok tervezésének és végrehajtásá-
nak, valamint a közszolgáltatások nyújtásának gyakorlatába. 
 

Bár a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek emberi jogainak biztosítá-
sát és a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés és zakla-
tás tilalmát a magyar jogszabályok is előírják, a kutatások szerint az LMBT kisebbség tagjai, 
más hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz hasonlóan szisztematikus társadalmi kire-
kesztés áldozatai. Ennek ellenére az LMBT emberek esélyegyenlőségének érvényre juttatása 
szinte alig jelenik meg a különböző állami szervek gyakorlatában. 
 

Jelen kiadvány fő célja, hogy a különböző állami szervek hatáskörének áttekintése, elemzése 
révén rámutasson, a legtöbb állami szerv feladatai között találhatóak olyanok, amelyek végre-
hajtása során az LMBT emberek esélyegyenlőségének biztosítására fokozottan ügyelni kell. 
Célunk ezzel az elemzéssel kettős: egyrészt, hogy segítsük az állami szervek munkáját azzal, 
hogy felhívjuk figyelmüket, saját területükön melyek azok a feladatok, problémakörök, ame-
lyek leginkább megkívánják az LMBT esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését; másrészt, 
hogy segítsük az LMBT emberek érdekeit képviselő civil szervezetek munkáját azzal, hogy 
összegyűjtjük, egy adott problémakör kapcsán mely állami szervek bírnak hatáskörrel. 
 

A kiadvánnyal célunk nem az, hogy az egyes problémakörök vagy feladatok kapcsán részletes 
problémaleírást vagy megoldási javaslatokat nyújtsunk, hanem hogy jelezzük az adott problé-
makör vagy feladat létezését, és bátorítsuk az állami szerveket ezen szempontok további vizs-
gálatára, megoldási javaslatok kidolgozására. Az esélyegyenlőségi mainstreaming alapelvei-
nek megfelelően ilyen megoldási javaslatok kidolgozására csak az érintettek érdekeit képvise-
lő civil szervezetek bevonásával, az adott problématerületre vonatkozó adatok összegyűjtése 
és elemzése után, a különböző intézkedések esélyegyenlőségi hatásainak részletes vizsgálata 
révén kerülhet sor. 
 

A kiadvány a központi államigazgatás szerveinek (minisztériumok) feladatainak vizsgálatával 
indul, ezután a különböző minisztériumi háttérintézmények, minisztériumi felügyelet alá nem 
tartozó más állami szervek, valamint az egyes területekért felelős szakmai bizottságok, illetve 
a civil szervezetek és állami szervek közötti konzultáció intézményes kereteit megteremtő 
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„tanácsok” feladatainak elemzése következik. A különböző állami szervek közötti hierarchikus 
viszonyok az elemzésben is megjelennek: az ismétlődések elkerülése végett a részletes fel-
adatleírásokat a szakosított háttérintézményeknél soroltuk fel, a minisztériumoknál csak a 
szabályozási alapelveket, főbb kérdéseket tekintettük át. 
 

Az egyes állami szervek általános feladatainak leírását a vonatkozó jogszabályok, az adott 
szervek alapító okirata és szervezeti és működési szabályzata, valamint a szerv internetes ol-
dalán található bemutatkozása alapján állítottuk össze. A feladatok leírása során nem töreked-
tünk a teljes körű leírásra, a cél azon általános feladatkörök azonosítása volt, amelyek az 
LMBT emberekkel kapcsolatos feladatok keretét adják. 
 

Az esélyegyenlőségi gondolkodás döntéshozatali folyamatokban történő érvényesítéséhez 
elengedhetetlen, hogy a döntéshozatalban résztvevő munkatársak elkötelezettek legyenek az 
esélyegyenlőség érvényesítése iránt, és rendelkezzenek a hátrányos helyzetű csoportokra 
vonatkozó alapvető ismeretekkel, valamint ismerjék az esélyegyenlőség előmozdításának kü-
lönböző módszereit. Ehhez valamennyi állami szerv esetében érzékenyítő és szakmai képzé-
sek szervezésére van szükség. Különösen fontos azonban az érzékenyítő képzések szervezése 
azoknál a szerveknél, amelyek munkatársai közvetlen kapcsolatba kerülnek az LMBT ügyfelek-
kel, ezen szervek esetében a képzési feladatot ezért külön is kiemeltük. 
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Belügyminisztérium 

Vezető: Dr. Pintér Sándor, miniszter 
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314. 
Telefonszám: (1) 441-1717 
Faxszám: (1) 441-1720 
E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu 

Feladatkör:  

Koordinálja a helyi önkormányzatokkal, rendvédelemmel, bevándorlással, állampolgársággal, 
településrendezéssel kapcsolatos ügyeket. Előkészíti a büntetés-végrehajtásra, a rendőrségre, 
a külföldiek beutazására és tartózkodására, a menekültek jogállására és a menekültügyi eljá-
rásra, az áldozatsegítésre és a bűncselekmények megelőzésére vonatkozó jogszabályokat. 
Irányítja a rendőrséget, a bűnügyi szakértői és kutató tevékenységet, a büntetés-végrehajtás 
szervezetét, a rendészeti és büntetés-végrehajtási oktatást, az idegenrendészeti és menekült-
ügyi hatóság szervezetét. Eljár az állampolgársági ügyekben. 

LMBT feladatkör: 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti üldöztetést elismerő, az LMBT menedék-
kérők szempontjaira érzékeny eljárást tartalmazó menekültügyi szabályozás; 

• az azonos nemű párok (élettársak, bejegyzett élettársak, külföldi állampolgárságú házas-
társak) családtagként történő elismerését lehetővé tevő szabályozás; 

• a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni hatékony rendőrségi 
fellépés feltételeinek (külön nyomozási protokoll) megteremtése; 

• az LMBT fiatalok elleni családon belüli erőszakkal, valamint az azonos neműek közötti 
partnerkapcsolati erőszakkal szembeni hatékony rendőrségi fellépés feltételeinek meg-
teremtése; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésének vizsgálatát lehetővé tevő bűn-
ügyi statisztikai rendszer kialakítása; 

• a bejegyzett élettársi kapcsolaton alapuló kedvezményes honosítás biztosítása; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a rendőrségi, idegenrendészeti 
dolgozók alap- és továbbképzése során. 

Honvédelmi Minisztérium 

Vezető: Dr. Hende Csaba, miniszter 
Székhely: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11. 
Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25. 
Telefonszám: (1) 236-5111 
Faxszám: (1) 474-1111 
Ügyfélszolgálat e-mail: hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu 

Feladatkör:  

Gondoskodik az ország honvédelemi, védelempolitikai illetve védelemgazdasági céljainak for-
málásáról; irányítja a Magyar Honvédség működését. 

LMBT feladatkör: 

• a nyíltan LMBT katonák szolgálatának lehetővé tétele; 
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• az LMBT katonák elleni szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkü-
lönböztetés és zaklatás elleni fellépés; 

• a katonák különnemű partnerének (házastárs, élettárs) járó juttatások biztosítása az azo-
nos nemű partnerek (bejegyzett élettárs, élettárs) számára; 

• az LMBT katonák azonos nemű partnerükkel való kapcsolattartása, együtt lakása feltét-
eleinek megteremtése; 

• az azonos nemű katonák közötti párkapcsolatok figyelembevétele a szolgálati hely elő-
írása során. 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Vezető: Dr. Navracsics Tibor, miniszter 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 
Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2. 
Telefonszám: (1) 795-1000 
Faxszám: (1) 795-0002 
Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag@kim.gov.hu 

Feladatkör:  

A kormányzati munka összehangolása; a központi és területi közigazgatás fejlesztése; a köz-
igazgatási minőség- és személyzeti politikájának kialakítása, végrehajtása; a kormány igazság-
ügyi politikájának előkészítése, koordinációja és végrehajtása. Magánjogi (ide értve a családjo-
got és az öröklési jogot), gazdasági jogi, közjogi (ide értve egyesülés, gyülekezés, állampolgár-
ság, a személyes adatok védelme, egyenlő bánásmód, média, anyakönyvezés) és büntetőjogi 
kodifikáció. A Kormány elé kerülő anyagok alkotmányossági, nemzetközi emberi jogi és EU 
jogi elemzése; jogszabályok hatáselemzésének koordinálása. Magyarország képviselete az 
EJEB előtt; az államigazgatási szervek tájékoztatása az EJEB fejleményekről; emberi jogi 
egyezmények véleményezése; emberi jogi szervek előtt tett egyéni panaszok kapcsolatos 
kormányálláspont kialakítása. Eljárás nemzetközi jogsegély, felülhitelesítés során; külföldi ha-
tározatok magyarországi elismerhetőségének véleményezése. Jegyzők, anyakönyvvezetők, 
jogi segítségnyújtás, lakcímnyilvántartás szakmai irányítása; helyi önkormányzatok törvényes-
ségi ellenőrzése. A társadalmi felzárkóztatási programok (romák, gyermekek, szegények) ko-
ordinálása és felügyelete; civil konzultáció fórumainak szervezése, működtetése; civil támoga-
tások szervezése, felügyelete. 

LMBT feladatkör: 

• az azonos nemű párok hátrányos megkülönböztetésének felszámolása a családjog terü-
letén, így különösen: 

○ az azonos nemű párok házasságának lehetővé tétele; 
○ a bejegyzett élettársak házastársakhoz hasonló névviselésének lehetővé tétele; 
○ a partner gyermeke örökbefogadásának lehetővé tétele azonos nemű élettársak és 

bejegyzett élettársak számára; 
○ közös örökbefogadás lehetővé tétele azonos nemű élettársak és bejegyzett élettár-

sak számára; 

• a nem hivatalos megváltoztatására vonatkozó eljárások jogszabályi szintű rendezése; 

• a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni hatékony fellépés kere-
teit biztosító büntetőjogi szabályozás; 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szempontjából semleges nemi erkölcsre vonat-
kozó büntetőjogi szabályozás; 
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• az LMBT fiatalok elleni családon belüli erőszakkal, valamint az azonos neműek közötti 
partnerkapcsolati erőszakkal szembeni hatékony fellépés kereteit biztosító büntetőjogi 
szabályozás; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésének vizsgálatát lehetővé tevő bűn-
ügyi statisztikai rendszer kialakítása; 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalma az 
egyenlő bánásmód követelményén belül, az LMBT emberek sajátos szempontjainak érvé-
nyesítése az eljárási szabályok kidolgozása során; 

• a homofób és transzfób gyűlöletbeszéddel szembeni hatékony fellépés büntetőjogi, pol-
gári jogi és médiajogi szabályozása; 

• az LMBT emberekre vonatkozó alkotmánybírósági, EJEB és EU-s fejleményekről szóló 
rendszeres tájékoztatás az államigazgatási szervek részére; 

• az LMBT emberekre vonatkozó alkotmánybírósági, EJEB és EU-s normák érvényre jutta-
tása a jogszabály-véleményezés során; 

• az LMBT emberek esélyegyenlőségének figyelembevétele a hatásvizsgálati módszertan 
kidolgozása során; 

• a születési név megváltoztatását kérő azonos nemű (bejegyzett) élettársak kérelmeinek 
engedélyezése; 

• a nem hivatalos megváltoztatását kérő transzszexuális személyek kérelmeinek engedé-
lyezése; 

• azonos nemű párok külföldi házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolatához, 
LMBT emberek általi örökbefogadás, a transzszexuális személyek nemének külföldön 
történő megváltoztatásához szükséges dokumentumok felülhitelesítése; 

• azonos nemű párok külföldi házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésé-
nek, örökbefogadásának, valamint a transzszexuális személyek nemének külföldön törté-
nő megváltoztatásának hazai elismerése; 

• az LMBT emberekre vonatkozó kiadatási és jogsegélykérelmek megtagadása, ha a kérel-
mező ország nem tartja tiszteletben az LMBT emberek emberi jogait; 

• az LMBT emberek jogaival foglalkozó nemzetközi nyilatkozatok, határozatok, ajánlások, 
egyezmények támogatása; 

• az LMBT emberek szempontjából érzékeny jogterületek (bejegyzett élettársi kapcsolat, 
gyűlölet-bűncselekmények, egyenlő bánásmód) megjelenítése a jogi szakvizsgáztatás 
során; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a társadalmi felzárkóztatási prog-
ramokban; 

• az LMBT szervezetekkel folytatott konzultáció intézményes kereteinek kialakítása; 

• az LMBT emberek esélyegyenlőségével foglalkozó, az LMBT civil szervezeteket megerő-
sítő, kapacitásukat fejlesztő civil pályázatok támogatása; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a közigazgatásban dolgozók 
(különösen: anyakönyvvezetők) alap- és továbbképzése során. 
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Külügyminisztérium 

Vezető: Dr. Martonyi János, miniszter 
Postacím: 1027 Budapest, Bem rakpart 47. 
Telefonszám: (1) 458-1178, (1) 458-1253 
Faxszám: (1) 375-3766 
E-mail: miniszter@kum.hu 

Feladatkör:  

Magyarország nemzetközi kapcsolatainak alakítása, fenntartása, a nemzeti érdekek globális 
szintű képviseletéért valamint hazánk külpolitikai célkitűzéseinek érvényesítése; az európai 
uniós politika alakítása; a magyar nagykövetségek, konzuli képviseletek irányítása. 

