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Összefoglaló 

Az LMBT emberek esélyegyenlőségének horizontális politikává tétele című projekt keretében készült 

jelen tanulmány célja, hogy feltárja a magyarországi leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

(LMBT) emberek, illetve az érdekükben dolgozó szervezetek, informális csoportok az LMBT 

közösséget érintő témák közül melyeket tartják a legfontosabbaknak. A kutatás eredményei 

támpontot nyújthatnak a civil szervezetek és közpolitikai döntéshozók számára, hogy mely 

területeken érdemes tevékenységüket megerősíteni.  

A tanulmány kvantitatív, kérdőíves módszereket alkalmazó kutatásokra épít, két adatfelvétel 

eredményeit kapcsolja az össze. Az egyik adatfelvétel A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon 2010 c. kutatás, amelynek keretében közel 

1700 LMBT embert kérdeztünk meg róla, szerintük mely témákkal kellene a hazai LMBT civil 

szervezeteknek leginkább foglalkozniuk. A másik adatfelvétel az LMBT civil szervezeteket és 

informális csoportokat célozta meg, a kutatásban 16 szervezet és informális csoport vett részt. 

A kutatás megállapításai szerint a közösség az erőszakos támadások elleni fellépést, az önelfogadás 

és a társadalmi elfogadását segítését, az iskolai és a munkahelyi diszkrimináció elleni, valamint a 

HIV/AIDS elleni fellépést tekinti a legfontosabbnak, a politikai közbeszédet leginkább meghatározó 

témák (házasság, gyermekvállalás) kevesebb hangsúlyt kaptak. Legkisebb jelentőséget a transznemű 

embereket érintő témáknak tulajdonítottak a válaszadók. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 

jelentős különbségek figyelhetőek meg a közösség egyes demográfiailag jól körülhatárolható 

csoportjai között: a nők és a fiatalok sokkal fontosabbnak ítélik meg a házasság és a gyermekvállalás 

kérdését, az idősek az egészségtudatosság fejlesztését, a transzneműek a nemváltással kapcsolatos 

kérdéseket.  

A szervezetek körében végzett kutatás hasonló eredményeket hozott, ugyanakkor valamelyest 

magasabb prioritást kapott a nemváltással kapcsolatos jogi helyzet tisztázása, jóval alacsonyabb 

pontszámot viszont az erőszakos támadásokkal kapcsolatos fellépés. Ez utóbbi kapcsán azt is fontos 

megjegyezni, hogy ez, valamint a munkahelyi diszkrimináció elleni fellépés volt az a két téma, ahol 

legnagyobb volt a különbség a szervezetek saját prioritásai és a szervezetek által a közösség 

egészével kapcsolatosan vallott prioritások között, vagyis ezen témákat érzik leginkább 

fejlesztendőnek a szervezetek. 

A közösség és a szervezetek prioritásai közötti eltérésekre alapvetően két válasz adható: vagy a 

szervezeteknek kell megpróbálniuk a közösség elvárásaihoz igazodva újragondolni saját 

prioritásaikat, vagy komolyabb erőforrásokat kell fektetniük abba, hogy az általuk képviselt 

csoportoknak elmagyarázzák, miért pont ezeket a témákat tartják a legfontosabbnak. Bármelyik 

stratégiai irányt választja is egy szervezet, jelen tanulmány mindenképpen hasznos támpontot nyújt 

ezen gondolkodás elindításához. 
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Módszertan 

A kutatást kettős módszertannal folytattuk: egyrészt egyéni adatfelvételt folytattunk az LMBT 

közösséghez tartozó személyek körében A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek 

társadalmi kirekesztettsége Magyarországon 2010 című átfogó kutatásunk keretében, másrészt 

összeállítottunk egy szervezetek, informális csoportok részére szóló, kifejezetten a prioritásokkal 

kapcsolatos kérdőívet.  

Az egyéni kérdőív  

A 2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete által folytatott első 

nagymintás LMBT embereket megcélzó magyarországi kutatást követőn 2010-ben került sor újabb 

kvantitatív kutatásra az LMBT közösség körében, A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon 2010 címmel. A kutatást a Háttér Társaság a 

Melegekért egyesület folytatta a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetével 

együttműködésben. A kutatás egy klasszikus közösségi minta felhasználásával készült, amely magas 

elemszáma ellenére sem rendelkezik egy statisztikailag reprezentatív minta érvényesítő erejével. A 

válaszadók toborzása több csatornán keresztül, többek között LMBT civil szervezetek, LMBT 

embereket megcélzó internetes oldalak (hírportálok, ismerkedős oldalak), LMBT médiatermékek, 

szórakozóhelyek és egyéb LMBT rendezvények (például a LIFT, Szimpozion Klub, Transvanilla 

találkozók) bevonásával történt. Az adatfelvétel 2010. szeptember 15. és november 30. között zajlott: 

elsősorban önkitöltős internetes kérdőív formájában, azonban Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, 

Pécsett és Szegeden 158 esetben személyes lekérdezésre is sor került. 

A kérdőív az LMBT emberek társadalmi helyzetével, tapasztalataival kapcsolatos számos témakört 

érintett. A fő tematikus blokkok a következők voltak: szexuális irányultság és nemi identitás 

megélése; család és barátok; partnerkapcsolat, gyermekvállalás; munkavállalás; iskola; egészségügy; 

vallás; diszkrimináció és erőszak; civilszervezetek; politika. Emellett került sor egy külön blokkban az 

érintettek prioritásainak feltárására az alábbi kérdés formájában: „Ön szerint mennyire fontos, hogy 

a magyar LMBT szervezetek az alábbi témákkal foglalkozzanak?” A válaszadók 15 előre megadott 

téma kapcsán nyilváníthattak véleményt egy 10 fokozatú skálán, illetve lehetőségük volt további 

témakört is megjelölniük.  

A kérdőív kitöltésébe több mint háromezren vágtak bele, közülük 1674 LMBT ember jutott el a 

prioritásokkal foglalkozó blokkig. A kutatási eredmények értékelése során mindenképpen érdemes 

figyelembe venni, hogy a válaszadók között egy országos reprezentatív mintához viszonyítva többen 

voltak a férfiak, a fiatalok, a budapestiek és a magasabban képzettek. A minta megoszlásait az 1. 

melléklet 1. táblázata tartalmazza. Ezek a jellegzetességek feltételezhetően összefüggésbe hozhatóak 

– például az internetes hozzáférést és a civilszervezetekkel való kapcsolattartást bizonyos mértékig 

adottnak tekintő – mintavételi eljárással. Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy e jellemzők az LMBT 

populáció sajátosságait tükrözik. 

A szervezeti kérdőív 

A szervezeti kérdőívet 46 Magyarországon működő LMBT szervezetnek, illetve informális 

csoportosulásnak (továbbiakban: szervezet) küldtük ki. A szervezeteket a Háttér Társaság a 

Melegekért partneradatbázisából, illetve internetes kereséssel állítottuk össze. A 46 megkeresett 

szervezet közül 16 töltötte ki a kérdőívet, egy utasította el a részvételt, a többiek az emlékeztető 

elküldését követően sem reagáltak. A kutatatásban részt vevő szervezetek a hazai LMBT szcéna széles 
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körét fogták át, megtalálható volt köztük a másfél évtizedes múltra visszatekintő, de frissen alakult 

szervezet is; voltak köztük leszbikus nőkre, illetve transz emberekre összpontosító szervezetek is; 

tematikus fókuszukat tekintve az emberi jogi fókuszú szervezetektől kezdve a HIV/AIDS témával 

foglalkozó szervezeteken át a sportszervezetekig számos különböző szervezet részt vett. A résztvevő 

szervezetek főbb jellemzők szerint megoszlását a 2. melléklet 1. táblázata tartalmazza.  

