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I. A magyarországi LMBT történelem vázlata 

1. A magyar LMBT-történelem a XIX. századig 

Minden történeti kutatás nehézsége, hogy ahogyan haladunk vissza az idıben, egyre nehezebb hiteles 

forrásokat találni. A homoszexualitás történetére fokozottan igaz ez a kijelentés, hiszen, hosszú 

évszázadokig eltitkolandó – hiszen erkölcstelen, sıt büntetendı – cselekedetnek minısült az azonos 

nemőek egymás közötti viszonya. A középkori magyar LMBT-történelmet eddig legrészletesebben Eszenyi 

Miklós történész dolgozta fel.  

 

A jelenleg elsınek mondott forrás 1221-bıl való. Magyarországi Pál (1180 körül – 1241) magyar származású 

domonkos szerzetes, bolognai jogprofesszor írt arról egy gyóntatópapok számára szóló kézikönyvben, 

hogy a szexuális aktus természetellenes „amikor az ember kiönti a magját”. Illetve: „a természet edényén [azaz a 

vaginán] kívüli pollúció, bárhogy tesszük, természetellenes bőn, mindenki, aki ezt az utat járja, szodomitának neveztetik.” 
1 Ám ez nem Magyarországon íródott.  

 

Az elsı ismert magyarországi utalás a XIV. századból való, egy tiszti esküminta fogalmaz így: „Lajos 

királnak és szent koronájának való hívség-tartásodra minden orvot, tolvajt, gyilkost, katzért, emberétetıket, bőnösöket, 

bájosokat, házégetıket, szentegyház-törıket, fél hiten valót… igazán megmondod, megnevezed és kiadod.” A 

katzér/ketzer kifejezés utal a szodomitára.2 

 

A XVI. század legérdekesebb momentumai: az 1566-os Kassai Jogkönyv halálbüntetést szab a szodómiára, 

mert égbekiáltó bőnnek tartja. Ebben az évszázadban ítélték halálra Bordás János-t, mert „éktelen férfiakhoz 

való gerjedezésétıl meg nem szőnt”. Egy 1574-es becsületsértési ügy során a feljelentı sodomiticus-nak, natium 

vellicator (shegtekerew)-nek nevezi a feljelentett személyt. Megemlítendı Rudolf király (1576-1608), akit 

látens homoszexuálisnak tart a szakirodalom. A korszakról szóló egyik mő megemlíti, hogy a török 

megszállta területeken gyakran elıfordult a szodómia, a fiatal fiúk elcsábítása.3 

 

A következı évszázadból egy nem mindennapi személyiséget említ a szakirodalom. Listi László gróf (1628-

1662) nagy életmővész lehetett. A költészet magasztos mővelése mellett azonban különféle 

bőncselekményekbe is keveredett (oklevélhamisítás, gyújtogatás, mérgezés stb.) és magánéletérıl azt is 

feljegyezték, hogy szolgákkal fertelmeskedik.  

1685-ben Alvinczy Péter, az erdélyi fejedelmi ítélımestere Gyulafehérváron így rendelkezett: „a 

sodomiaéletet gyakorlók ellen inquisitorok deputáltatnak”.4 

 
                                                           
1 Eszenyi Miklós: Férfi a férfival, nő a nővel. Corvina, 2006. 27. o. 
2 Eszenyi idézi Magyary-Kossa Gyula 1931-ben megjelent művét lásd. előző lábjegyzet, 70. o. 
3 Eszenyi Miklós: Férfi a férfival, nő a nővel. Corvina, 2006. 70-71. o. 
4 Eszenyi Miklós: Férfi a férfival, nő a nővel. Corvina, 2006. 72. o. 



3 

 

A homoszexualitás büntetése több évszázadra nyúlik vissza. Az elsı kodifikált törvénykönyv Mária Terézia 

uralkodásához főzıdik, az ezt megelızı idıszakban jogi tankönyvekben, jogtudósok mőveiben említik az 

azonos nemőek egymás közötti szexuális érintkezését – mint szodómiát. Az elsı emlék, a már említett 

Magyarországi Pál jogászprofesszor XIII. század elején keletkezett mőve. Bodó Mátyás 1751-ben kiadott 

Jurisprudentia criminalis címő büntetıjogi tankönyvében érdekes megállapításokat tesz, a szodómia 

terjedéséért a külföldieket teszi felelıssé, hiszen szerinte a magyarok erkölcsi tisztaságuk, 

szemérmetességük miatt el sem tudnak ilyen „bőnt” követni. Ezért büntetni sincs értelme.5  

 

Mária Terézia már említett törvénykönyve, a Constitutio Criminalis Theresiana pozitívumának az tekinthetı, 

hogy összefoglalta, egységesítette a büntetıjogot. Az 1770-ben hatályba lépett törvénykönyv – amely a 

szodómiát halálbüntetéssel sújtotta – csak az osztrák tartományokban lépett hatályba, Magyarországon 

nem, ám a magyar bíróságok egyes passzusait mégis alkalmazták.6 A legendás császárnı fiának és 

uralkodásban is utódjának, II. Józsefnek az 1787-ben született büntetıkódexét, a Sanctio Criminalis Josephina-

t már modern jogszabálynak tekintik a jogtudósok. Ez a Magyarországon is hatályos törvénykönyv 

eltörölte a polgári személyekre alkalmazható halálbüntetést. Ennek következtében a szodómiáért sem járt 

halál. Ám mindössze 3 évig élt e jogszabály, mert mint tudjuk: II. József halála elıtt a rendeleteinek java 

részét visszavonta. 