LMBT feladatkör: 

• konzuli közreműködés a bejegyzett élettársak létesítése és a külföldön kötött bejegyzett 
élettársi kapcsolatok, illetve azonos nemű szülők kapcsolatába született gyermekek ha-
zai anyakönyvezése során; 

• a bejegyzett élettársi kapcsolatok külföldi elismertetése; 

• konzuli segítségnyújtás a külföldön elszenvedett szexuális irányultsággal vagy nemi iden-
titással kapcsolatos jogsérelmek esetén; 

• az LMBT emberek magyarországi jogi és társadalmi helyzetére, az azonos nemű párok 
beutazására vonatkozó információk a külképviseletek országinformációs kiadványaiban, 
honlapjain; 

• az LMBT emberek jogaival foglalkozó nyilatkozatok, határozatok, ajánlások, nemzetközi 
egyezmények támogatása, magyarországi ismertségének növelése; 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmának 
nevesítése a nemzetközi egyezményekben; 

• az LMBT emberek emberi jogainak megjelenítése a kiutazó diplomaták emberi jogi felké-
szítésében; 

• az LMBT területen való jártasság elvárása az emberi jogi területen működő bizottságok-
ba, pozíciókra javasolt magyar jelöltek esetében; 

• az LMBT emberek emberi jogainak képviselete az EBESZ munkájában, így különösen: 
○ a szexuális irányultság és nemi identitás szerepeltetése az EBESZ Tolerancia és 

diszkrimináció-ellenes programjának mandátumában; 
○ homofób és transzfób erőszak megjelenítése az EBESZ gyűlölet-

bűncselekményekről szóló jelentéseiben; 

• az LMBT emberek emberi jogainak képviselete az ENSZ munkájában, így különösen: 
○ az LMBT emberek jogainak megjelenítése az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati 

(UPR) jelentésekben; 
○ a többszörös hátrányos megkülönböztetés és az LMBT emberek emberi jogainak 

megjelenítése a CEDAW, ICERD, CRPD, CRC kormányjelentésekben; 
○ egyéni panaszeljárások megnyitása a vonatkozó protokollok ratifikálásával; 

• az LMBT emberek emberi jogainak képviselete az ET munkájában, így különösen: 
○ az LMBT emberek jogainak megjelenítése az Európai Szociális Chartához kapcsoló-

dó kormányjelentésekben; 
○ a CM/Rec(2010)5 végrehajtásának monitorozása; 
○ a szexuális irányultság és nemi identitáson alapuló megkülönböztetés monitorozá-

sának szerepeltetése az ECRI mandátumában; 
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○ a Módosított Európai Szociális Charta ratifikálása (kollektív panaszeljárás); 

• az LMBT emberek emberi jogainak képviselete a kétoldalú külkapcsolatok, emberi jogi 
párbeszédek során. 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Vezető: Dr. Matolcsy György 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 
Postai cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15. 
Telefonszám: (1) 374-2700 
Faxszám: (1) 374-2925 
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

 

Feladatkör:  

A gazdaságpolitika irányvonalának meghatározása, a nemzetgazdasági stratégia végrehajtása; 
munkahelyteremtés; családbarát adórendszer; a versenyképesség javítása; a költségvetés 
megalkotása; államadósság-kezelés. Előkészíti a munkaviszonnyal, közalkalmazotti jogvi-
szonnyal, a munkaügyi kapcsolatokkal, az adókkal, illetékekkel kapcsolatos jogszabályokat. 
Kidolgozza a Kormány foglalkoztatás-politikai koncepcióját, programokat dolgoz ki a munka-
erőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására; meghatározza a szakképzés és fel-
nőttképzés feltételeit, a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásait; fejleszti és korsze-
rűsíti a szakképzési szerkezetet. 

LMBT feladatkör: 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség 
megjelenítése a munkaügyi jogszabályokban (munkahelyi esélyegyenlőségi tervek); 

• a családformák sokszínűségét, az azonos nemű párok alkotta családokat elismerő adózá-
si rendszer; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a foglalkoztatás-politikában, a 
transzneműek munkavállalását elősegítő aktív munkaerőpiaci programok; 

• az LMBT emberekre vonatkozó tudások és esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése 
a szakképzésben. 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Vezető: Dr. Réthelyi Miklós, miniszter 
Postacím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
Telefonszám: (1) 795-1001 
Faxszám: (1) 795-0151 
E-mail: miniszter@nefmi.gov.hu, info@nefmi.gov.hu 

Feladatkör:  

A szociális és egészségügyi ellátórendszer működése, az iskolai oktatás fejlesztése, kulturális 
értékeink megőrzése, a gyermekek és az ifjúság érdekeinek érvényesítése, valamint a magyar 
sportélettel kapcsolatos kormányzati elképzelések megvalósítása. Előkészíti az egészségügyi 
ellátásra, az egészségbiztosításra, a népegészségre, a kábítószer-prevencióra, közművelődési 
intézményekre, a kultúra-finanszírozásra, a közoktatásra, a felsőoktatásra, a nyugdíjra, a csalá-
dok támogatására, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra, a gyermekek védelmére 
vonatkozó jogszabályokat. Kidolgozza az egészségügyi ellátás szakmai szabályait és minőségi 
követelményeit, az oktatás tartalmai szabályait. Irányítja az egészségügyi ellátás, a gyermek-
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védelem országos intézményeit. Kidolgozza és koordinálja a társadalmi esélyegyenlőséget 
(elsősorban: fogyatékosok, nők-férfiak) előmozdító programokat. 

LMBT feladatkör: 

• a mesterséges megtermékenyítés és a dajkaterhesség lehetővé tétele az azonos nemű 
párok, és az egészségügyi problémával nem rendelkező egyedülálló nők számára; 

• a transzszexuális személyek nemváltó orvosi beavatkozásainak teljeskörű társadalombiz-
tosítási finanszírozása; 

• az azonos nemű partner és a vérszerinti szülő azonos nemű partnerének elismerése a 
látogatásra, információkhoz való hozzáférésre, egészségügyi döntések meghozatalára 
jogosult hozzátartozóként; 

• a transzszexuális személyek nemváltásához kapcsolódó orvosi ellátásának (pszichiátria, 
endokrinológia, sebészet) koordinálása, az ellátás szakmai színvonalának emelése; 

• az AIDS-betegek korszerű, teljes mértékben finanszírozott ellátása; 

• az LMBT emberek sajátos szempontjaira érzékeny egészségügyi szolgáltatások, eljárás-
rendek kialakítása; 

• ingyenes, anonim HIV- és SZTB-szűrések biztosítása; 

• az LMBT embereket megcélzó egészségmegőrző, illetve szűrőprogramok; 

• az LMBT emberekre vonatkozó információk megjelenítése a Nemzeti alaptantervben, 
valamint a tankönyvekben; 

• az LMBT fiatalokat érő iskolai erőszak és zaklatás elleni fellépés; 

• az LMBT emberekkel szembeni előítéletek csökkentését megcélzó iskolai kampányok, 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozások; 

• az LMBT pedagógusokat érő hátrányos megkülönböztetés és zaklatás elleni fellépés; 

• az LMBT emberekre vonatkozó információk, esélyegyenlőségi szempontok megjeleníté-
se a különböző szakmák (különösen: egészségügyi, szociális, oktatási és a rendészeti 
szakmák) szakképzési és felsőoktatási képzési követelményeiben, tanterveiben; 

• LMBT tematikájú kulturális alkotások, tudományos és ismeretterjesztő kiadványok létre-
hozásának, bemutatásának, terjesztésének, hozzáférhetővé tételének támogatása; 

• az LMBT személyek és az azonos nemű párok általi örökbefogadást lehetővé tevő szabá-
lyozás; 

• az LMBT fiatalok és az azonos nemű szülők szempontjaira érzékeny gyermekvédelmi és 
gyámügyi fellépés; 

• az LMBT hajléktalanok, idősek, fogyatékos személyek szempontjaira érzékeny szociális 
ellátások kialakítása; 

• a családformák sokszínűségét, az azonos nemű párok alkotta családokat elismerő család-
politikai és családtámogatási rendszer; 

• az azonos nemű partnerek (élettársak, bejegyzett élettársak) elismerése az özvegyi 
nyugdíj és a nyugdíj örökölhetősége során; 

• az LMBT emberek esélyegyenlőségének előmozdítását célzó lépések koordinálása; 

• az LMBT embereket megcélzó tömegsport lehetőségek támogatása; 

• fellépés a sportrendezvények szurkolói körében tapasztalható homofóbia és transzfóbia 
ellen. 
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Adatvédelmi Biztos 

Vezető: Dr. Jóri András, országgyűlési biztos 
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 22. 
Postacím: 1387 Budapest Pf. 40 
Telefonszám: (1) 475-7100, (1) 475-7186 
Faxszám: (1) 269-3541 
E-mail: adatved@obh.hu 

Feladatkör:  

A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jog védel-
me; az adatvédelmi törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok megtartásának 
kivizsgálása bejelentés alapján vagy hivatalból; törvények egységes alkalmazását elősegítő 
általános jellegű, valamint meghatározott adatkezelő részére ajánlások kibocsátása. 

LMBT feladatkör: 

• a szexuális irányultságra és nemi identitásra vonatkozó tiltott adatgyűjtésekkel szembeni 
fellépés; 

• a szexuális irányultságra és nemi identitásra vonatkozó közvetett adatok (pl. élettárs 
neme, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, nem hivatalos megváltoztatása) kezelé-
sére vonatkozó alapelvek kidolgozása; 

• a szexuális irányultságról és nemi identitásról önkéntes alapon végzett, esélyegyenlőségi 
célú adatgyűjtések támogatása. 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

Vezető: Dr. Gyarmati György, főigazgtó 
Székhely: 1067 Budapest, Eötvös utca 7. 
Telefonszám: (1) 478-6020 
Faxszám: (1) 478-6036 
E-mail: info@abtl.hu, gyarmati@abtl.hu 

Feladatkör:  

Őrzi és kezeli az elmúlt rendszer állambiztonsági szolgálataihoz kapcsolódó iratokat; biztosítja 
az érintettek számára személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását; biztosítja az 
általa kezelt iratanyagban a kutatási tevékenység folytatását; levéltár- és történettudományi 
kutatásokat végez, közzéteszi a kutatás eredményeit.  

LMBT feladatkör:  

• a homoszexualitással kapcsolatos zsaroláson alapuló beszervezési és befolyásolási gya-
korlatot feltáró levéltári kutatások támogatása. 

Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa 

Vezető: Dr. Szabó Máté, országgyűlési biztos 
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 22. 
Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. 
Telefonszám: (1) 475-7100 
Faxszám: (1) 269-1615 
E-mail: panasz@obh.hu 
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Feladatkör:  

Állami szervek vagy közszolgáltatók (pl. víz-, gáz-, áramszolgáltató, szociális, egészségügyi 
vagy oktatási intézmények, stb.) eljárása során, alkotmányos jogokkal összefüggésben tapasz-
talt sérelmekkel kapcsolatos panaszok kivizsgálása. Jogos panasz esetén az érintett hatóság-
hoz, illetve annak felettes szervéhez, közszolgáltatóhoz vagy jogalkotó fórumhoz címezve 
ajánlást fogalmazhat meg. 