A kérdőívben a szervezeteknek ugyanarról a 15 témáról kellett kifejteni véleményüket mint az 

egyéneknek,  új témaként felvettük az egyházakban élő diszkriminációval szembeni fellépést is, 

amelyet több egyéni válaszadó is megnevezett, és amelyhez hasonló téma nem szerepelt az eredeti 

listán. További eltérés volt, hogy szemben az egyéni kérdőívvel a prioritást mind a hazai LMBT 

közösség összességére, mind pedig az adott szervezetre vonatkozóan meg kellett adni. A 

szervezeteknek emellett lehetőségük volt azon témákat is megjelölni, amelyekkel álláspontjuk szerint 

a magyar LMBT szervezetek túl keveset vagy túl sokat foglalkoznak.  

Az egyéni kérdőívek eredményei 

A prioritások sorrendje 

Az egyes témákra adott értékelések átlagait az alábbi ábra mutatja.  

 

Az ábra alapján megállapítható, hogy a kutatás résztvevői a legtöbb előzetesen megadott témát igen 

fontosnak ítélték, a nemváltáshoz kapcsolódó témák kivételével a válaszadók legalább 59%-a a két 

legmagasabb pontszámot adta. Ez egyrészt azt jelzi, hogy a közösség tagjai nagyrészt egyetértettek a 

szervezetek gyakorlatában, illetve a szakirodalomban leggyakrabban említett témakörök 
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fontosságával, ugyanakkor azt is mutatja, hogy a válaszadók valódi priorizálásra nem voltak 

hajlandók, a „kényelmes” megoldást választva a legtöbb témát magas pontszámokkal jutalmazták. 

A fentihez nagyon hasonló sorrendet kapunk akkor is, ha nem az átlagpontszámok, hanem az 

úgynevezett TTB (top-two-box) módszerrel állítjuk fel a rangsort. Ebben az esetben a témákat az 

alapján értékeljük, hogy a válaszadók hány százaléka jelölte a két legmagasabb pontszámot (9-10-es 

értékek). A TTB módszerrel készült rangsort lásd a 1. melléklet 3. táblázatában. 

A kutatás alapján a magyar LMBT közösség által legfontosabbnak tartott témák az erőszakos 

támadásokkal szembeni fellépés, a társadalmi elfogadás növelése, az önelfogadás segítése, a 

HIV/AIDS elleni küzdelem, valamint az iskolai és munkahelyi diszkrimináció elleni küzdelem. A 

középkategóriában végeztek a LMBT közösségen belüli sokszínűség elfogadtatása, a házasság 

lehetővé tétele és a gyermekvállalás megkönnyítése. E témáktól jócskán lemaradva találjuk a 

nemváltás jogi feltételeink tisztázása és a nemi átalakító beavatkozások TB-finanszírozásának 

kérdését. 

Demográfiai eltérések 

Összességében elmondható, hogy a különböző témák fontossági sorrendje a különböző demográfiai 

dimenziók (nem, életkor, lakhely, iskolai végzettség, szexuális irányultság, nemi identitás) mentén 

nagyrészt megegyezik, volt azonban néhány olyan téma, amely kapcsán a különböző alcsoportok 

között jelentős eltérés mutatkozott. Ezek legnagyobb része jól magyarázható az adott csoport sajátos 

élethelyzetével, problémáival.  

A legjelentősebb eltérés a transzneműséghez kapcsolódó témák (jogi helyzet tisztázása, nemi 

átalakító beavatkozások TB-finanszírozása) kapcsán jelentkezett: míg az összesített listán e témák 

messze a többitől elmaradva kapták a legalacsonyabb értékelést, a jogi helyzet rendezése kapcsán a 

transzszexuálisok 2,5, a nemi átalakító beavatkozások TB-finanszírozása esetén 3,2 ponttal magasabb 

átlagértéket adtak. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy még a transz közösségen belül sem ezeket 

a témákat ítélték a legfontosabbnak: az erőszakos támadások és az iskolai / munkahelyi 

diszkrimináció még a transzszexuálisok esetében is magasabb pontszámot kaptak. 

Jelentős eltérés mutatkozik az azonos neműek közötti házasság lehetővé tételének fontossága 

kapcsán is. E témát sokkal fontosabbnak tartják a nők, a 20 év alattiak, a külföldön élők, a 

Budapestiek és a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők. Értelemszerűen jóval kevésbé 

tartják fontosnak a témát a heteroszexuális, illetve valamennyivel kevésbe a biszexuális válaszadók. A 

nők és a meleg/leszbikus emberek az áltagosnál fontosabbnak tartották a bejegyzett élettársi 

kapcsolat házassághoz való közelítését is. 

A házasság kérdésénél is jóval nagyobb nemi különbség mutatkozik meg a gyermekvállalás 

kérdésében. Ezt a különbséget a kutatás más kérdései is megerősítettek (a női válaszadók 65, a férfi 

válaszadók mindössze 49% százaléka szeretne gyermeket vállalni). Szintén kiemelt figyelmet 

biztosítanak a gyermekvállalás megkönnyítésének a 20 év alatt fiatalok. Szemben a házasság 

kérdésével, a gyermekvállalás megkönnyítése a transzszexuálisok számára is kiemelt jelentőséggel 

bír.  

Az egészségtudatosság kapcsán az életkorral figyelhető meg erős összefüggés, minél idősebb a 

válaszadó, a kérdést annál fontosabbnak ítéli. Ez az összefüggés enyhébb formában, de a HIV/AIDS 

prevenció témájában is megfigyelhető. Érdekes, hogy a várakozásokkal szemben a HIV/AIDS téma 

fontossága kapcsán a nők és férfiak közötti különbség elhanyagolható. 
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Összességében megállapítható, hogy a nők és a fiatalok esetében a házasság és a gyermekvállalás, a 

transzneműek esetén a nemváltás jogi és orvosi lehetőségeinek bővítése, a biszexuálisok esetén a 

HIV/AIDS prevenció témájának fontossága ugrik ki a minta átlagához képest. 

Újonnan említett prioritások 

A válaszadóknak lehetőségük volt olyan témákat is megjelölniük, amelyek a kérdőívben nem kerültek 

nevesítésre. Az újonnan megnevezett prioritásokból az alábbi főbb kategóriák voltak képezhetőek 

(említésszám szerinti sorrendben): társadalmi tudatformálás, a széles társadalom tájékoztatása; 

iskolai felvilágosító programok; család által elfogadás elősegítése; fokozottabb médiajelenlét; 

közösséget megcélzó szolgáltatások (jogsegély, lelkisegély); kulturális programok; ismerkedési 

lehetőségek bővítése; egyházak elfogadóbbá tétele.  

Értékelés 

Az eredmények fontos tanulsággal szolgálhatnak az LMBT szervezetek számára elsősorban abban a 

vonatkozásban, hogy az LMBT emberekkel kapcsolatos politikai közbeszédet alapvetően 

meghatározó témák (házasság, gyermekvállalás) nem a közösséget leginkább foglalkoztató 

problémák. Fontos ugyanakkor felhívni a figyelmet rá, hogy e témák relatív fontossága a nők körében 

magasabb, a nők alacsonyabb részvétele a kutatásban tehát torzíthatja az összképet. A két téma 

fiatalok körében tapasztalható felértékelődése azt mutatja, hogy kialakulóban van egy új, nagyon 

öntudatos, a teljes jogegyenlőség követelését magától értetődőnek találó fiatal LMBT generáció. 

A transz témák hátrasorolódása ugyanakkor felhívja a figyelmet rá, hogy az egységes közösségként 

tételezett LMBT csoportban bizony jelentős szolidaritás-deficit mutatkozik a transzneműek 

irányában, az LMB emberek nem érzik, nem értik e témák jelentőségét a közösség egészére nézve. 