2. Kertbeny, a homoszexuális szó atyja 

Kertbeny Károly – eredeti neve: Benkert – (1824-1882) bibliográfus, író, mőfordító. 

Pesten és Egerben tanult. 1838-tól könyvkereskedı, 1842-tıl a Heckenast 

könyvkereskedésben, késıbb Drezdában dolgozott. 1846-75 között kisebb nagyobb 

megszakításokkal külföldön élt. Magyarország és a magyar irodalom külföldi 

megismertetését tekintette egyik életcéljának. Petıfi, Arany, Garay, Jókai, 

Vörösmarty mővei mellett magyar népdalokat fordított németre. Több lap 

munkatársaként számos magyar vonatkozású cikket írt. Jelentıs bibliográfiákat írt 

és tett közzé, a nemzeti bibliográfiára tett kísérletei azonban kevés eredménnyel 

jártak. 1875-ban végleg hazatért.7 Mi elsısorban melegmozgalmi tevékenysége miatt tiszteljük: ı volt az, 

aki egy magánlevélben 1868-ban és egy évvel késıbb, névtelenül írt értekezéseiben elıször használta a 

homoszexuális, a heteroszexuális, a normálszexuális és a monoszexuális kifejezéseket. Csak az 1980-as években egy 

német kutató, Manfred Herzer budapesti, az Országos Széchenyi Könyvtárban végzett kutatómunkája 

eredményeképpen azonosította Kertbenyt a pamflettek szerzıjének.8 A homoszexuális szó aztán a század 

utolsó éveiben terjedt el – nem kis részben Kraft-Ebing munkássága révén. 

                                                           
5 Takács Judit: Homoszexualitás és a heteroszexuális társadalom a 19. század második felétől napjainkig. Rubicon online, 

2009/4 

6 Csizmadia Andor (szerk): Magyar állam- és jogtörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. 256. o. 
7 Magyar Nagylexikon, 10. kötet, 827. old. 
8 Takács Judit: Kertbeny Károly és a magánélet szabadsága. in. Holmi, 2008/12. 1613-1626. 
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3. A XIX. század vége és a XX. század eleje Magyarországon 

Ahogyan az egységes Németországban, úgy Magyarországon is bekerült a büntetı szabályozások körébe a 

homoszexualitás. A felnıtt azonos nemő férfiak egymás közötti érintkezését 1878-ban az elsı modern 

magyar polgári büntetıtörvénykönyv kodifikátora, Csemegi Károly emelte be a büntetendı cselekedetek 

kategóriájába. Bár ekkor már 10 éve ismerhették a Kertbeny leírta homoszexuális kifejezést, a hírhedett 

Csemegi-kódex 241. §-a „férfiak között véghezvitt fajtalanság”-ként nevezi meg e cselekedetet és az állattal 

való fajtalansággal együtt „természet elleni fajtalanság”-ot vétségnek – és nem bőntettnek! – tartja.9 A 

vétséget elkövetıt a törvény egy évi fogházbüntetéssel sújthatta. A 242. § szerint pedig 5 év 

börtönbüntetést kaphatott az a férfi, aki erıszakkal vett rá egy másik urat a fajtalanságra és ezt már 

bőntettnek tartja a törvénycikk. A jogszabály a leszbikus kapcsolatokra egyáltalán nem utalt. 

 

1909-ben a Magyar Jogászegyletben szakmai vitát rendeztek a Csemegi-kódex 242. paragrafusának 

megváltoztatásáról és bár nem változtatták meg a jogszabály ezen passzusát, a törvénykezık alig 

alkalmazták ezt a paragrafust. 

 

Ahogyan a lélektan tudományának érdeklıdése nemzetközi szinten a homoszexualitás felé fordult, a 

magyar tudósok is elkezdtek ezzel a témával foglalkozni. Ferenczi Sándor (1873-1933) orvos, 

pszichoanalitikus rendszeresen levelezett barátjával, Sigmund Freud-dal. Ferenczi több mővében is 

foglalkozott a kérdéssel. 1902-ben írta a Homosexualitas feminina címő tanulmányát. 1906-ban A sexuális 

átmeneti fokozatokról címő írásában a homoszexualitás biológiai és lelki okait vizsgálta. 1911-ben publikálta 

az A homoszexualitás szerepe a paranoia pathogenesisében címő mővét. Az írásaiban Hirschfeld tevékenységére 

hívta fel a közvélemény figyelmét. Mőveiben kétféle homoszexuálist különböztetett meg: az alanyit, aki 

viselkedésében és megjelenésében is nıies, illetve a tárgyi homoszexuálist, aki férfias megjelenéső, de a 

vonzalma „neurosis-os”, azaz gyógyítható.  