LMBT feladatkör: 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetéssel kapcso-
latos panaszok kivizsgálása; 

• javaslattétel az LMBT emberekre nézve diszkriminatív jogszabályok (házasság, gyermek-
vállalás, nemi átalakító beavatkozások finanszírozása) felszámolására. 

Független Rendészeti Panasztestület 

Vezető: Dr. Juhász Imre, elnök 
Postacím: 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. 
Telefonszám: (1) 441-6501 
Faxszám: (1) 441-6502 
E-mail: info@panasztestulet.hu 

Feladatkör:  

A rendőri feladatok vagy rendőri intézkedés teljesítése vagy annak elmulasztása, valamint a 
kényszerítő eszköz alkalmazása kapcsán tapasztalt alapjogi sérelmekre vonatkozó panaszok 
kivizsgálása. 

LMBT feladatkör: 

• a transznemű emberek igazoltatása, motozása, elhelyezése kapcsán tapasztalt visszaélé-
sek kivizsgálása; 

• az LMBT emberekkel szembeni zaklató, diszkriminatív fellépések kivizsgálása; 

• a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények kivizsgálásával kapcsolatos mulasztá-
sok kivizsgálása. 

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 

Vezető: Dr. Paczolay Péter, elnök 
Székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 35-45. 
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 773. 
Telefonszám: (1) 488-3100 
Faxszám: (1) 212-1170 

Feladatkör:  

A jogszabályok alkotmányosságának előzetes és utólagos normakontrollja; a jogszabályok 
nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata; konkrét ügyekben alkotmányellenes jogsza-
bály alkalmazása miatti alkotmányjogi panasz kivizsgálása; mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenesség vizsgálata; az Országos Választási Bizottság és az Országgyűlés népszavazási 
kezdeményezések tárgyában hozott döntéseinek vizsgálata. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek emberi méltóságának és a szexuális irányultság és nemi identitás sze-
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rinti hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényre juttatása a beadványok elbírálása 
során; 

• LMBT érdekvédelmi szervezetek és szakértők meghallgatása a beadványok elbírálása 
során; 

• a nemzetközi emberi jogi szervek, más államok alkotmánybíróságának LMBT témájú 
ügyekben hozott döntéseinek rendszeres figyelemmel kísérése, a joggyakorlatot összeg-
ző kiadványok készítése. 

Magyar Köztársaság Országgyűlése 

Vezető: dr. Kövér László, elnök 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. 
Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2. 
Telefonszám: (1) 441-4000 
E-mail: kover.laszlo@parlament.hu, elnoki.kabinet@parlament.hu 

Feladatkör:  

Biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát 
és feltételeit. Ennek keretében: megalkotja az Alkotmányt és a törvényeket; jóváhagyja az 
állami költségvetést és annak végrehajtását; dönt a Kormány programjáról; megköti a nemzet-
közi szerződéseket; dönt a hadiállapotról, rendkívüli állapotról, szükségállapotról; fegyveres 
erők alkalmazásáról; megválasztja az Alkotmányban meghatározott állami vezetőket. Az Or-
szággyűlés Hivatala felkérésre közreműködik a bizottsági és képviselői önálló indítványok 
szakmai előkészítésében és kodifikálásában; szakmai és könyvtári információkkal segíti a kép-
viselők munkáját;  szervezi az érdekképviseleti és társadalmi szervezetekkel való kapcsolattar-
tást. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok érvényre juttatása az indítványok kodifikálását 
segítő munkában; 

• az LMBT civil szervezetek parlamenti részvételével, a jogalkotás befolyásolásával kapcso-
latos tevékenységének elősegítése; 

• az LMBT emberekkel kapcsolatos hazai jogszabályokra, nemzetközi alapelvekre, ajánlá-
sokra, külföldi trendekre vonatkozó információk biztosítása a képviselők tájékoztatása 
során. 

Magyar Köztársaság Ügyészsége 

Vezető: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 
Székhely: 1055 Budapest, Markó utca 16. 
Postacím: 1372 Budapest, Pf. 438. 
Telefonszám: (1) 354-5500, (1) 354-5603 
E-mail: info@mku.hu, lu@mku.hu 

Feladatkör:  

Nyomozást folytat az ügyészség hatáskörébe tartozó bűnügyek esetében; felügyeli a nyomo-
zó hatóság munkájának és a büntetések és intézkedések végrehajtásának törvényességét; 
gyakorolja a vádemelés közhatalmi jogkörét; a bírósági eljárásban képviseli a vádat; a joggya-
korlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegy-
ségi eljárást kezdeményezhet. 
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LMBT feladatkör: 

• a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos vádemelésre vonat-
kozó protokoll kidolgozása; 

• a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények rendőrségi kivizsgálásával kapcsola-
tos mulasztások kivizsgálása; 

• a vád hatékony képviselete a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményekkel kap-
csolatos bírásági eljárásokban; 

• az LMBT fogvatartottakkal szembeni diszkriminatív, zaklató vagy erőszakos fellépések 
kivizsgálása. 

Országos Igazságszolgáltatási Tanács 

Vezető: Dr. Baka András, elnök 
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 16. 
Postacím: 1363 Pf. 24. 
Telefonszám: (1) 354-4100 
Faxszám: (1) 312-4453 
E-mail: hivatal@oith.birosag.hu 

Feladatkör:  

A bíróságok védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes személyek, a jogi sze-
mélyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait és törvényes érdekeit; 
büntetik a bűncselekmények elkövetőit; ellenőrzik a közigazgatási határozatok törvényessé-
gét. A Legfelsőbb Bíróság a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gya-
korlat biztosítása érdekében jogegységi eljárást folytat le. Az OIT felelős a bíróságok központi 
igazgatásáért, ezen belül ellátja a központi oktatási feladatokat és szervezi és végzi a bírósági 
statisztikai adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos központi feladatokat. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek szempontjából érzékeny jogterületeken (bejegyzett élettársi kapcso-
lat, gyűlölet-bűncselekmények, egyenlő bánásmód) szervezett rendszeres továbbképzé-
sek; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése bírák számára szervezett tovább-
képzések során; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésének vizsgálatát lehetővé tevő bíró-
sági statisztikai rendszer kialakítása, a bírósági gyakorlat monitorozása. 

Oktatási Jogok Biztosa 

Vezető: dr. Aáry-Tamás Lajos 
Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Telefonszám: (1) 795-4090 
Faxszám: (1) 795-0274 
E-mail: panasz@oktbiztos.hu 

Feladatkör:  

Elősegíti az oktatás résztvevőit (tanárokat, diákokat, oktatókat, hallgatókat stb.) illetve azok 
közösségeit megillető, oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesítését; kivizsgálja az 
egyedi ügyben az oktatás bármely résztvevője által tett panaszokat. 
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LMBT feladatkör: 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetéssel kapcso-
latos panaszok kivizsgálása. 
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Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

Vezető: Dr. Paller Judit, mb. országos tiszti főorvos 
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Telefonszám: (1) 476-1100 
Faxszám: (1) 476-1390 
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

Feladatkör:  

Irányító, koordináló és felügyeleti feladatokat lát el a közegészségügyi, a járványügyi, az 
egészségfejlesztési, az egészségügyi igazgatási tevékenységek felett, továbbá felügyeli az 
egészségügyi ellátást. Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (OTH), az irányítása alatt álló orszá-
gos intézetekből (pl. OEK, OEFI, ld. külön) áll, ugyanakkor felügyeli a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi feladatokat ellátó intézményeket. 

LMBT feladatkör: 

• ingyenes, anonim HIV-szűrések biztosítása; 

• a gyermeket nevelő azonos nemű párokat segítő módszertan kidolgozása védőnők szá-
mára; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a HIV és SZTB szűréseket végző 
szakemberek továbbképzése során. 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

Vezető: Dr. Végh Zsuzsanna, főigazgató 
Postacím: 1117 Budapest, Budafoki út 60. 
Telefonszám: (1) 463-9100 
E-mail: migracio@bah.b-m.hu 

Feladatkör:  

A magyar állampolgársággal kapcsolatos, a hazai anyakönyvezéssel összefüggő, az idegenren-
dészeti, valamint a menekültügyi feladatok ellátása. Együttműködik a migrációval foglalkozó 
más hazai és nemzetközi szervekkel, és működteti a befogadó állomásokat, ideiglenes szállás-
helyeket és a közösségi szállásokat. 

LMBT feladatkör: 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti üldöztetésnek kitett menedékkérők ké-
relmének elbírálása; 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti üldöztetésre vonatkozó részletes infor-
mációk szerepeltetése az országinformációs adatbázisban; 

• az LMBT menedékkérők és idegenrendészei őrizetbe vett személyek biztonságának és 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes kezelésének biztosítása tekintettel speciális, 
sérülékeny helyzetükre; 

• a transznemű menedékkérők és idegenrendészeti őrizetbe vett személyek 
transzneműséggel összefüggő egészségügyi szükségleteinek kielégítése; 

• az azonos nemű párok (élettársak, bejegyzett élettársak, külföldi állampolgárságú házas-
társak) családtagként történő elismerése; 

• a külföldön létesített azonos neműek közötti házasságok és bejegyzett élettársi kapcso-
latok hazai anyakönyvezése; 
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• bejegyzett élettársi kapcsolaton alapuló kedvezményes honosítás biztosítása; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a menekültügyi és idegenrendé-
szeti eljárásban résztvevő szakemberek továbbképzése során. 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Vezető: Dr. Kökényesi Antal, országos parancsnok 
1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. 
Postacím: 1245 Budapest, Pf. 1046 
Központi hívószám: (1) 301-8100 
E-mail: sajto@bv.gov.hu 

Feladatkör:  

A büntetés-végrehajtási intézményrendszer (fegyházak, börtönök, fiatalkorúak intézetei) irá-
nyítását ellátó szerv. 

LMBT feladatkör: 

• a transznemű fogvatartottaknak az érintettek önmeghatározását és biztonságát szem 
előtt tartó elhelyezése; 

• az LMBT fogvatartottakkal szembeni erőszak (gyűlölet-bűncselekmények, nemi erőszak) 
és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés; 

• az LMBT fogvatartottak azonos nemű párjukkal (élettárs, bejegyzett élettárs) való kap-
csolattartásának lehetővé tétele; 

• a HIV és más szexuális úton terjedő betegségek megelőzéséhez szükséges eszközök 
(óvszer) és prevenciós kiadványok, programok hozzáférhetővé tétele; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a büntetés-végrehajtási intézetek-
ben dolgozók alap- és továbbképzése során. 

ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet 

Székhely: 1027 Budapest, Margit körút 85. 
Telefonszám: (1) 373-7051 
Fax: (1) 336-7520 
E-mail: ecostat@ecostat.hu 

Feladatkör:  

Az MNB, a KSH, az NAV és egyéb közigazgatási szervek adatbázisára és hátterére alapozva 
különféle közpolitikai és társadalomkutatások végzése, előrejelzések, hatásvizsgálatok készí-
tése, államigazgatási célú döntés-előkészítési szolgáltatások nyújtása. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek esélyegyenlőségével kapcsolatos közpolitikai és társadalomkutatások 
végzése; 

• az LMBT emberek esélyegyenlőségére gyakorolt hatás külön elemzése a hatásvizsgála-
tok készítése során. 
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Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet 

Vezető: Dr. Török Krisztina, főigazgató 
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3. 
Postacím: 1525 Budapest, 114. Pf. 32. 
Telefonszám: (1) 356-1522 
Faxszám: (1) 375-7253 
E-mail: info@emki.hu, titkarsag@emki.hu 

Feladatkör:  

Tudományos-módszertani fejlesztési intézet, összefogja az egészségügyi ellátórendszer vala-
mennyi szegmensére kiterjedő speciális egészségügyi minőségügyi feladatokat és módszer-
tant. Ezen belül különösen felel a szakmai irányelvek, protokollok fejlesztéséért, értékelésé-
ért, módszertani támogatásáért; valamint az egészségügyi minőségirányítási rendszerek, mi-
nőségügyi mutatók kidolgozásáért. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT személyek sajátos egészségügyi kockázatainak, igényeinek megjelenítése az 
egyes szakmai protokollokban; 

• a kockázati csoport és kockázati magatartás egyértelmű megkülönböztetése a szakmai 
protokollokban; 

• HIV-szűrésekre, a transzszexuálisok ellátására vonatkozó szakmai protokollok kidolgozá-
sa; 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szerepeltetése a standardizált beteg-
elégedettségi kérdőívekben. 