Fontos stratégiai kérdés annak eldöntése, hogy ennyire erőteljesen szétváló prioritású alcsoportok 

esetén vajon a transz témák hangsúlyozása és a transz emberekkel kapcsolatos közösségben belüli 

ismerek és szolidaritás növelése, vagy az alcsoportok saját érdekérvényesítési struktúráinak kiépítése 

lenne a célravezető. Az előbbi stratégia azzal a kockázattal járhat, hogy a közösség és az szervezetek 

prioritásai közötti eltérés eredményeként csökken a szervezetek közösségen belüli legitimitása, az 

érintettek kevéssé érzik, hogy a szervezetek valóban az őket érintő problémákkal foglalkoznak. Az 

egységes megközelítés mellet szól ugyanakkor, hogy számos témakör (erőszakos támadások, 

diszkrimináció elleni fellépés) olyan közös témák, amelyek mind az LMB mind a T közösséget 

egyaránt érintik. 

Fontos megjegyezni, hogy az érintettek összességében a legtöbb témát igen magas pontszámra 

értékelték, a kiosztott pontszámok szórása nem volt nagy. Ez azt is jelentheti, hogy a kutatás nem 

igazán tudta valódi prioritások meghatározására rávenni az embereket, és az eredményekben a 

legkisebb eltérések is jelentősen befolyásolták a kialakuló sorrendet. Egy következő hasonló kutatás 

során megfontolandó lehet egy eltérő módszertanú kérdésfeltevés (pl. témák fontosságának 

rangsorolása, X számú legfontosabb probléma kiválasztása) használata. 
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A szervezeti kérdőívek eredményei 

A prioritások sorrendje 

Az egyes témákra adott értékelések átlagait az alábbi táblázat mutatja.  

 

Az egyéni kérdőív eredményeivel való összevetés alapján megállapítható, hogy az egyéni és a 

szervezeti prioritások között jelentős eltérés van, bár vannak azonos trendek. Ilyen azonosság pl. a 

transznemű témák (nemváltás jogi feltételeinek tisztázása, orvosi beavatkozások TB-finanszírozása) 

relatív alacsony pontszáma. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy míg az egyéni mintában a jogi 

helyzet tisztázása az utolsó előtti (14.), a szervezeti listában jóval feljebb, a 11. helyen szerepel. A 

házasság és a gyermekvállalás témája ezen a listán is a lista második harmadába esett. Mindkét 

célcsoportban előkelő helyen szerepelnek az önelfogadás és a társadalmi elfogadás növelése, de pl. 

az egyéni listában első helyre sorolódott erőszakos támadások elleni fellépés itt csak a 8. helyre 

került.  

A közösségi és szervezeti prioritások eltérése 

A kérdőívben nem csak arra kértük a szervezetek, hogy értékeljék szerintük általában mennyire 

fontos, hogy az adott témával Magyarországon foglalkozzanak az LMBT szervezek, hanem arra is, 

hogy értékeljék, az adott téma az ő szervezetükben mennyire fontos szerepet játszik. A két kérdésre 

adott válasz összevetése lehetőséget biztosít arra, hogy megállapítsuk: a szervezetek értékelése 

szerint melyek azok a témák, amelyek bár fontosak, kevéssé jelennek meg a szervezetek 

tevékenységében.  
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Nem meglepő módon a szervezetek többsége általában a témák általános fontosságát értékelték 

magasabbra, semmint az adott témának biztosított szervezeti prioritást, vagyis alig volt olyan 

szervezet, amely valamely téma kapcsán úgy ítélte meg, ő nagyobb hangsúlyt fektet e témára, mint 

amennyire a közösség érdeke kívánja. Van viszont számos olyan téma, amelyet a szervezetek a 

közösség szempontjából fontosnak ítélnek, ők mégsem foglalkoznak vele. Ezek kapcsán kiemelendő 

az erőszakos támadások és a gyűlöletbeszéd elleni fellépés, a munkahelyi diszkrimináció elleni 

fellépés és a nemváltás jogi feltételeinek tisztázása. A szervezetek egyébként az általuk közösségi 

szinten legfontosabbnak ítélt témák kapcsán érzik legkevésbé, hogy szervezetük a témát nem kezeli 

kellő súlyának megfelelően. 

Újonnan említett prioritások 

A válaszadó szervezetek harmada új prioritást nem nevezett meg, a többiek jellemzően a közösség 

egyes alcsoportjainak szentelt túl alacsony figyelmet említették. Ilyen említett csoportok voltak 

például a vidéken élők (3 említés), az idősek (3 említés), a transzneműek, a HIV-fertőzöttek és a 

szexmunkások (1-1 említés). A témák közül a gyermekvállalás és a munkahelyi diszkrimináció jelent 

meg (1-1 említés). Több szervezet is említette, hogy a hazai LMBT szervezet nem próbálják igazán 

megszólítani a többségi társadalmat. Élesen eltérő álláspont fogalmazódott meg a politikához való 

viszony kapcsán, volt olyan szervezet, amely az erőteljesebb politikai lobbizás hiányát rótta fel, de 

olyan is, amely szerint az LMBT szervezetek túlzottan belefolynak a politikába. 

Értékelés 

Az egyéni kérdőívekkel összevetve megállapítható, hogy a szervezetek jóval határozottabban voltak 

képesek az adott témák között súlyozni, a kiosztott pontszámok nagyobb szórást mutattak, szépen 

kirajzolódtak az egyes szervezetek érték- és tevékenységi profiljai. Fontos megállapítás, hogy a 

közösség tagjai által legfontosabbnak ítélt témák egy része pont az, amelyek kapcsán a szervezetek 

leginkább a közösségi és szervezeti szintű prioritások közötti eltérésről számoltak be. Ez azt jelenti, 

hogy a szervezetek által leginkább „hiányterületként” érzékelt területek egybeesnek a közösség által 

legfontosabbnak ítélt területekkel. Ezek a kétszeresen is kiemelt területek az erőszakos támadások és 

a gyűlöletbeszéd elleni fellépés, valamint a munkahelyi diszkrimináció elleni fellépés. 

Fontos megjegyezni, hogy a visszaküldési arány a szervezetek körében viszonylag alacsony volt, csak 

a szervezetek harmada vett részt a kutatásban. Ilyen kis elemszámú célcsoport esetén ez azzal a 

kockázattal jár, hogy néhány válaszadó is képes komolyan eltéríteni a kutatás eredményét. Egy 

esetlegesen megismételt kutatás során nagyobb figyelmet kell szentelni a szervezetek minél nagyobb 

arányban történő bevonására.  