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 

Vezető: Vízvári László, főigazgató 
Székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 15. 
Postacím: 1444 Budapest, Pf. 270. 
Telefonszám: (1) 429-4097, (1) 327-6070, (1) 338-4891 
Faxszám: 06-1/338-3944 
E-mail: eti@eti.hu, vizvari.laszlo@eti.hu 

Feladatkör:  

Egészségügyi szakképzések, továbbképzések szervezése, különösen a felnőttoktatás és az 
oktatásfejlesztés területén. Az Intézet végzi a továbbképzési rendszer koordinálását, szakmai 
vizsgákat és rendezvényeket szervez, gondozza a szakértői és vizsgáztató névjegyzéket, jegy-
zeteket és információs lapot ad ki, könyvtárat működtet, feladatlapokat állít össze az egész-
ségügyi szakvizsgákhoz. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése az alapképzések (pl. ápoló), és 
ráépülő szakképzések (pszichiátriai szakápoló, hospice szakápoló, egészségügyi mene-
dzser) programjában; 

• az LMBT emberek egészségügyi ellátásával kapcsolatos továbbképzések szervezése. 
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Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Vezető: dr. Honecz Ágnes elnök. 
Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85. 
Postacím: 1539 Budapest, Pf. 672. 
Telefonszám: (1) 336-7843 
Faxszám: 1- 336-7445 
E-mail: ebh@ebh.gov.hu 

Feladatkör:  

Vizsgálat egyedi panaszok alapján az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének gyanú-
ja esetén; közérdekű igényérvényesítés joga alapján pert indíthat a jogaikban sértett szemé-
lyek és csoportok jogainak védelmében; véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabá-
lyokat; tájékoztatja a közvéleményt és a Kormányt az egyenlő bánásmód érvényesülésével 
kapcsolatos helyzetről. 

LMBT feladatkör: 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetéssel kapcso-
latos panaszok kivizsgálása; 

• javaslattétel az LMBT emberekre nézve diszkriminatív jogszabályok (házasság, gyermek-
vállalás, nemi átalakító beavatkozások finanszírozása) felszámolására; 

• az LMBT emberek hátrányos megkülönböztetésére vonatkozó kutatások folytatása; 

• az LMBT emberek jogtudatosságának, jelentési hajlandóságának fejlesztése; 

• az LMBT emberekkel kapcsolatos előítéletek és hátrányos megkülönböztetés felszámolá-
sát szolgáló kampányok; 

• útmutatók az LMBT emberek esélyegyenlőségi szempontjainak megjelenítésére a mun-
káltatói esélyegyenlőségi tervekben és a települési esélyegyenlőségi programokban. 

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 

Vezető: Dr. Surján György mb. főigazgató. 
Székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. 
Postacím: 1243 Bp. Pf. 637 
Telefonszám: (1) 354-5327 
Faxszám: (1) 266-9710 
E-mail: eski@eski.hu 

Feladatkör:  

Az egészségpolitikai stratégia kialakításához és a döntés-előkészítéshez kapcsolódóan egész-
ségügyi informatika, információpolitika, egészségügyi közgazdaságtan, egészségügyi rend-
szertudományok, technológia-értékelés és támogatáspolitika területeken tevékenykedik. 
Fenntartja az Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtárat, és karbantartja a Magyar Orvosi 
Bibliográfiát. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek egészségügyi helyzetével foglalkozó külföldi és hazai szakirodalom 
gyűjtése, utóbbi szakszerű feldolgozása a Magyar Orvosi Bibliográfiában. 
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Közigazgatási és Elektronikus Szolgáltatások Központi Hivatala 

Vezető: Vetési Iván miniszteri biztos. 
Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. 
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 81 
Telefonszám: (1) 456-6510 
Faxszám: (1) 456-6509 
E-mail: hivatalvezeto@mail.ahiv.hu 

Feladatkör:  

A legjelentősebb országos alapnyilvántartások (személyiadat- és lakcímnyilvántartás, anya-
könyvi szolgáltató alrendszer, közúti közlekedési nyilvántartás, úti okmány nyilvántartás, bűn-
ügyi nyilvántartás, stb.) adatkezelője. 

LMBT feladatkör: 

• a bejegyzett élettársi kapcsolat családi állapotként való feltüntetése a különböző űrlap-
okon; 

• az anyakönyvi eseményekre (bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, megszűnése, nem 
hivatalos megváltoztatása) vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése. 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 

Vezető: Dr. Sándorfi György főigazgató 
Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 135. 
Postacím: 1590 Budapest, Pf. 90 
Telefonszám: (1) 460-4700 
Faxszám: (1) 460-4728 
E-mail: titkarsag@kih.gov.hu 

Feladatkör:  

A pártfogó felügyelői tevékenység, a büntetőügyekben alkalmazható közvetítő tevékenység 
(mediáció), jogi segítségnyújtó tevékenység (a „Nép ügyvédje” program), az áldozatsegítő 
tevékenység, és a kárpótlási, kárrendezési tevékenység ellátása. 

LMBT feladatkör: 

• jogi, pszichológiai és anyagi segítségnyújtás a homofób és transzfób gyűlölet-
bűncselekmények áldozatai számára; 

• az LMBT emberek szempontjaira érzékeny tanácsadás és jogi segítségnyújtás más bűn-
cselekmények áldozatai számára, illetve peren kívüli és peres ügyekben nyújtott tanács-
adás és jogi segítségnyújtás során. 

Közpolitikai Kutatások Intézete 

Vezető: Dr. Gallai Sándor, főigazgató 
Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85. 
Telefonszám: (1) 373-7050 
Faxszám:: (1) 373-7012 
Honlap: www.kki.kormány.hu 
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Feladatkör:  

Közpolitikai kutatások végzése; a kormányzást segítő hazai és nemzetközi szakpolitikai ta-
pasztalatok feldolgozása, elemzése; és egyéb államigazgatási célú döntés-előkészítési szolgál-
tatások nyújtása. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek esélyegyenlőségével kapcsolatos közpolitikai kutatások végzése. 

Központi Statisztikai Hivatal 

Vezető: Dr. Vukovich Gabriella, elnök 
Székhely: Budapest, 1024 Keleti Károly utca 5-7. 
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51. 
Telefonszám: (1) 345-6000 
Faxszám: (1)  345-6788 
E-mail: portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,167149&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Feladatkör:  

Statisztikai adatfelvételek megtervezése, adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése 
és közzététele, az egyedi adatok védelme. Az adatfelvételek egy része kötelező (pl. házasság, 
halálozás esetén) – ezeket kormányrendelet írja elő, amíg másik része önkéntes – ezeket a 
KSH elnöke engedélyezi. 

LMBT feladatkör: 

• a bejegyzett élettársi kapcsolat mint családi állapot szerepeltetése a vonatkozó kérdő-
ívekben; 

• az azonos nemű élettársakra, bejegyzett élettársakra vonatkozó adatok elkülönített köz-
lése; 

•  a szexuális irányultságra és nemi identitásra vonatkozó kérdések szerepeltetése a nép-
számlálási, ill. más nagymintás vizsgálatokban (pl. munkaerő-felmérés, háztartási költség-
vetési és életkörülmény adatfelvétel). 

Magyar Államkincstár 

Vezető: Dr. Thuma Róbert, elnök 
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. 

Postacím: Budapest, Pf. 1909. 
Telefonszám: (1) 327-3600 

E-mail: www.allamkincstar.gov.hu/email 

Feladatkör:  

Felelős az állami költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom lebonyolításáért és az elszá-
molásokért, a költségvetési pozíció előrejelzéséért és a likviditás menedzseléséért, továbbá 
meghatározott adatszolgáltatásokért. Ennek keretében többek között folyósítja a család- és 
szociális támogatásokat (családi pótlék, gyes, gyermeknevelési támogatás, anyasági támoga-
tás, életkezdési támogatás, energiaár-támogatás és lakástámogatások), valamint ellenőrzi az 
igénybevétel jogosságát. 
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LMBT feladatkör: 

• a vér szerinti szülő azonos nemű partnerének (élettárs, bejegyzett élettárs) elismerése a 
családi pótlék, gyes, gyermeknevelési támogatás, életkezdési támogatás igénylése során 

• a bejegyzett élettársi kapcsolat feltüntetési az űrlapokon és tájékoztatókban. 

Magyar Országos Levéltár 

Vezető: Reisz T. Csaba főigazgató 
Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. 
Postacím: 1250 Budapest, Pf. 3. 
Telefonszám: (1) 225-2800 
Faxszám: (1) 225-2817 
E-mail: info@mol.gov.hu 

Feladatkör:  

Átveszi és megőrzi az illetékességi körébe tartozó szervek nem selejtezhető köziratait; a gyűj-
tött levéltári anyagot nyilvántartja, feldolgozza, s az anyag használatát lehetővé teszi; levéltár- 
és történettudományi kutatásokat végez a levéltári munka fejlesztése és a levéltári anyag fel-
használásának elősegítése céljából; elősegíti a levéltári anyagok oktatási, illetőleg közművelő-
dési célú felhasználását. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek történelmére (különösen: büntetőjogi üldözés, ill. az LMBT embereket 
érintő állami kezdeményezések) vonatkozó levéltári anyagok célzott feldolgozása, ilyen 
témájú levéltári kutatások támogatása. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Vezető: Dr. Vida Ildikó, elnök 
Postacím: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. 
Telefonszám: (1) 428-5100 
E-mail: www.apeh.hu/e-ugyfsz/levelkuldes 

Feladatkör:  

A központi költségvetés vagy elkülönített pénzalapok javára történő befizetések, valamint 
azok terhére juttatott támogatás, adó-visszaigénylés vagy adó-visszatérítés megállapítása, 
beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása és ellenőrzése. Ennek kereté-
ben többek között a személyi jövedelemadó, az örökösödési és ajándékozási illeték, visszter-
hes vagyonátruházási illeték, stb. 

LMBT feladatkör: 

• a házastársakhoz hasonló kedvezményes öröklési és ajándékozási illeték, ill. illetékmen-
tesség megállapítása a bejegyzett élettársak számára; 

• a vér szerinti szülő azonos nemű partnerének (élettárs, bejegyzett élettárs) elismerése a 
családi adókedvezmények megállapítása során; 

• a bejegyzett élettársi kapcsolat feltüntetése az űrlapokon és tájékoztatókban. 
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Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Vezető: Dr. Tóth Tibor, főigazgató 
Postacím: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 
Telefonszám: (1) 237-6700  
Faxszám: 06-1/237-6753 
E-mail: info@ncsszi.hu, tibor.toth@ncsszi.hu 

Feladatkör:  

A családpolitika, szociálpolitika, gyermekvédelem, ifjúságpolitika, esélyegyenlőség és drog-
megelőzés ágazati irányítását segítő és támogató háttérintézménye. Feladata a tudományos 
kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgálta-
tások biztosítása. Menedékházat tart fenn a családi erőszak következtében beállt válsághely-
zet átmeneti megoldására, Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot, valamint 
Társadalomtudományi Szakkönyvtárat működtet. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT fiatalok és családjuk között kialakult konfliktushelyzetek kezelésére vonatkozó 
módszertani irányelvek kidolgozása gyermekvédelmi, családsegítő szakemberek számá-
ra; 

• az örökbefogadásra vagy nevelőszülőnek jelentkező LMBT emberek, azonos nemű párok 
alkalmasságának elbírálására vonatkozó módszertani irányelvek kidolgozása; 

• a gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél nevelkedő LMBT fiatalokkal való bánás-
módról szóló módszertani útmutató kidolgozása; 

• azonos nemű párok együttélésének biztosítása bentlakásos intézményekben (idősek 
otthonai, fogyatékos személyek lakóotthonai és gondozó intézményei, hajléktalanszál-
ló); 

• a krízisvonal operátorai és a menedékházak felkészítése az azonos neműek közötti part-
nerkapcsolati erőszak áldozatainak fogadására; 

• a krízisvonal operátorainak felkészítése az LMBT emberek önelfogadásával, mentálhigié-
nés problémáival kapcsolatos hívásainak kezelésére; 

• az azonos nemű szülők és gyermekeik; a fiatal LMBT emberek; valamint az időskorú 
LMBT emberek körében végzett kutatások; 

• az LMBT emberek társadalmi helyzetével foglalkozó külföldi és hazai szakirodalom gyűj-
tése. 

Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 

Vezető: Dr. Felvinczi Katalin, igazgató 
Postacím: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35 
Telefonszám: (1) 237-67-29 
Faxszám: (1) 237-67-40 
E-mail: felvinczi.katalin@ndi-int.hu 

Feladatkör:  

A droghasználattal kapcsolatos szakmai felismerések és eredmények nyomon követése; irány-
elvek, standardok kifejlesztése a megelőzés területén, valamint megvalósulásuk értékelése; a 
kábítószerügyi egyeztető fórumok tevékenységének módszertani támogatása és értékelése; 
az elterelés megelőző-felvilágosító szolgáltatásának módszertani támogatása, finanszírozása, 
és értékelése; kutatások kezdeményezése, elősegítése,és értékelése; az egészségfejlesztés és 
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a drogproblémák kezelése területén tájékoztatással és nyilvános megjelenéssel kapcsolatos 
tevékenység folytatása. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek fokozottabb droghasználata okainak és megelőzési lehetőségeinek 
kutatása; 

• célzott drogprevenciós kampányok az LMBT közösség körében. 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Vezető: Petykó Zoltán, elnök 
Székhely: 1077 Budapest Wesselényi utca 20-22. 
Telefonszám: (1) 474-9100 
Faxszám: (1) 474-9101 
E-mail: nfu@nfu.gov.hu 

Feladatkör:  

A hosszú és középtávú fejlesztési és tervezési feladatok ellátása, ehhez kapcsolódóan az or-
szág átfogó fejlesztési terve és a nemzeti fejlesztési tervek elkészítése; az operatív programok 
irányítása, monitorozása, a feladathoz kapcsolódó uniós és hazai költségvetési források fel-
használásának a koordinálása. 

LMBT feladatkör: 

• az esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a fejlesztési tervekben; 

• az LMBT emberekre is kiterjedő esélyegyenlőségi témájú pályázatok kiírása; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a pályázati kiírásokban, előnyként 
történő értékelésük a pályázatok elbírálása során. 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Vezető: Komáromi Róbert, főigazgató 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. 
Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75 
Telefonszám: (1) 303-9300 
Faxszám: (1) 210-4255 
E-mail: fh@lab.hu 

Feladatkör:  

Munkanélküli ellátások megállapítása és számfejtése, a foglalkoztatást elősegítő támogatási 
rendszer működtetése, munkaközvetítés és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások (képzések, 
közfoglalkoztatási programok) 

LMBT feladatkör: 

• a transznemű emberek munkavállalását elősegítő aktív munkaerő-piaci programok meg-
valósítása; 

• útmutatások az LMBT emberek esélyegyenlőségi szempontjainak megjelenítésére a 
munkáltatói esélyegyenlőségi tervekben; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a munkaügyi központok dolgozói-
nak továbbképzése során. 
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Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Vezető: Pintér István, főigazgató 
Székhely: 1088 Budapest, József körút 6. 
Postacím: 1428 Budapest, Pf. 20. 
Telefonszám: (1) 459-4800 
Faxszám: (1) 210-4677 
E-mail: nfh@nfh.hu 

Feladatkör:  

Ellenőrzi mindazon tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartá-
sát, amelyek a fogyasztókat érintik; így többek között ellenőrzi a termék forgalmazása vagy 
szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményének megtartását; valamint a 
diszkriminatív reklámok tilalmának betartását. 

LMBT feladatkör: 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetéssel kapcso-
latos panaszok kivizsgálása. 

Nemzeti Közigazgatási Intézet 

Vezető: Dr. Kis Norbert, főigazgató 
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 25. 
Postacím: 1386 Budapest, Pf. 906/74. 
Telefonszám: (1) 882-6800 
Faxszám: (1) 882-6848 
E-mail: titkarsag@nki.gov.hu 

Feladatkör:  

A közigazgatás továbbképzési, vezetőképzési és személyügyi rendszerének minőségirányítási 
és módszertani központja, közvetíti és fejleszti a hatékony közigazgatáshoz szükséges tudás-
anyagot. Feladata a köztisztviselők pályáztatása, kiválasztása; illetve a közigazgatási és köz-
igazgatási vezetői vizsgák, valamint az azokra felkészítő tanfolyamok szervezése. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a közigazgatási alap- és szakvizsga 
követelményei között; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése az egyenlő bánásmóddal, esély-
egyenlőséggel, előítéletekkel foglalkozó közigazgatási továbbképzések során. 

Nemzeti Kulturális Alap 

Vezető: Jankovics Marcell, a Bizottság elnöke 
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 82. 
Székhely:1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. 
Központi telefonszáma: (1) 327-4300 
Fax száma: (1) 327-4470 
E-mail: igazgatosag@nka.hu 

Feladatkör:  

A közvetlen állami támogatástól nem függő, a szerencsejátékok után fizetett játékadóból fi-
nanszírozott alap célja a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létre-
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hozása, megőrzése, valamint hazai és határon túli terjesztése; fesztiválok, hazai és külföldi 
rendezvények, művészeti alkotások, új kulturális kezdeményezések, valamint a kultúraterem-
tő, kultúraközvetítő egyéni és közösségi tevékenységek támogatása. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT témákat bemutató fotóművészeti, képzőművészeti, mozgókép, szépirodalmi, 
színházi, táncművészeti alkotások létrehozásának és az ezeket bemutató rendezvények 
szervezésének támogatása; 

• az LMBT emberekkel foglalkozó tudományos és ismeretterjesztő művek, folyóiratok ki-
adásának támogatása; 

• az LMBT emberek történelmét, kultúráját bemutató kiállítások támogatása; 

• az LMBT témájú célzott könyvtárfejlesztés támogatása; 

• az LMBT témájú levéltári kutatások támogatása. 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 

Vezető: Szalai Annamária, elnök 
Székhely: 1088 Budapest, Reviczky utca 5. 
Telefonszám: (1) 429-8600, (1) 267-2590 
Fax:szám (1) 267-2612 

Feladatkör:  

Ellenőrzi és biztosítja a sajtószabadság érvényesülését, ellátja a médiaszolgáltatási jogosultsá-
gok pályáztatásának és a pályázat elbírálásának feladatát, eljár a sajtószabadságról és a mé-
diatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek (többek között az emberi 
méltóság tisztelete, a kirekesztés és gyűlöletkeltés tilalma) megsértése esetén. A Médiaszol-
gáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapon keresztül támogatja a közösségi médiaszolgálta-
tásokat és a közszolgálati célú műsorszámok gyártását. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek emberi méltóságát sértő, kirekesztő, gyűlöletkeltő médiatartalmakkal 
szembeni fellépés; 

• a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést tartalmazó vagy azt tá-
mogató reklámok elleni fellépés; 

• az azonos- és különnemű személyek közötti szexualitást bemutató médiatartalmak azo-
nos szempontok szerinti elbírálása 

• az LMBT emberek pozitív médiabeli bemutatását támogató Közszolgálati Kódex elfoga-
dása és betartatása; 

• az LMBT embereket bemutató vagy őket megcélzó médiatartalmak és médiaszolgáltatók 
támogatása. 

Nemzeti Sport Intézet 

Vezető: Szabó Tamás, főigazgató 
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. 
Telefonszám: (1) 422-3510 
Faxszám: (1) 422-3544 
E-mail: nupi@nupi.hu 
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Feladatkör:  

Az egyes sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátásának elősegítése, utánpótlás-
nevelés, sporttal kapcsolatos dokumentációs anyagok gyűjtése, sportcélú támogatások keze-
lése. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT embereket megcélzó tömegsport lehetőségek támogatása; 

• fellépés a sportrendezvények szurkolói körében tapasztalható homofóbia és transzfóbia 
ellen. 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 

Vezető: Nagy László, főigazgató 
Székhely: 1085 Budapest, Baross utca 52. 
Telefonszám: (1) 434-5700 
Faxszám: (1) 210-1063 
E-mail: nagy.laszlo@nive.hu 

Feladatkör:  

Szakképzés és felnőttképzés szakmai és vizsgáztatási követelményeinek megállapítása; tan-
könyvek, tanulmányi segédletek kiadása, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők képzési 
dokumentumainak kidolgozása. A Felnőttképzési Akkreditáló Testületen (FAT) keresztül a 
képzési programok akkreditációja, a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácson keresztül 
pedig a szakképzési tankönyvek minősítése. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberekre vonatkozó tudások és esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése 
az egészségügyi, a szociális, az oktatási és a rendészeti szolgáltatások szakmacsoportjai-
nak tankönyveiben és képzési programjaiban; 

• az LMBT emberek esélyegyenlőségi szempontjainak megjelenítése az előítéletekkel, 
esélyegyenlőséggel, egyenlő bánásmóddal foglalkozó képzésekben; 

• az LMBT fiatalok elfogadását elősegítő foglalkozások a helyettes szülők, nevelőszülők, 
családi napközit működtetők, házi gyermekfelügyeletet ellátók, örökbefogadásra felké-
szítő képzések során. 

Oktatási Hivatal 

Vezető: Dr. Princzinger Péter, elnök 
Postacím: 1363 Budapest 502 Pf. 19. 
Telefonszám: (1) 374-2170 
Faxszám: (1) 374-2495 
E-mail: info@oh.gov.hu, elnok@oh.gov.hu 

Feladatkör:  

Az érettségi vizsgák, tanulmányi versenyek, közoktatási mérés-értékelés előkészítése, meg-
szervezése és lebonyolítása; közoktatási szakmai és hatósági ellenőrzések tervezése, szerve-
zése, lebonyolítása (többek között az egyenlő bánásmód érvényesülése kapcsán); a kerettan-
tervek jóváhagyása; döntés a tankönyvvé nyilvánításról és a tankönyvjegyzékre történő felvé-
telről; a pedagógus-továbbképzések akkreditációja; felsőoktatási intézmények, karok, szakok 
regisztrációja. 
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LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberekkel kapcsolatos előítéleteket, sztereotípiákat tartalmazó könyvek tan-
könyvvé nyilvánításának megtagadása; 

• az LMBT emberekkel kapcsolatos alapvető ismeretek megjelenésének számonkérése a 
kerettantervek jóváhagyása során; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a társadalomismerettel, az emberi 
jogokkal, az esélyegyenlőséggel, az előítéletekkel, az iskolai erőszakkal foglalkozó peda-
gógus-továbbképzésekben; 

• a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetéssel 
szembeni fellépés a hatósági ellenőrzések során. 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Vezető: Dr. Kaposi József, mb. főigazgató 
Székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 8. 
Telefonszám: (1) 235-7200 
Faxszám: (1) 235-7202 
E-mail: info@ofi.hu, kaposi.jozsef@ofi.hu 

Feladatkör:  

Nyomon követi az oktatási rendszerben zajló folyamatokat, kutatásokat folytat (többek kö-
zött: Jelentés a magyar közoktatásról); gazdagítja a módszertani kultúrát; fejleszti a kudarcok 
megelőzésére szolgáló intézményi és tanórai szintű stratégiákat (többek között: erőszakmen-
tes iskola); elemzi a Nemzeti alaptanterv implementációját; országos szakkönyvtárat üzemel-
tet; szakmai szolgáltatásokat nyújt az iskolai és pedagógiai szakkönyvtáraknak. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT szempontok megjelenésének elemzése a tantervekben és a tankönyvekben; 

• az LMBT fiatalok, tanárok iskolai elégedettségével, valamint az LMBT tanulókat érő erő-
szak és zaklatás jelenségével kapcsolatos kutatások folytatása; 

• az LMBT szempontok jelenlegi iskolai feldolgozásának feltárása; 

• az LMBT téma iskolai feldolgozását segítő módszertani irányelvek kidolgozása; 

• az LMBT fiatalokat érő iskolai erőszak és zaklatás elleni fellépést segítő módszertani 
irányelvek kidolgozása; 

• az LMBT témájú kiadványok iskolai könyvtárakban való elérhetőségének elősegítése; 

• az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban hazai és nemzetközi szakirodalom be-
szerzése, hozzáférhetőség (kölcsönzés, helyben olvasás) biztosítása a pedagógiához 
kapcsolódó LMBT témákban. 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

Vezető: Dr. Sélleiné Márki Mária, főigazgató 
Postacím: 1139 Budapest, Váci út 73/A 
Telefonszám: (1) 350-2001 
Faxszám: (1) 298-2413 
E-mail: oep@oep.hu 
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Feladatkör:  

Lefolytatja a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásával, az egészségügyi technológiák 
befogadásával kapcsolatos eljárásokat; irányítja, szervezi és ellenőrzi az egészségbiztosítási 
pénzbeli ellátások (többek között például terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozá-
si díj és a gyermekápolási táppénz) megállapítását és folyósítását. 