11 

1. sz. melléklet: Az egyéni kérdőívek adattáblái 

1. TÁBLÁZAT: A MINTA ÖSSZETÉTELE DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÓK SZERINT 

 
LMBT kutatás 2010 

 minta 

Reprezentatív  

magyar minta 

Nem 
  

Férfi 64,2% 45,5% 

Nő 31,9% 54,5% 

Egyéb 3,8% 0,0% 

Összesen 100% 100% 

Életkor 
  

20 alatt 12,3% 5,8% 

20-29 49,8% 15,5% 

30-39 26,3% 16,9% 

40-49 7,9% 15,2% 

50 vagy fölötte 3,6% 46,6% 

Összesen 100% 100% 

Legmagasabb iskolai végzettsége 
  

Befejezetlen általános iskola 0,3% 6,3% 

Általános iskola 5,1% 25,4% 

Szakmunkásképző, szakiskola 8,8% 27,1% 

Középiskola 38,1% 24,4% 

Felsőfokú szakképzés 9,0% 2,5% 

Főiskola/egyetem 36,7% 13,5% 

Tudományos (doktori) fokozat 2,1% 0,7% 

Összesen 100% 100% 

Lakhelyének típusa 
  

Budapest 43,6% 23,4% 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 4,9% 4,3% 

Nagyváros vagy város 38,8% 32,9% 

Falu vagy község 9,4% 38,1% 

Tanya 0,4% 1,4% 

Egyéb 2,9% 0,0% 

Összesen 100% 100% 

Nemi identitás 
  

Transzszexuális 3,0% 
 

Egyéb transznemű 3,6% 
 

Gender diszkonform 5,7% 
 

Nem transznemű 87,6% 
 

Összesen 100% 
 

Szexuális irányultság 
  

Biszexuális 21,6% 
 

Bizonytalan 6,4% 
 

Leszbikus/meleg 69,4% 
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Heteroszexuális 1,7% 
 

Egyéb 0,9% 
 

Összesen 100% 
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2. TÁBLÁZAT: PRIORITÁSOK 

Téma 
Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Erőszakos támadások elleni fellépés 9,47 

Általános társadalmi elfogadás növelése 9,44 

Önelfogadás segítése 9,42 

HIV/AIDS elleni küzdelem 9,40 

Iskolai diszkrimináció felszámolása 9,29 

Gyűlöletbeszéd elleni fellépés 9,24 

Munkahelyi diszkrimináció felszámolása 9,21 

Egészségtudatosság fejlesztése 8,94 

LMBT közösségen belüli sokszínűség 8,40 

Bejegyzett élettársi kapcsolat közelítése a házassághoz 8,33 

Gyermekvállalás megkönnyítése 8,29 

Melegbarát szabadidős programok biztosítása 8,28 

Azonos neműek közti házasság lehetővé tétele 7,90 

Nemváltás jogi feltételeinek tisztázása 7,29 

Nemi átalakító beavatkozások tb-finanszírozása 5,90 
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3. TÁBLÁZAT: PRIORITÁSOK TTB MÓDSZERREL 

Téma 
TTB válaszadók  

aránya 

Erőszakos támadások elleni fellépés 89% 

Általános társadalmi elfogadás növelése 88% 

Önelfogadás segítése 88% 

HIV/AIDS elleni küzdelem 87% 

Gyűlöletbeszéd elleni fellépés 85% 

Iskolai diszkrimináció felszámolása 84% 

Munkahelyi diszkrimináció felszámolása 82% 

Egészségtudatosság fejlesztése 76% 

Bejegyzett élettársi kapcsolat közelítése a házassághoz 66% 

Gyermekvállalás megkönnyítése 66% 

LMBT közösségen belüli sokszínűség 65% 

Melegbarát szabadidős programok biztosítása 61% 

Azonos neműek közti házasság lehetővé tétele 59% 

Nemváltás jogi feltételeinek tisztázása 47% 

Nemi átalakító beavatkozások tb-finanszírozása 31% 
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4. TÁBLÁZAT: AZONOS NEMŰEK KÖZTI HÁZASSÁG LEHETŐVÉ TÉTELE 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 7,41 

Nő 8,77 

Egyéb 8,60 

Életkor  

20 alatt 8,39 

20-29 7,92 

30-39 7,81 

40-49 7,67 

50 vagy fölötte 7,66 

Lakhelyének típusa  

Budapest 8,09 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 7,32 

Nagyváros 7,94 

Város 7,76 

Falu vagy község 7,42 

Tanya 7,60 

Egyéb 8,30 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 8,00 

Általános iskola 8,53 

Szakmunkásképző, szakiskola 7,55 

Középiskola 7,99 

Szakközépiskola, technikum 7,86 

Felsőfokú szakképzés 7,56 

Főiskola/egyetem 7,92 

Tudományos (doktori) fokozat 7,79 

Nemi identitás  

Transzszexuális 8,67 

Egyéb transznemű 8,58 

Gender diszkonform 7,56 

Nem transznemű 7,87 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 7,46 

Bizonytalan 7,74 

Leszbikus/meleg 8,04 

Heteroszexuális 7,00 

Egyéb 8,25 
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5. TÁBLÁZAT: BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT KÖZELÍTÉSE A HÁZASSÁGHOZ 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 8,04 

Nő 8,92 

Egyéb 8,31 

Életkor  

20 alatt 8,40 

20-29 8,27 

30-39 8,38 

40-49 8,53 

50 vagy fölötte 8,64 

Lakhelyének típusa  

Budapest 8,44 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 7,66 

Nagyváros 8,46 

Város 8,26 

Falu vagy község 8,07 

Tanya 9,00 

Egyéb 8,59 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 7,67 

Általános iskola 8,59 

Szakmunkásképző, szakiskola 8,22 

Középiskola 8,32 

Szakközépiskola, technikum 8,47 

Felsőfokú szakképzés 8,25 

Főiskola/egyetem 8,35 

Tudományos (doktori) fokozat 8,18 

Nemi identitás  

Transzszexuális 8,60 

Egyéb transznemű 8,42 

Gender diszkonform 8,23 

Nem transznemű 8,33 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 7,92 

Bizonytalan 8,09 

Leszbikus/meleg 8,50 

Heteroszexuális 7,00 

Egyéb 7,75 
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64. TÁBLÁZAT: GYERMEKVÁLLALÁS MEGKÖNNYÍTÉSE 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 7,81 

Nő 9,21 

Egyéb 8,60 

Életkor  

20 alatt 8,65 

20-29 8,30 

30-39 8,22 

40-49 8,16 

50 vagy fölötte 8,04 

Lakhelyének típusa  

Budapest 8,47 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 7,78 

Nagyváros 8,37 

Város 8,04 

Falu vagy község 8,03 

Tanya 10,00 

Egyéb 8,59 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 5,33 

Általános iskola 8,55 

Szakmunkásképző, szakiskola 7,80 

Középiskola 8,40 

Szakközépiskola, technikum 8,23 

Felsőfokú szakképzés 7,83 

Főiskola/egyetem 8,40 

Tudományos (doktori) fokozat 8,17 

Nemi identitás  

Transzszexuális 9,13 

Egyéb transznemű 8,55 

Gender diszkonform 7,95 

Nem transznemű 8,29 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 7,69 

Bizonytalan 8,02 

Leszbikus/meleg 8,48 

Heteroszexuális 7,39 

Egyéb 8,81 
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7. TÁBLÁZAT: MUNKAHELYI DISZKRIMINÁCIÓ FELSZÁMOLÁSA 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 9,03 

Nő 9,52 

Egyéb 9,64 

Életkor  

20 alatt 9,24 

20-29 9,17 

30-39 9,24 

40-49 9,39 

50 vagy fölötte 9,42 

Lakhelyének típusa  

Budapest 9,25 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 9,08 

Nagyváros 9,29 

Város 9,09 

Falu vagy község 9,33 

Tanya 9,60 

Egyéb 9,15 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 8,33 

Általános iskola 9,28 

Szakmunkásképző, szakiskola 9,06 

Középiskola 9,24 

Szakközépiskola, technikum 9,27 

Felsőfokú szakképzés 9,19 

Főiskola/egyetem 9,20 

Tudományos (doktori) fokozat 9,51 

Nemi identitás  

Transzszexuális 9,68 

Egyéb transznemű 9,62 

Gender diszkonform 9,15 

Nem transznemű 9,19 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 8,85 

Bizonytalan 9,35 

Leszbikus/meleg 9,29 

Heteroszexuális 9,48 

Egyéb 9,44 
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8. TÁBLÁZAT: ISKOLAI DISZKRIMINÁCIÓ FELSZÁMOLÁSA 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 9,14 

Nő 9,55 

Egyéb 9,49 

Életkor  

20 alatt 9,37 

20-29 9,28 

30-39 9,29 

40-49 9,40 

50 vagy fölötte 9,24 

Lakhelyének típusa  

Budapest 9,35 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 9,19 

Nagyváros 9,30 

Város 9,17 

Falu vagy község 9,35 

Tanya 9,80 

Egyéb 9,26 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 7,67 

Általános iskola 9,27 

Szakmunkásképző, szakiskola 9,03 

Középiskola 9,42 

Szakközépiskola, technikum 9,28 

Felsőfokú szakképzés 9,25 

Főiskola/egyetem 9,25 

Tudományos (doktori) fokozat 9,60 

Nemi identitás  

Transzszexuális 9,77 

Egyéb transznemű 9,47 

Gender diszkonform 8,85 

Nem transznemű 9,30 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 8,89 

Bizonytalan 9,31 

Leszbikus/meleg 9,39 

Heteroszexuális 9,70 

Egyéb 9,50 
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9. TÁBLÁZAT: NEMI ÁTALAKÍTÓ BEAVATKOZÁSOK TB-FINANSZÍROZÁSA 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 5,37 

Nő 6,79 

Egyéb 7,42 

Életkor  

20 alatt 6,13 

20-29 5,64 

30-39 6,10 

40-49 6,67 

50 vagy fölötte 5,90 

Lakhelyének típusa  

Budapest 5,98 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 5,13 

Nagyváros 5,93 

Város 5,79 

Falu vagy község 6,10 

Tanya 7,60 

Egyéb 5,98 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 7,33 

Általános iskola 6,72 

Szakmunkásképző, szakiskola 6,28 

Középiskola 5,80 

Szakközépiskola, technikum 6,10 

Felsőfokú szakképzés 5,80 

Főiskola/egyetem 5,74 

Tudományos (doktori) fokozat 6,26 

Nemi identitás  

Transzszexuális 8,91 

Egyéb transznemű 7,39 

Gender diszkonform 5,35 

Nem transznemű 5,77 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 5,79 

Bizonytalan 6,04 

Leszbikus/meleg 5,85 

Heteroszexuális 6,78 

Egyéb 8,31 
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10. TÁBLÁZAT: NEMVÁLTÁS JOGI FELTÉTELEINEK TISZTÁZÁSA 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 6,79 

Nő 8,11 

Egyéb 8,69 

Életkor  

20 alatt 7,28 

20-29 7,10 

30-39 7,47 

40-49 7,75 

50 vagy fölötte 8,02 

Lakhelyének típusa  

Budapest 7,50 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 6,65 

Nagyváros 6,99 

Város 7,21 

Falu vagy község 7,23 

Tanya 8,40 

Egyéb 7,43 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 8,33 

Általános iskola 7,99 

Szakmunkásképző, szakiskola 7,43 

Középiskola 7,20 

Szakközépiskola, technikum 7,53 

Felsőfokú szakképzés 7,15 

Főiskola/egyetem 7,18 

Tudományos (doktori) fokozat 7,56 

Nemi identitás  

Transzszexuális 9,64 

Egyéb transznemű 8,70 

Gender diszkonform 7,02 

Nem transznemű 7,18 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 7,24 

Bizonytalan 7,21 

Leszbikus/meleg 7,27 

Heteroszexuális 8,61 

Egyéb 8,31 
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51. TÁBLÁZAT: ERŐSZAKOS TÁMADÁSOK ELLENI FELLÉPÉS 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 9,36 

Nő 9,64 

Egyéb 9,89 

Életkor  

20 alatt 9,53 

20-29 9,46 

30-39 9,42 

40-49 9,58 

50 vagy fölötte 9,64 

Lakhelyének típusa  

Budapest 9,56 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 9,28 

Nagyváros 9,54 

Város 9,29 

Falu vagy község 9,48 

Tanya 10,00 

Egyéb 9,37 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 8,00 

Általános iskola 9,46 

Szakmunkásképző, szakiskola 9,45 

Középiskola 9,49 

Szakközépiskola, technikum 9,44 

Felsőfokú szakképzés 9,55 

Főiskola/egyetem 9,45 

Tudományos (doktori) fokozat 9,57 

Nemi identitás  

Transzszexuális 9,68 

Egyéb transznemű 9,89 

Gender diszkonform 9,17 

Nem transznemű 9,47 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 9,33 

Bizonytalan 9,26 

Leszbikus/meleg 9,53 

Heteroszexuális 9,48 

Egyéb 9,94 
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6. TÁBLÁZAT: GYŰLÖLETBESZÉD ELLENI FELLÉPÉS 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 9,12 

Nő 9,43 

Egyéb 9,69 

Életkor  

20 alatt 9,13 

20-29 9,22 

30-39 9,25 

40-49 9,36 

50 vagy fölötte 9,51 

Lakhelyének típusa  

Budapest 9,26 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 9,20 

Nagyváros 9,33 

Város 9,15 

Falu vagy község 9,20 

Tanya 10,00 

Egyéb 9,30 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 7,33 

Általános iskola 9,25 

Szakmunkásképző, szakiskola 9,51 

Középiskola 9,24 

Szakközépiskola, technikum 9,34 

Felsőfokú szakképzés 9,43 

Főiskola/egyetem 9,13 

Tudományos (doktori) fokozat 9,26 

Nemi identitás  

Transzszexuális 9,19 

Egyéb transznemű 9,69 

Gender diszkonform 8,58 

Nem transznemű 9,26 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 8,98 

Bizonytalan 9,03 

Leszbikus/meleg 9,34 

Heteroszexuális 8,65 

Egyéb 9,81 
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73. TÁBLÁZAT: HIV/AIDS ELLENI KÜZDELEM 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 9,43 

Nő 9,33 

Egyéb 9,64 

Életkor  

20 alatt 9,22 

20-29 9,43 

30-39 9,33 

40-49 9,68 

50 vagy fölötte 9,62 

Lakhelyének típusa  

Budapest 9,37 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 9,51 

Nagyváros 9,59 

Város 9,37 

Falu vagy község 9,43 

Tanya 9,40 

Egyéb 9,09 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 8,67 

Általános iskola 9,45 

Szakmunkásképző, szakiskola 9,42 

Középiskola 9,39 

Szakközépiskola, technikum 9,54 

Felsőfokú szakképzés 9,66 

Főiskola/egyetem 9,32 

Tudományos (doktori) fokozat 9,51 

Nemi identitás  

Transzszexuális 9,23 

Egyéb transznemű 9,66 

Gender diszkonform 9,55 

Nem transznemű 9,39 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 9,42 

Bizonytalan 9,18 

Leszbikus/meleg 9,42 

Heteroszexuális 9,57 

Egyéb 9,56 
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84. TÁBLÁZAT: EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG FEJLESZTÉSE 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 9,02 

Nő 8,71 

Egyéb 9,36 

Életkor  

20 alatt 8,67 

20-29 8,86 

30-39 8,91 

40-49 9,39 

50 vagy fölötte 9,64 

Lakhelyének típusa  

Budapest 8,82 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 9,23 

Nagyváros 9,08 

Város 8,98 

Falu vagy község 8,99 

Tanya 9,00 

Egyéb 9,13 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 7,67 

Általános iskola 8,79 

Szakmunkásképző, szakiskola 9,09 

Középiskola 8,90 

Szakközépiskola, technikum 9,11 

Felsőfokú szakképzés 9,18 

Főiskola/egyetem 8,84 

Tudományos (doktori) fokozat 9,40 

Nemi identitás  

Transzszexuális 9,11 

Egyéb transznemű 9,45 

Gender diszkonform 8,92 

Nem transznemű 8,90 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 9,01 

Bizonytalan 8,80 

Leszbikus/meleg 8,94 

Heteroszexuális 8,87 

Egyéb 8,94 
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95. TÁBLÁZAT: ÁLTALÁNOS TÁRSADALMI ELFOGADÁS NÖVELÉSE 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 9,35 