LMBT feladatkör: 

• a vér szerinti szülő azonos nemű partnerének (élettárs, bejegyzett élettárs) elismerése a 
terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a gyermekápolási táppénz 
igénylése során; 

• a bejegyzett élettársi kapcsolat feltüntetése az űrlapokon és a tájékoztatókban 

• a transzszexuálisok által használt hormonkészítmények társadalombiztosítási támogatá-
sának megállapítása; 

• a nemi átalakító beavatkozásokért felszámolható díjak összegének megállapítása; 

• a nemi átalakító beavatkozások számára vonatkozó adatok gyűjtése; 

• az interszexuális személyeken végzett korrekciós műtétek számára vonatkozó adatok 
gyűjtése. 

Országos Egészségfejlesztési Intézet 

Vezető: Gábor Edina, főigazgató 
Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839/3 
Telefonszám: (1) 428-8272 
Faxszám: (1) 428-8273 
E-mail: titkarsag@oefi.antsz.hu, gabor.edina@oefi.antsz.hu 

Feladatkör:  

A Nemzeti Népegészségügyi Program végrehajtását koordinálja, a társadalmat fenyegető, a 
széles tömegek egészségét érintő káros jelenségek (mint pl. az elhízás, a dohányzás, az alko-
holizmus, a kábítószer-fogyazstás és az AIDS) megelőzését szolgáló programokat szervez, 
felvilágosító kiadványokat ad ki. Külön figyelmet fordít a lakosság hátrányos helyzetű rétegei-
nek egészségfejlesztésére. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT embereket megcélzó, egészséges életmódot népszerűsítő programok; 

• az LMBT emberek mentális egészségével foglalkozó kutatások, kiadványok; 

• az LMBT emberek szempontjainak megjelenítése a szexedukációs programokban, kiad-
ványokban. 

Országos Epidemiológiai Központ 

Vezető: dr. Melles Márta, főigazgató 
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Telefonszám: (1) 476-11-00 
Fax szám: (1) 476-12-26 
E-mail cím: oekfoigazgatosag@oek.antsz.hu 
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Feladatkör:  

A fertőző betegségek epidemiológiájával, a járványügyi és klinikai mikrobiológiai vizsgálatok-
kal, valamint az immunbiológiai készítmények és meghatározott laboratóriumi 
diagnosztikumok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 

LMBT feladatkör: 

• a HIV/AIDS és más SZTB megbetegedésekre vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése; 

• az LMBT emberek szempontjaira érzékeny HIV/SZTB-prevenciós kiadványok megjelente-
tése; 

• a HIV- és SZTB-szűrésekre vonatkozó módszertani protokollok kidolgozása; 

• ingyenes, anonim HIV- és SZTB-szűrések biztosítása; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a HIV és SZTB szűréseket végző 
szakemberek továbbképzése során. 

Országos Rendőr-főkapitányság 

Vezető: Dr. Hatala József, országos rendőrfőkapitány 
Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. 
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314/15 
Telefonszám: (1) 443-5500 
E-mail: sajto.orfk@orfk.police.hu 

Feladatkör:  

Irányítja és ellenőrzi a rendőr-főkapitányságok, valamint az ORFK egyéb szerveinek működé-
sét, szakmai tevékenységét: a bűncselekmények megelőzését és felderítését, az ehhez szük-
séges ellenőrzéseket; kezeli a bűnüldözési feladatok ellátásához szükséges adatokat; a tevé-
kenységére vonatkozó adatokból statisztikákat és jelentéseket készít. 

LMBT feladatkör: 

• a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni szakszerű fellépés, nyo-
mozás; 

• a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépésre vonatkozó 
protokoll kidolgozása; 

• az LMBT tematikájú, a gyülekezési szabadság körébe tartozó rendezvények tudomásul 
vétele, a résztvevők biztonságának biztosítása; 

• az LMBT fiatalok elleni családon belüli erőszakkal, valamint az azonos neműek közötti 
partnerkapcsolati erőszakkal szembeni hatékony rendőrségi fellépés; 

• a transznemű emberek önmeghatározását, emberi méltóságát tekintetbe vevő igazolta-
tási, motozási gyakorlat; illetve őrizetbe vétel esetén az érintettek önmeghatározását és 
biztonságát szem előtt tartó elhelyezés; 

• célzott kampányok az LMBT emberek rendőrségbe vetett bizalmának, a bűncselekmé-
nyek bejelentési hajlandóságának a növelésére; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a rendőrségi dolgozók alap- és 
továbbképzése során. 
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Országos Kriminológiai Intézet 

Vezető: dr. Virág György, igazgató 
Postacím: 1122, Budapest, Maros utca 6/a. 
Telefonszám: (1) 356-7566, (1) 356-7282 
Faxszám: (1) 356-7219 
E-mail: okri@okri.hu, virag@okri.hu 

Feladatkör:  

A bűnözés kutatása, a kriminológia, a kriminalisztika és a büntetőjog-tudományok elméleté-
nek és gyakorlatának fejlesztése, továbbá a kutatási eredmények hasznosításának elősegíté-
se. 

LMBT feladatkör: 

• a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények elterjedtségének, okainak, a gyűlölet-
bűncselekményekre adott bűnüldözési válaszok hatékonyságának kutatása; 

• az LMBT emberek áldozattá válásának, alacsony jelentési hajlandósága okainak kutatása. 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 

Vezető: dr. Bakos József, elnök 
Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85. 
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. 
Telefonszám: (1) 346-9400 
E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu 

Feladatkör:  

Ellenőrzi a munkavédelmi és munkaügyi jogszabályok (többek között az egyenlő bánásmód 
megtartására és az esélyegyenlőségi tervek elkészítésére vonatkozó követelmények) betartá-
sát; lépéseket tesz a jogszabályi feltételeknek meg nem felelő foglalkoztatás és munkavállalás 
visszaszorítására; működteti a Jogpont Hálózat ingyenes munkajogi tanácsadó szolgálatot. 

LMBT feladatkör: 

• az egyenlő bánásmód követelményének és az esélyegyenlőségi szempontoknak a foko-
zottabb megjelenítése a munkajogi témájú kiadványok, valamint a munkaügyi ellenőrzé-
sek során; 

• a szexuális irányultság vagy nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetések kivizs-
gálása munkaügyi ellenőrzések során. 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

Vezető: Prof. Dr. Mészáros József, főigazgató 
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 
Postacím: 1392 Budapest Pf. 251. 
Telefonszám: (1) 270-8143 
Faxszám: (1) 270-8151 
E-mail cím: onyf@onyf.hu 

Feladatkör:  

A Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésével és a nyugdíjbiztosítás központi igazgatásával foglalkozó 
szerv. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok révén 
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megállapítja, illetve folyósítja a nyugdíj- és egyéb jogszabályok által meghatározott ellátáso-
kat. 

LMBT feladatkör: 

• az azonos nemű élettársak, bejegyzett élettársak elismerése az özvegyi nyugdíj igénylése 
során; 

• a vér szerinti szülő azonos nemű partnerének (élettárs, bejegyzett élettárs) elismerése az 
árvaellátás és a szülői jogi igénylése során; 

• a bejegyzett élettársi kapcsolat feltüntetése az űrlapokon és a tájékoztatókban. 

Országos Széchenyi Könyvtár 

Vezető: Sajó Andrea, főigazgató 
Postacím: 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület 
Telefonszám: (1) 224-3700 
E-mail: inform@oszk.hu, director@oszk.hu 

Feladatkör:  

A magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökség gyűjtése, feldolgozása, megőrzése 
és hozzáférhetővé tétele. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT tematikájú kiadványok teljes körű gyűjtése, szakszerű feltárása a Magyar Nem-
zeti Bibliográfia keretében; 

• az azonos- és különnemű személyek közötti szexualitást tartalmazó kiadványok azonos 
elbírálása. 

Könyvtári Intézet 

Vezető: Dr. Bartos Éva, igazgató 
Székely: 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület 
Telefonszám: (1) 224-3788 
Faxszám: (1) 375-9984 
E-mail: kint@oszk.hu 

Feladatkör:  

A könyvtárak és a társadalom közötti kapcsolat és az országos könyvtári rendszer működésé-
vel kapcsolatos kutatás-fejlesztés végzése; közreműködés a könyvtári irányelvek, normatívák, 
szabványok, szabályzatok kidolgozásában és terjesztésében; a könyvtári szakemberek to-
vábbképzésének szervezése és koordinálása; országosan használt tárgyi feltáró rendszerek 
gondozása (ETO, tezaurusz-köztaurusz). 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT tematikát kellő részletességgel feldolgozó tárgyi feltáró rendszerek (OSZK Te-
zaurusz, Köztaurusz, Egyetemes Tizedes Osztályozás) gondozása; 

• az LMBT emberek könyvtárhasználatára, információigényeire vonatkozó kutatások foly-
tatása; 

• az LMBT tematikájú kiadványok könyvtári elérhetőségére vonatkozó kutatások; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a könyvtári szakemberek tovább-
képzése során. 
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Országos Vérellátó Szolgálat 

Vezető: Dr. Miskovits Eszter, főigazgató 
Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 19-21. 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 44. 
Telefonszám: (1) 372-4100 
Faxszéam: (1) 372-4189 
E-mail: ovsz@ovsz.hu 

Feladatkör:  

Biztosítani a vérellátás megtervezését és megszervezését, az egészségügyi intézmények vér 
és vérkészítményekkel való ellátását. Többek között módszertani levelek, szakmai standar-
dok, protokollok kiadása, adatgyűjtés, elemzések és értékelések végzése a vérellátással és a 
transzfuziológiai szolgáltatásokkal összefüggésben. 

LMBT feladatkör: 

• a véradásra jelentkező férfiakkal szexelő férfiakra (MSM) vonatkozó irányelvek kidolgo-
zása. 

Wekerle Sándor Alapkezelő 

Vezető: Dr. Hidas János, főigazgató 
Postacím: 1055 Budapest, Bihari János utca 5. 
Telefonszám: (1) 301-3200 
Faxszám: (1) 301-3220 
E-mail: info@wekerle.gov.hu 

Feladatkör:  

Hazai költségvetési forrásból megvalósuló egyházi, nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkó-
zással kapcsolatos, valamint egyes közoktatási és felsőoktatási pályázatok előkészítése és 
lebonyolítása (többek között a Nemzeti Civil Alap kezelése). 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek esélyegyenlőségével foglalkozó pályázatok támogatása; 

• az LMBT civil szervezeteket megerősítő, kapacitásukat fejlesztő pályázatok támogatása. 
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Bűnügyi Statisztikai Munkacsoport 

Feladatkör:  
Az ENyÜBS által gyűjtött adatokra vonatkozóan aktualizálja a statisztikai adatlapokat, kidol-
gozza a statisztikai adatlapok kitöltésének a részletszabályait, valamint gondoskodik az 
ENyÜBS kódszótárak naprakészségéről. 

LMBT feladatkör: 

• a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos adatgyűjtési rend és 
adatlapok kidolgozása; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésének vizsgálatát lehetővé tevő bűn-
ügyi statisztikai rendszer kialakítása. 