Nő 9,56 

Egyéb 9,87 

Életkor  

20 alatt 9,38 

20-29 9,44 

30-39 9,33 

40-49 9,70 

50 vagy fölötte 9,77 

Lakhelyének típusa  

Budapest 9,50 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 9,69 

Nagyváros 9,52 

Város 9,23 

Falu vagy község 9,34 

Tanya 9,80 

Egyéb 9,20 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 8,33 

Általános iskola 9,23 

Szakmunkásképző, szakiskola 9,35 

Középiskola 9,44 

Szakközépiskola, technikum 9,48 

Felsőfokú szakképzés 9,48 

Főiskola/egyetem 9,43 

Tudományos (doktori) fokozat 9,66 

Nemi identitás  

Transzszexuális 9,40 

Egyéb transznemű 9,87 

Gender diszkonform 9,11 

Nem transznemű 9,43 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 9,27 

Bizonytalan 9,34 

Leszbikus/meleg 9,50 

Heteroszexuális 9,18 

Egyéb 9,75 
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106. TÁBLÁZAT: ÖNELFOGADÁS SEGÍTÉSE 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 9,32 

Nő 9,59 

Egyéb 9,78 

Életkor  

20 alatt 9,41 

20-29 9,44 

30-39 9,37 

40-49 9,59 

50 vagy fölötte 9,57 

Lakhelyének típusa  

Budapest 9,47 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 9,54 

Nagyváros 9,53 

Város 9,17 

Falu vagy község 9,47 

Tanya 9,80 

Egyéb 9,37 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 7,33 

Általános iskola 9,37 

Szakmunkásképző, szakiskola 9,21 

Középiskola 9,48 

Szakközépiskola, technikum 9,44 

Felsőfokú szakképzés 9,46 

Főiskola/egyetem 9,43 

Tudományos (doktori) fokozat 9,43 

Nemi identitás  

Transzszexuális 9,43 

Egyéb transznemű 9,83 

Gender diszkonform 9,00 

Nem transznemű 9,42 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 9,32 

Bizonytalan 9,49 

Leszbikus/meleg 9,46 

Heteroszexuális 9,04 

Egyéb 9,31 
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117. TÁBLÁZAT: LMBT KÖZÖSSÉGEN BELÜLI SOKSZÍNŰSÉG 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 8,20 

Nő 8,72 

Egyéb 9,02 

Életkor  

20 alatt 8,68 

20-29 8,31 

30-39 8,43 

40-49 8,55 

50 vagy fölötte 8,90 

Lakhelyének típusa  

Budapest 8,33 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 8,25 

Nagyváros 8,43 

Város 8,48 

Falu vagy község 8,81 

Tanya 9,00 

Egyéb 8,29 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 8,67 

Általános iskola 8,88 

Szakmunkásképző, szakiskola 8,59 

Középiskola 8,47 

Szakközépiskola, technikum 8,61 

Felsőfokú szakképzés 8,70 

Főiskola/egyetem 8,14 

Tudományos (doktori) fokozat 8,69 

Nemi identitás  

Transzszexuális 8,98 

Egyéb transznemű 9,10 

Gender diszkonform 7,95 

Nem transznemű 8,37 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 8,12 

Bizonytalan 8,38 

Leszbikus/meleg 8,47 

Heteroszexuális 8,45 

Egyéb 8,94 
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128. TÁBLÁZAT: MELEGBARÁT SZABADIDŐS PROGRAMOK BIZTOSÍTÁSA 

 Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Nem  

Férfi 8,01 

Nő 8,75 

Egyéb 8,91 

Életkor  

20 alatt 8,69 

20-29 8,28 

30-39 8,03 

40-49 8,48 

50 vagy fölötte 8,63 

Lakhelyének típusa  

Budapest 8,15 

Budapest elővárosa (agglomeráció) 8,23 

Nagyváros 8,44 

Város 8,49 

Falu vagy község 8,48 

Tanya 9,20 

Egyéb 7,83 

Legmagasabb iskolai végzettsége  

Befejezetlen általános iskola 8,33 

Általános iskola 8,93 

Szakmunkásképző, szakiskola 8,56 

Középiskola 8,38 

Szakközépiskola, technikum 8,28 

Felsőfokú szakképzés 8,55 

Főiskola/egyetem 8,05 

Tudományos (doktori) fokozat 8,39 

Nemi identitás  

Transzszexuális 8,21 

Egyéb transznemű 8,96 

Gender diszkonform 8,23 

Nem transznemű 8,24 

Szexuális irányultság  

Biszexuális 8,09 

Bizonytalan 8,61 

Leszbikus/meleg 8,31 

Heteroszexuális 7,77 

Egyéb 8,44 
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2. sz. melléklet: A szervezeti kérdőívek adattáblái 

1. TÁBLÁZAT: A MINTA ÖSSZETÉTELE SZERVEZETI JELLEMZŐK SZERINT 

Válaszadási hajlandóság  

Kitöltötte 16 

Visszautasította a részvételt 1 

Nem válaszolt 22 

A szervezet megszűnt 6 

Összesen 46 

Működés kezdete  

2000 előtt 4 

2000-2004 6 

2005-2009 5 

2010 után 1 

Összesen 16 

Működési forma  

egyesület 7 

alapítvány 2 

informális csoport 4 

egyéb szervezet 3 

Összesen 16 

 



31 

213. TÁBLÁZAT: KÖZÖSSÉGI SZINTŰ PRIORITÁSOK 

Téma 
Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Általános társadalmi elfogadás növelése  9,31 

HIV/AIDS elleni küzdelem 9,19 

Egészségtudatosság fejlesztése 8,19 

LMBT közösségen belüli sokszínűség  7,88 

Iskolai diszkrimináció felszámolása  7,75 

Munkahelyi diszkrimináció felszámolása  7,69 

Erőszakos támadások elleni fellépés  7,63 

Melegbarát szabadidős programok biztosítása 7,63 

Gyűlöletbeszéd elleni fellépés  7,19 

Nemváltás jogi feltételeinek tisztázása  7,07 

Gyermekvállalás megkönnyítése  6,38 

Azonos neműek közti házasság lehetővé tétele  6,25 

Bejegyzett élettársi kapcsolat közelítése a házassághoz  5,81 

Nemi átalakító beavatkozások tb-finanszírozása  5,81 

Egyházakban élő diszkriminációval szembeni fellépés 4,93 
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3. TÁBLÁZAT: SZERVEZETI SZINTŰ PRIORITÁSOK 

Téma 
Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Önelfogadás segítése  8,00 

Általános társadalmi elfogadás növelése  7,69 

Melegbarát szabadidős programok biztosítása 6,81 

LMBT közösségen belüli sokszínűség  6,00 

Egészségtudatosság fejlesztése 5,31 

HIV/AIDS elleni küzdelem 5,25 

Iskolai diszkrimináció felszámolása  4,94 

Gyermekvállalás megkönnyítése  3,81 

Bejegyzett élettársi kapcsolat közelítése a házassághoz  3,69 

Erőszakos támadások elleni fellépés  3,56 

Munkahelyi diszkrimináció felszámolása  3,44 

Gyűlöletbeszéd elleni fellépés  3,00 

Nemváltás jogi feltételeinek tisztázása  2,81 

Azonos neműek közti házasság lehetővé tétele  2,69 

Nemi átalakító beavatkozások tb-finanszírozása  2,63 

Egyházakban élő diszkriminációval szembeni fellépés 2,25 
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4. TÁBLÁZAT: KÖZÖSSÉGI ÉS SZERVEZETI PRIORITÁSOK KÖZÖTTI ELTÉRÉS 

Téma 
Átlagos pontszám  

(max. 10) 

Munkahelyi diszkrimináció felszámolása  4,1875 

Erőszakos támadások elleni fellépés  4,0625 

Gyűlöletbeszéd elleni fellépés  3,625 

Nemváltás jogi feltételeinek tisztázása  3,5625 

Azonos neműek közti házasság lehetővé tétele  3,125 

HIV/AIDS elleni küzdelem 2,9375 

Iskolai diszkrimináció felszámolása  2,75 

Egészségtudatosság fejlesztése 2,5625 

Gyermekvállalás megkönnyítése  2,4375 

Egyházakban élő diszkriminációval szembeni fellépés 2,25 

Bejegyzett élettársi kapcsolat közelítése a házassághoz  2,125 

Nemi átalakító beavatkozások tb-finanszírozása  2 

LMBT közösségen belüli sokszínűség  1,75 

Általános társadalmi elfogadás növelése  1,5 

Önelfogadás segítése  1,3125 

Melegbarát szabadidős programok biztosítása 0,375 
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3. sz. melléklet: Az egyéni kérdőív 

LMBT Kutatás 2010 

Üdvözöljük az „LMBT Kutatás 2010” c. kutatásban! 

A kutatást a Háttér Társaság a Melegekért és az MTA Szociológiai Kutatóintézete folytatja. 
Célja, hogy minél pontosabb képet kapjunk a hazai LMBT közösség helyzetéről, problémáiról, 
véleményéről, ezzel segítve a civil szervezetek és az esélyegyenlőség területén működő 
állami szervek munkáját. 

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, kb. 45 percet vesz igénybe.  

A kitöltés során válaszait a megfelelő válaszlehetőség aláhúzásával jelezze, illetve írja be a 
kért információt! 

A kérdőív során gyakran használjuk az LMBT rövidítést a szexuális kisebbségek 
megnevezésére. A mozaikszó a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű szavak 
kezdőbetűjéből áll össze. 

A. Demográfia 

A01. Születési éve 

     

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni  

A02. Születési helye (ill. a hely, ahol ténylegesen nevelkedett) 

1. Budapest  

2. Budapest elővárosa (agglomeráció)  

3. Nagyváros  

4. Város  

5. Falu vagy község  

6. Tanya  

7. Egyéb (pl. külföld), éspedig: ............................................. 

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni  

A03. Legmagasabb iskolai végzettsége 

1. Befejezetlen általános iskola  

2. Általános iskola  

3. Szakmunkásképző, szakiskola  

4. Középiskola  

5. Szakközépiskola, technikum  
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6. Felsőfokú szakképzés  

7. Főiskola/egyetem  

8. Tudományos (doktori) fokozat  

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni  

A04a. Lakhelyének típusa (ahol ténylegesen él) 

1. Budapest  

2. Budapest elővárosa (agglomeráció)  

3. Nagyváros  

4. Város  

5. Falu vagy község  

6. Tanya  

7. Egyéb (pl. külföld, hajléktalan), éspedig: ............................................. 

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni  

  

A04b. Magyarországi lakhely esetén lakhelyének irányítószáma 

    

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni   

A05. Jelenleg kivel él Ön együtt egy háztartásban? 

1. Egyedül  

2. Egyedül nevelem gyermeke(i)m  

3. Szüleimmel/egyik szülőmmel  

4. Azonos nemű partneremmel  

5. Különnemű partneremmel  

6. Baráttal, lakótárssal  

7. Mással, éspedig  

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni   

A06a. Melyik leírás közelíti meg leginkább az Ön (illetve ha nem egyedül él, az Ön 
háztartásának) jelenlegi jövedelmi helyzetét? 

1. Kényelmesen megélek/megélünk a jelenlegi jövedelemből  

2. Kijövök/kijövünk a jelenlegi jövedelemből  

3. Nehezen élek/élünk meg a jelenlegi jövedelemből  

4. Nagyon nehezen élek/élünk meg a jelenlegi jövedelemből  

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni   
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A06b. Mennyi az Ön háztartásában együtt élők egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelme?  

       Ft 

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni   

A07. Jellemző-e Önre, hogy Önnel azonos nemű személyekhez (is) vonzódik? 

1. Igen  

2. Nem  

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni   

A08. Jellemző-e Önre, hogy nem azonosul azzal a nemmel, amelybe született? 

1. Igen  

2. Nem  

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni   

A09. Rendelkezett-e Ön születésekor mindkét nem nemi jellegzetességeivel (interszexuális)? 

1. Igen  

2. Nem  

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni   

A10. Ön milyen nemzetiséghez tartozónak érzi magát? Több válasz is lehetséges! 

1. Bolgár  

2. Cigány/roma  

3. Görög  

4. Horvát  

5. Lengyel  

6. Német  

7. Örmény  

8. Román  

9. Szerb  

10. Szlovák  

11. Szlovén  

12. Ukrán  

13. Magyar  

14. Egyéb, éspedig: ............................................. 

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni   

A12. Milyen fogyatékossággal él Ön? Több válasz is lehetséges! 

1. Nincs tartós fogyatékosságom  

2. Mozgássérült  
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3. Siket, nagyothalló  

4. Vak, gyengénlátó  

5. Néma  

6. Beszédhibás  

7. Értelmi fogyatékos  

8. Egyéb, éspedig: ............................................. 

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni   

B. Nemi identitás 

A következő két kérdést csak akkor töltse ki, ha nem azonosul azzal a nemmel, amelybe született, vagy 
születésekor mindkét nem nemi jellegzetességeivel született (A08 vagy A09 = Igen)! 

B01. Ön milyen neműnek született? 

1. Férfi  

2. Nő  

3. Interszexuális (mind női, mind férfi nemi jellegekkel)  

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni 

B02. Ön milyen neműnek érzi magát? 

1. Férfi  

2. Nő  

3. Mindkettő  

4. Egyik sem  

5. Egyéb, éspedig: ............................................. 

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni 

A következő kérdést csak akkor töltse ki, ha B01-B02 kérdésekre nem kellett válaszolnia (A08 és A09 = Nem)! 

B17. Milyen nemű Ön? 

1. Férfi  

2. Nő  

3. Egyéb, éspedig: ............................................. 

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni 

C. Szexuális irányultság 

C01a. Mi az Ön szexuális irányultsága? 

1. Biszexuális  

2. Bizonytalan  

3. Leszbikus/meleg  

4. Heteroszexuális  



38 

5. Egyéb, éspedig: ............................................. 

88. Nem tudom  77. Nem kívánok válaszolni 

N. Prioritások 

N01. Ön szerint mennyire fontos, hogy a magyar LMBT szervezetek az alábbi témákkal 
foglalkozzanak? 