Egészségügyi Szakmai Kollégium 

Feladatkör:  

Az orvostudomány különböző területeihez illeszkedő 60 különböző tagozatból (pl. kardioló-
gia, gyermekpszichiátria) álló véleményező és tanácsadó szakmai testület, amely véleményt 
alkot az egészségügy finanszírozási rendszeréről, a kapacitás elosztásokról, a szakmai irányel-
vek és módszertani levelek bevezetéséről, alkalmazásáról és érvényesüléséről, az egészség-
ügyi szakképzéssel kapcsolatos kérdésekről, és az adatgyűjtési rendszerről. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT személyek sajátos egészségügyi kockázatainak, igényeinek megjelenítése az 
egyes szakmai protokollokban (pl. HIV-szűrés, antiretrovirális kezelés, SZTB-k kezelése, 
asszisztált reprodukció, stb.) 

• a kockázati csoport és kockázati magatartás egyértelmű megkülönböztetése a szakmai 
protokollokban; 

• a transzszexuálisok ellátására vonatkozó szakmai protokoll kidolgozása. 

Egészségügyi Tudományos Tanács 

Vezető: Dr. Sótonyi Péter 
Postacím: 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. 
Telefonszám: (1) 795-1192; 06-30-795-1192 
Faxszám: (1) 795-0190 
E-mail: attilane.gombos@nefmi.gov.hu 

Feladatkör:  

Az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező, tanácsadó és döntés-
előkészítő testülete, amely állást foglal a miniszter vagy a Tanács tagjainak kezdeményezésére 
– az orvostudomány mindenkori állásának megfelelően –  az egészségpolitikai, az orvostudo-
mányi, a gyógyszerészeti tudományi, valamint az egészségügyet érintő kérdésekben. Külön 
Humánreprodukciós Bizottságot üzemeltet. 

LMBT feladatkör: 

• az azonos nemű párok emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokban 
(mesterséges megtermékenyítés, dajkaterhesség) való részvétele; 

• a transznemű személyek emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokban való 
részvétele, különös tekintettel az ivarsejtek nemváltás előtti fagyasztására. 
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Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 

Vezető: Dr. Farkas Lilla 

Feladatkör:  

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatainak ellátását segítő, az egyenlő bánásmód területén 
jártas szakemberekből álló bizottság. A hatóság kérelemre indult vizsgálatait, illetve közérde-
kű igényérvényesítés keretében indított pereit jogértelmezésével segíti, a Hatóság által tett 
jogalkotási javaslatok, valamint a Hatóság által készített jelentések kapcsán egyetértési joga 
van. 

LMBT feladatkör: 

• javaslattétel az LMBT emberekre nézve diszkriminatív jogszabályok (házasság, gyermek-
vállalás, nemi átalakító beavatkozások finanszírozása) felszámolására. 

Integrációs Szakértői Munkacsoport 

Feladatkör:  
A migránsok beilleszkedésével kapcsolatos szakértői információ- és tapasztalatcsere biztosítá-
sa, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítésével kapcsolatos kormányzati intézke-
dések összehangolása. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT menekültek és migránsok beilleszkedésének segítése. 

Korhatár Bizottság 

Feladatkör:  
A Magyarországon forgalomba kerülő filmalkotásokat a kiskorúak egészséges szellemi és lelki 
fejlődése érdekében meghatározott kategóriákba besoroló szervezet. 

LMBT feladatkör: 

• az azonos- és különnemű személyek közötti szexualitást bemutató filmalkotások azonos 
szempontok szerinti elbírálása. 

Nemzeti AIDS Bizottság 

Feladatkör:  
Szervezi a hazai AIDS elleni küzdelmet és ehhez kapcsolódóan állásfoglalásokat közöl, javasla-
tokat tesz, véleményez; dönt a rendelkezésre álló anyagi eszközök szétosztásáról; véleménye-
zi a HIV-fertőzés kimutatására szolgáló új diagnosztikai eljárásokat; módszertani levél kiadását 
kezdeményezi a HIV-fertőzés megelőzésével, illetőleg a megelőzés és a gyógyítás klinikai kö-
vetelményeivel kapcsolatban; elősegíti a lakosság AIDS-szel kapcsolatos ismereteinek bővíté-
sét. 

LMBT feladatkör: 

• az MSM/LMBT közösség körében végzett célzott prevenciós és szűrési programok támo-
gatása; 

• az MSM/LMBT emberek szempontjainak megjelenítése a vonatkozó szakmai irányelvek-
ben, módszertani levelekben; 
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• a HIV/AIDS prevencióval foglalkozó LMBT szervezetek megerősítése, kapacitásának nö-
velése; 

• az AIDS-betegek korszerű, teljes mértékben finanszírozott ellátásának elősegítése. 

OTKA Bizottság 

Vezető: Kollár László Péter, elnök 
Székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10.  I. emelet 
Postacím: 1476 Bp. 100. Pf. 289. 
Telefonszám: (1) 219-8700 
Faxszám: (1) 219-8756 
E-mail: otka@otka.hu 

Feladatkör:  

Tudományos kutatások, illetőleg azok végzéséhez és az eredmények nyilvánosságra hozatalá-
hoz szükséges feltételek létrehozását támogató alap. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek társadalmi helyzetével, esélyegyenlőségével foglalkozó kutatások tá-
mogatása. 

Országos Bűnmegelőzési Bizottság 

Vezető: Dr. Gönczöl Katalin, elnök 
Postacím: 1055 Budapest, Kossuth tér 4. 
E-mail: bunmegelozes@irm.gov.hu 

Feladatkör:  

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája, valamint az ahhoz kapcsolódó éves cselekvé-
si program teljesítéséért felelős bizottság, amely minisztériumok, az igazságszolgáltatás, az 
önkormányzati szövetségek, az egyházak és az egyes szakmai kamarák, meghívott szakembe-
rek, valamint civil szervezetek képviselőiből áll. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT fiatalokat érő családon belüli erőszakkal szembeni fellépés; 

• azonos neműek közötti párkapcsolati erőszakkal szembeni fellépés; 

• az LMBT emberek megjelenítése az áldozattá válásra különösen sérülékeny csoportok 
között; 

• a gyűlölet-bűncselekmények megelőzésének prioritássá tétele. 
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Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 

Vezető: Dr. Balogh Zoltán, elnök 
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 214 
Telefonszám: (1) 323-2070 
Faxszám: (1) 323-2079 
E-mail: meszk@meszk.hu 

Feladatkör:  

Az egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai szabá-
lyokat alkot; tagjai ellen etikai eljárást folytat le; véleményezi az egészségügyet érintő jogsza-
bályokat, a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjét; meghatároz-
za a kötelező továbbképzések elveit; megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészség-
ügyi képzések, szakképzések, továbbképzések szakmai feltételeit. 

 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberekkel kapcsolatos bánásmódra vonatkozó magatartási szabályok kidolgo-
zása; 

• etikai vizsgálatok lefolytatása a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos 
megkülönböztetéssel kapcsolatos panaszok esetén; 

• az LMBT emberekre vonatkozó tudások és esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése 
az egészségügyi dolgozók alap- és továbbképzésében. 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Vezető: Dr. Parragh László, elnök 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8 
Telefonszám: (1) 474-5100 
Faxszám: (1) 474-5105 
E-mail: mkik@mkik.hu 

Feladatkör:  

A gazdaság fejlődésének és szerveződésének, a piaci magatartás tisztességének, a gazdasági 
tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülésének előmozdítása. En-
nek érdekében véleményezik a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó jogszabályokat; részt 
vesznek az átfogó gazdaságfejlesztési, gazdaságstratégiai döntések előkészítésében; gazda-
sági és jogi információkat gyűjtenek és bocsátanak a gazdálkodó szervezetek rendelkezésére; 
adatokat gyűjtenek és hoznak nyilvánosságra a gazdasági folyamatokról; kidolgozzák a tisz-
tességes piaci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat. 

LMBT feladatkör: 

• a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalma a 
tisztességes piaci magatartás szabályai között; 

• az LMBT esélyegyenlőség érvényre juttatására vonatkozó ajánlások kidolgozása a foglal-
koztatás, az áruk forgalma és a szolgáltatások nyújtása kapcsán; 

• az LMBT embereket megcélzó szolgáltatások (turizmus) fejlesztése. 
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Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

Vezető: dr. Tóth Ádám, elnök 
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 16. 
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 836. 
Telefonszám: (1) 489-4880 
Faxszám: (1) 356-7052 
E-mail: jogi@kamara.mokk.hu, president@kamara.mokk.hu, tothadam@mokk.hu 

Feladatkör:  

A közjegyzők a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújta-
nak, így eljárnak különösen a hagyatéki eljárás, a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése 
és az élettársi kapcsolatok nyilvántartása során. A MOKK jogszabályokat kezdeményez, és 
közreműködik az előkészítésükben; központi nyilvántartásokat működtet; felkérésre szakvéle-
ményt ad konkrét ügyben; statisztikai adatszolgáltatást végez; iránymutatásokat ad ki; szak-
mai oktatást, továbbképzést szervez. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek szempontjából érzékeny jogterületeken (bejegyzett élettársi kapcso-
lat, élettársi kapcsolat) szervezett rendszeres továbbképzések; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése közjegyzők számára szervezett 
továbbképzések során; 

• élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő eljárásokra (bejegyzett élettársi 
kapcsolat megszűnése, élettársi kapcsolat nyilvántartásba vétele) vonatkozó statisztikai 
adatok gyűjtése. 

Magyar Orvosi Kamara 

Vezető: Dr. Éger István, elnök 
Székhely: 1068 Budapest, Szondi utca 100. 
Telefonszám: (1) 269-4391 
Faxszám: (1) 269-4392 
E-mail: mok@mok.hu 

Feladatkör:  

Az egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai szabá-
lyokat alkot; tagjai ellen etikai eljárást folytat le; véleményezi az egészségügyet érintő jogsza-
bályokat, illetve a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjét; megha-
tározza a kötelező továbbképzések elveit; megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű 
egészségügyi képzések, szakképzések, továbbképzések szakmai feltételeit. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberekkel kapcsolatos bánásmódra vonatkozó magatartási szabályok kidolgo-
zása; 

• etikai vizsgálatok lefolytatása a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos 
megkülönböztetéssel kapcsolatos panaszok esetén; 

• az LMBT emberekre vonatkozó tudások és esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése 
az orvosok alap- és továbbképzésében. 



55 

 

Magyar Tudományos Akadémia 

Vezető: Dr. Pálinkás József, elnök 
Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 
Postacím: 1363 Budapest Pf. 24. 
Telefonszám: (1) 332-7176 
Faxszám: (1) 332 8943 
E-mail: info@office.mta.hu, elnokseg@office.mta.hu 

Feladatkör:  

Támogatja a tudományok művelését és a tudományos kutatások végzését, a tudományos 
könyv- és folyóirat-kiadást; főhivatású kutatóhálózatot tart fenn (így különösen: Jogtudomá-
nyi, Politikatudományi, Pszichológiai, Szociológiai, Történettudományi Intézetek); az Ország-
gyűlés vagy a Kormány kérésére kinyilvánítja szakmai véleményét; tudományos programokat 
és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki; ösztöndíjrendszert tart fent. 

LMBT feladatkör: 

• LMBT témájú kutatási programok, tudományos rendezvények, kiadványok támogatása; 

• LMBT emberek esélyegyenlőségére érzékeny szakmai vélemények készítése. 

Magyar Ügyvédi Kamara 

Vezető: Dr. Bánáti János, elnök 
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 8. 
Telefonszám: (1) 311-9800, (1) 331-1773 
Faxszám: (1) 311-7867 
E-mail: muk@tvnetwork.hu 

Feladatkör:  

Az ügyvédek elősegítik megbízójuk jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. 
A MÜK megalkotja az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályokat; véleményt nyil-
vánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben; valamint szervezi az ügyvédek 
szakmai továbbképzését. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek szempontjából érzékeny jogterületeken (bejegyzett élettársi kapcso-
lat, gyűlölet-bűncselekmények, egyenlő bánásmód) szervezett rendszeres továbbképzé-
sek; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése az ügyvédek számára szervezett 
továbbképzések során. 
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KONZULTATÍV FÓRUMOK 
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Fogyasztóvédelmi Tanács 

Feladatkör:  
A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek, a gazdasági kamarák és érdekvédelmi szerveze-
tek, valamint a Kormány képviselőiből álló tanács, amely figyelemmel kíséri és véleményezi a 
fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok tevékenységét, a stratégiai döntéseket, 
a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket; e téren jogszabály-módosítást kezdeményez; 
megvitatja, előterjeszti a fogyasztóvédelmi tartalmú, koncepcionális elképzeléseket, javaslato-
kat; véleményt nyilvánít a fogyasztói tájékoztatással, oktatással, képzéssel összefüggő kon-
cepciókról. 

LMBT feladatkör: 

• az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség szempontjainak megjelenítése a fogyasztóvé-
delem területén. 

Gazdasági és Szociális Tanács 

Feladatkör:  
A munkáltatói érdekképviseletek, országos gazdasági kamarák, egyéb gazdasági érdekképvi-
seletek, munkavállalói érdekképviseletek, civil szervezetek és a tudomány képviselőiből álló 
tanács, amely véleményt formál, állásfoglalást alakít ki és 
javaslatot tesz a nemzeti gazdasági és társadalompolitikai stratégiákról. 

LMBT feladatkör: 

• az esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a társadalompolitikai stratégiákban. 

Idősügyi Tanács 

Feladatkör:  
Az orvostudomány, a demográfia, a szociálpolitika, a helyi önkormányzatok, az egyházak, a 
társadalmi szervezetek és az alapítványok képviselőiből álló tanács, amelynek feladata az idő-
sek életkörülményeit közvetlenül érintő jogszabályok, illetve más kormányzati döntések véle-
ményezése; az időskorúak érdekeinek védelme, az e korosztályra jellemző szükségletek kielé-
gítését végző nem kormányzati szervek javaslatainak, véleményének közvetítése a Kormány 
felé. 

LMBT feladatkör: 

• a többszörös hátrányos megkülönböztetés tematizálása; 

• az idős LMBT emberek esélyegyenlőségi szempontjainak megjelenítése. 

Közoktatás-politikai Tanács 

Feladatkör:  
Pedagógus szakmai szervezetek, szülői- és diákszervezetek, önkormányzatok, iskolafenntar-
tók és a kormányzat képviselőiből álló tanács, amely állást foglal elvi jelentőségű ügyekben, 
véleményt alkot a közoktatást érintő ügyekben, javaslatot tesz és kérdést intéz a miniszterhez 
közoktatást érintő kérdésekben. 

LMBT feladatkör: 

• LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a közoktatásban. 
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Kulturális Ágazati Szakmapolitikai Tanács 

Feladatkör:  
A kulturális intézmények fenntartói, a kulturális ágazat szakszervezetei, az országos hatókörű 
kulturális civil szakmai szervezetek és a kormányzat képviselőiből álló tanács, amely megvitat-
ja a kulturális terület átfogó, koncepcionális kérdéseit, valamint az e területet érintő jogsza-
bályok tervezeteit és e körben a kultúráért felelős miniszter számára ajánlásokat fogalmaz 
meg. 

LMBT feladatkör: 

• az esélyegyenlőség szempontjainak megjelenítése a kultúrpolitika területén. 

Nemzeti Egészségügyi Tanács 

Vezető: Prof. Dr. Papp Zoltán, elnök 
Székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. 
Telefonszám: (1) 795-1281 
Faxszám: (1) 795-0152 
E-mail: net@nefmi.gov.hu 

Feladatkör:  

A szakmai kamarák, egészségügyi szolgáltató és oktató intézmények, valamint a betegek ér-
dekvédelmi szervezeteiből álló tanács, amely kezdeményező, javaslattevő, véleményező és 
tanácsadó joggal bír az egészségpolitika területén. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése az egészségpolitikában. 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács 

Feladatkör:  
A civil szervezetek, szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás területén működő szakértők, fel-
nőttképzést folytató intézmények érdek-képviseleti szervezetei, a munkaadók, a gazdasági 
kamarák valamint az iskolafenntartók és a kormányzat képviselőiből álló tanács, amely véle-
ményt nyilvánít a szakképzési és felnőttképzési rendszerről szóló elvekről, jogszabályokról, a 
megszerezhető szakképesítések köréről; a szakmai követelmények, tananyagok, valamint új 
eljárások kifejlesztéséről; értékeli a szakképzés és tanácsadás eredményességét, valamint a 
tananyagok és a szakmai követelmények alkalmazását. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberekre vonatkozó tudások és esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése 
az egészségügy, a szociális szolgáltatások, az oktatás és a rendészeti szolgáltatások szak-
macsoportjainak tankönyveiben és képzési programjaiban. 

Népesedési Kerekasztal 

Vezető: dr. Kopp Mária 

Feladatkör:  

A tudományos és az üzleti élet, a civil szféra és az egyházak képviselői havonta megvitatják a 
gyerekvállalást akadályozó tényezőket Magyarországon, és javaslatokat dolgoznak ki azok 
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elhárítására, amelyeket azután a kerekasztal eljuttat a parlament népesedési bizottságának. 
Külön munkacsoport foglalkozik a férfi és női szereppel, valamint az esélyegyenlőség kérdése-
ivel. 

LMBT feladatkör: 

• az azonos nemű párok gyermekvállalásának megjelenítése mint a demográfiai probléma 
megoldását szolgáló lépés; 

• javaslat az azonos nemű párokat és gyermekeiket sújtó diszkriminatív jogszabályok 
(örökbefogadás, mesterséges megtermékenyítés) felszámolására; 

• az azonos nemű gyermeket nevelő párok társadalmi megkülönböztetése elleni fellépés. 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács 

Feladatkör:  
A nők és férfiak társadalmi egyenlősége tárgyában kiemelkedő tudományos, érdekképviseleti, 
illetve gyakorlati tevékenységet végző személyek, az e területen működő civil szervezetek 
által delegált személyek és a kormányzat képviselőiből álló tanács, amely véleményt nyilvánít 
a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét érintő szabályozási javaslatokról, illetőleg a hazai és 
nemzetközi jelentésekről, tájékoztatókról és beszámolókról; ilyen tárgyban jogszabály-
módosításokat, és egyéb kormányzati döntéseket, új programokat kezdeményezhet; közre-
működik a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének javítását szolgáló programok kidolgozá-
sában. 

LMBT feladatkör: 

• a transzneműek esélyegyenlőségi szempontjainak megjelenítése; 

• a többszörös hátrányos megkülönböztetés tematizálása; 

• a leszbikus és biszexuális nők esélyegyenlőségi szempontjainak megjelenítése. 

Országos Érdekegyeztető Tanács Esélyegyenlőségi Bizottság 

Feladatkör:  
Keretet nyújt a Kormány, valamint a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek közötti 
szakértői szintű konzultációk az esélyegyenlőséggel összefüggő, a munkavállalók és munkál-
tatók jelentős részét érintő alapvető kérdésekről. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberek munkahelyi esélyegyenlőségének megjelenítése. 

Országos Statisztikai Tanács 

Feladatkör:  
A munkáltatók, a munkaadók, a gazdasági kamarák, a helyi önkormányzatok, a társadalombiz-
tosítás szervei és a tudományos élet képviselőiből álló tanács, amelynek feladata a hivatalos 
statisztikai szolgálat működésének, munkája összehangolásának elősegítése, a társadalmi 
érdekek képviseletének és az adatfelhasználók igényeinek érvényre juttatása, az országos 
statisztikai adatgyűjtési program tervezetének véleményezése. 
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LMBT feladatkör: 

• a bejegyzett élettársi kapcsolat mint családi állapot szerepeltetése a vonatkozó kérdő-
ívekben; 

• az azonos nemű élettársakra, bejegyzett élettársakra vonatkozó adatok elkülönített köz-
lése; 

• a szexuális irányultságra és nemi identitásra vonatkozó kérdések szerepeltetése a nép-
számlálási, ill. más nagymintás vizsgálatokban (pl. munkaerő-felmérés, háztartási költség-
vetési és életkörülmény adatfelvétel). 

Országos Fogyatékosügyi Tanács 

Feladatkör:  

A fogyatékos személyek országos érdek-képviseleti szervezetei, a fogyatékos személyek érde-
kében működő egyéb nem kormányzati szervezetei, a védett munkahelyek szervezetei és a 
kormányzat képviselőiből álló tanács, amely véleményezi a fogyatékos személyeket érintő 
jogszabályok tervezeteit; javaslatot tesz az e csoportra vonatkozó döntésekre, programokra, 
jogi szabályozásra; kidolgozza és figyelemmel kíséri a Országos Fogyatékosügyi Program meg-
valósítását; tájékoztatja a Kormányt a fogyatékos személyek élethelyzetének alakulásáról. 

LMBT feladatkör: 

• a többszörös hátrányos megkülönböztetés tematizálása; 

• a fogyatékos LMBT emberek esélyegyenlőségi szempontjainak megjelenítése. 

Országos Köznevelési Tanács 

Feladatkör:  
A pedagógiai szakmai szervezetek, a pedagógusképző felsőoktatási intézmények, a Magyar 
Tudományos Akadémia, az országos munkaadói szövetségek és munkaadói kamarák és a kor-
mányzat képviselőiből álló tanács; véleményezi az Óvodai nevelés országos alapprogramjá-
nak, a Nemzeti alaptantervnek, a kerettantervnek a kiadását; véleményezi a tankönyvellátást 
és a tankönyvvé nyilvánítás folyamatát; figyelemmel kíséri a közoktatás színvonalának alakulá-
sát, a közoktatás fejlesztését szolgáló kutatási feladatokat kezdeményez; javaslatot tesz a 
közoktatást érintő szakmai kérdésekben; és figyelemmel kíséri és véleményezi a pedagógus-
továbbképzés rendszerének működését. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT emberekre vonatkozó információk megjelenítése a Nemzeti alaptantervben, 
valamint a tankönyvekben; 

• az LMBT esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése a pedagógus továbbképzésben. 

Országos Szociálpolitikai Tanács 

Feladatkör:  
A szociális intézmények fenntartói, a módszertani intézmények, az ellátottak érdekképviseleti 
szervezetei, a felsőfokú képzőhelyek és a kormányzat képviselőiből álló tanács, amely vélemé-
nyezi a szolgáltatás-tervezési koncepciók tervezetét; a szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
jogszabályokat, szakmai koncepciókat, fejlesztési terveket; javaslatot tesz szociális és gyer-
mekvédelmi tárgyú döntések meghozatalára, programok lebonyolítására, új módszerek alkal-
mazására és jogi szabályozásra; javaslatot tesz országos szintű kutatási és fejlesztési progra-
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mokra; értékeli és elemzi a jogszabályok hatályosulását, a szociális és gyermekvédelmi ellátó-
rendszert, valamint a lakosság szociális helyzetével kapcsolatos kutatások eredményét. 

LMBT feladatkör: 

• az LMBT fiatalok és az azonos nemű szülők szempontjaira érzékeny gyermekvédelmi és 
gyámügyi fellépés; 

• az LMBT hajléktalanok, idősek, fogyatékos személyek szempontjaira érzékeny szociális 
ellátások; 

Roma Integrációs Tanács 

Feladatkör:  
Az Országos Cigány Önkormányzat, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési bizto-
sa, az EBH, a romákkal foglalkozó közalapítványok, az országos roma szervezetek és a kor-
mányzat képviselőiből álló tanács, amely véleményt nyilvánít a romák társadalmi integrációját 
érintő szabályozási és intézkedési javaslatokról, illetőleg a hazai és nemzetközi jelentésekről, 
tájékoztatókról és beszámolókról; jogszabály-módosításokat, egyéb kormányzati döntéseket, 
új programokat kezdeményez; közreműködik a romák társadalmi helyzetének javítására irá-
nyuló kormányzati stratégia kialakításában, a programok, cselekvési tervek kidolgozásában. 

LMBT feladatkör: 

• a többszörös hátrányos megkülönböztetés tematizálása; 

• a roma kisebbséghez tartozó LMBT emberek esélyegyenlőségi szempontjainak megjele-
nítése. 
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