  
Nem 

fontos  
        

Nagyo

n 

fontos  

Nem 

tudo

m 

Nem 

kíván

ok 

válasz

olni 

Azonos neműek közti házasság lehetővé 

tétele  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Bejegyzett élettársi kapcsolat közelítése 

a házassághoz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Gyermekvállalás megkönnyítése  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Munkahelyi diszkrimináció felszámolása  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Iskolai diszkrimináció felszámolása  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Nemi átalakító beavatkozások tb-

finanszírozása  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Nemváltás jogi feltételeinek tisztázása  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Erőszakos támadások elleni fellépés  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Gyűlöletbeszéd elleni fellépés  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

HIV/AIDS elleni küzdelem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Egészségtudatosság fejlesztése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Általános társadalmi elfogadás növelése  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Önelfogadás segítése  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

LMBT közösségen belüli sokszínűség  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Melegbarát szabadidős programok 

biztosítása 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

Egyéb, éspedig: 

............................................. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 
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4. sz. melléklet: A szervezeti kérdőív 

PRIORITÁSFELMÉRÉS 
a magyarországi LMBT embereket  

leginkább érintő kérdésekről 

A prioritásfelmérés célja 

E rövid kérdőív célja, hogy felmérje, a magyarországi LMBT szervezetek és csoportok mely kérdések, 

problématerületek megoldását tartják a legfontosabbnak, és mely eszközöket látják ezen célok 

elérésére a legalkalmasabbnak. A kérdőív a magyarországi LMBT emberek körében végzett kérdőíves 

kutatás (LMBT Kutatás 2010) hasonló kérdéseit egészíti ki, hogy az egyes emberek mellett a 

szervezetek véleményét is becsatornázzuk jövőbeni programjaink megtervezésébe. A kérdőív további 

célja, hogy azonosítsuk azokat a területeket, amelyekkel egyik magyarországi LMBT szervezet sem 

foglalkozik. 

A kutatás során a „szervezet” fogalmát tág értelemben használjuk, a bejegyzett civil szervezetek 

mellett az informális csoportok, online közösségek véleményére is kíváncsiak vagyunk. 

A kérdőív elsősorban nem tényadatokra, hanem véleményekre, elvárásokra kérdez rá. A szervezeti 

álláspont kialakítása során érdemes a kérdésekre adott válaszokat a tagság bevonásával kialakítani. 

A prioritásfelmérésre a Háttér Társaság a Melegekért Az LMBT emberek esélyegyenlőségének 

horizontális politikává tétele c. projektjének keretében kerül sor, amelyet a Norvég Civil Támogatási 

Alap támogat. A projektről bővebben olvashattok a http://www.hatter.hu/eselyegyenlosegi-

mainstreaming oldalon. 

Kitöltési útmutató 

A kérdőívet elektronikus formában kellene kitölteni és visszaküldeni. A kérdések egy része zárt 

kérdés, ahol lenyíló lista formájában megadott válaszok közül kell egy lehetőséget kiválasztani. A 

kérdések másik része nyílt, ezeknél a kérdéseknél be kell gépelni a szöveges választ.  

A kérdések egy része bizonyos információk számszerűsítését kéri (pl. szervezet munkájába 

bekapcsolódó személyek száma). Nyilvánvaló, hogy az ilyen számszerűsítés pontos sosem lesz, de 

törekedni kellene arra, hogy átgondolt, megalapozott becslést adjatok. 

Ha a kérdőív kitöltése során valamelyik kérdéshez megjegyzést szeretnétek fűzni vagy valami olyan 

fontos információ jut eszetekbe, amelyre egyetlen kérdés sem kérdezett rá, ezt a kérdőív végén 

található Megjegyzések rovatban lehet feltüntetni.  

A. Szervezeti adatok 

A01. Szervezet neve 

      

A02. Tevékenység kezdetének éve 

     

http://www.hatter.hu/eselyegyenlosegi-mainstreaming
http://www.hatter.hu/eselyegyenlosegi-mainstreaming
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A03. Bejegyzett szervezet esetén a bírósági bejegyzés éve 

     

A04. Működési forma 

<válassz> 

A05. Egyesület esetén tagok száma (2011. január 1-én) 

      fő 

A06. A szervezet munkájába bekapcsolódó emberek száma (önkéntesek, rendezvények 
rendszeres látogatói) 

      fő 

A07. Összpontosít-e a szervezet az LMBT közösség bizonyos részére (pl. fiatalok, vidékiek, 
leszbikusok, vallásos melegek, stb.), és ha igen melyik ez a csoport?  

       

A08. A kérdőív kitöltőjének neve, email címe 

       

B. Általános stratégia 

B01. A szervezetetek szerint mennyire fontos, hogy a magyar LMBT szervezetek az alábbi 
témákkal foglalkozzanak? Próbáljatok a témák között súlyozni és a fontosság alapján eltérő 
pontszámokat rendelni a különböző témákhoz! 

 

Azonos neműek közti házasság lehetővé tétele  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Bejegyzett élettársi kapcsolat közelítése a házassághoz  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Gyermekvállalás, örökbefogadás megkönnyítése  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Munkahelyi diszkrimináció felszámolása  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Iskolai diszkrimináció felszámolása  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Nemi átalakító beavatkozások tb-finanszírozása  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Nemváltás jogi feltételeinek tisztázása  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Erőszakos támadások elleni fellépés  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Gyűlöletbeszéd elleni fellépés  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

HIV/AIDS elleni küzdelem 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Egészségtudatosság fejlesztése 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Általános társadalmi elfogadás növelése  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Önelfogadás segítése  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

LMBT közösségen belüli sokszínűség (pl. fiatalok, idősek, 

vidékiek, leszbikusok, stb.) 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Egyházakban élő diszkrimináció elleni fellépés 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 
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Melegbarát szabadidős programok biztosítása 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Egyéb, éspedig:       1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

B02. A szervezetetek véleménye szerint van-e olyan téma, amellyel a magyar LMBT 
szervezetek nem foglalkoznak eléggé? 

      

B03. A szervezetetek véleménye szerint van-e olyan téma, amellyel a magyar LMBT 
szervezetek az indokoltnál többet foglalkoznak? 

      

B04. A szervezetetek szerint mennyire fontosak az alábbi tevékenységek a fenti célok 
eléréséhez?  

 

Egyéni segítő szolgáltatások (pl. lelkisegély, jogsegély) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Információterjesztés (honlapok, kiadványok) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Önsegítő csoportok  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Oktatás, tudatformálás 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Kulturális rendezvények 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Lobbizás (jogszabályváltozásért) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Tüntetések, demonstrációk  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Kutatás 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Szakmai képzések (pl. tanároknak, rendőröknek) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Médiakampány 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Egyéb, éspedig:       1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

 

C. Szervezeti tevékenységek 

C01. A szervezetetek munkájában mennyire hangsúlyosan jelennek meg az alábbi témák? 

 

Azonos neműek közti házasság lehetővé tétele  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Bejegyzett élettársi kapcsolat közelítése a házassághoz  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Gyermekvállalás, örökbefogadás megkönnyítése 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Munkahelyi diszkrimináció felszámolása  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Iskolai diszkrimináció felszámolása  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Nemi átalakító beavatkozások tb-finanszírozása  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Nemváltás jogi feltételeinek tisztázása  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Erőszakos támadások elleni fellépés  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 
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Gyűlöletbeszéd elleni fellépés  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

HIV/AIDS elleni küzdelem 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Egészségtudatosság fejlesztése 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Általános társadalmi elfogadás növelése  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Önelfogadás segítése  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

LMBT közösségen belüli sokszínűség (pl. fiatalok, idősek, 

vidékiek, leszbikusok, stb.) 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Egyházakban élő diszkrimináció elleni fellépés 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Melegbarát szabadidős programok biztosítása 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Egyéb, éspedig:       1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

C02. A szervezetetek munkájában mennyire hangsúlyosan jelennek meg az alábbi 
tevékenységek? 

 

Egyéni segítő szolgáltatások (pl. lelkisegély, jogsegély) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Információterjesztés (honlapok, kiadványok) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Önsegítő csoportok  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Oktatás, tudatformálás 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Kulturális rendezvények 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Lobbizás (jogszabályváltozásért) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Tüntetések, demonstrációk  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Kutatás 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Szakmai képzések (pl. tanároknak, rendőröknek) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Médiakampány 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

Egyéb, éspedig:       1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-NT-NV 

D. Megjegyzések 

D01. Ha van bármilyen további megjegyzésetek a kérdőív által érintett témák kapcsán, 
írjátok le! 

      

 