 

A XX. század elején jelentek meg kisebb-nagyobb tanulmányok, könyvek, különféle minıségben a 

homoszexualitás témájában. Pál György: A homoszexuális probléma modern megvilágításban címő kötete két 

kiadást is megért 1926-ban és 1927-ben. 1908-ban például megjelent egy bőnügyi regény Dr. Gúthi Soma: 

Homosexuális szerelem (Tuzár detektív naplója) címmel. 

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia tisztje volt Alfred Redl (1864-1913), aki amellett, hogy kémkedett, 

homoszexuális kapcsolatainak fényre derülése is megtépázták a Monarchia hadseregének tekintélyét. Az ı 

élete ihlette Szabó István Redl ezredes címő filmjének témáját, amely filmet Dobai Péter regényébıl írt. De a 

nyolcvanas években a Magyar Televízió is készített egy tévéfilmet Redl-rıl Bárdy György fıszereplésével.  

 

                                                           
9 Az 1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a büntettekről és vétségekről 
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5799 
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A huszadik század elejérıl fennmaradtak olyan információk, hogy a rendırségen a budapesti 

erkölcsrendészet vezetıje egy Cár nevő ember volt, akit kedveltek a melegek. Egy 1930-as években 

született mőben, a szerzı, Szántó Jenı orvos arról számol be, hogy Budapesten 10 000 homoszexuális él, a 

rendırségi nyilvántartás pedig 3 435 homoszexuális személyt tartott nyilván.10 

A XIX. és XX. század fordulóján élt Vay Sándor író-újságíró. Aki Vay Sarolta grófnıként született, de 

fiúként nevelkedett, majd felnıttként korának hagyományos (dzsentri-) férfiéletformáját élte. Borgos Anna 

idézi írásában Vay-ról „Csak magában nem szerette a nıt. Az asszonyiság szeretete minden másban, ami kívüle állott, 

annyira ment nála, hogy utóvégre szerelmes lett az asszonyokba; de mindig olyan asszonyokba, akiknek finom lelkük, üde 

arcuk s meleg szívük vala.”11 Sarolta ifjúkorában Sándorként megszöktette Eszéki Irmát, és összeházasodtak.12 

Ugyanezen századforduló magyar feminista mozgalmának jelentıs alakja volt Bédy-Schwimmer Róza.  

 

A korszak legendás (ma már kevéssé ismert) alakjai voltak: Simli Mariska, Pipás 

Pista, Mona Lisa, Retkes Fáni, valamint a Császár fürdı egyik törzsvendége: Mariska 

bácsi, illetve a Népliget híres nıimitátora, Káposztás Zsuzsi vagy Vödör Böske.  

 

Már a két világháború között is léteztek a népszerő nyilvános ismerkedıhelyek, 

fürdık, éttermek, mint például a Duna korzó, ahol a német megszállás idején még a 

német tisztek is kerestek maguknak azonos nemő partnert. 

 

Németországban a fasizmus uralomra jutása után nem sokkal a homoszexuálisok üldözése is 

megkezdıdött. Magyarországon egyelıre nem került elı olyan dokumentum, amely az LMBT-emberek 

deportálását igazolta volna. Heller Ágnes filozófus egy rádiómősorban tett említést Lukács György filozófus 

János nevő féltestvérérıl, akit nem sokkal a német megszállás után elfogtak és deportáltak. Heller szerint a 

Gestapo kész lista alapján, mint homoszexuálist tartóztatta le a híres filozófus féltestvérét.13 A téma – a 

magyar homoszexuálisok deportálása a II. világháború idején – egyelıre feldolgozatlan. 

4. LMBT-élet a második világháborútól a rendszerváltozásig 

1948 után, a kommunista hatalomátvételt követıen az egész társadalom szigorú pártellenırzés alá került. 

Így a homoszexuálisokat is mint megbízhatatlan elemeket szemmel tartották.  

 

Néhány éve a televízióban vetítettek egy dokumentumfilmet, amely az ötvenes években, egy vidéki 

településen történt esetet dolgozott fel. Egy homoszexuális ávós rendszeresen zaklatta a lakosságot, 

                                                           
10 Eszenyi Miklós: Férfi a férfival, nő a nővel. Corvina, 2006. 75. o. 
11 Borgos Anna: Vay Sándor/Sarolta:egy konvencionális nemiszerepáthágó a múlt századfordulón. Holmi, 2007. február 
12 Sándor Bea: Válaszutak: a leszbikus történelem és politika alapjai. in. Leszbikus Tér-Erő, Labrisz, 2000. 13. o. 
13 Rózsa T. Endre beszélgetése Heller Ágnessel. Pályám emlékezete. Kossuth Rádió, 2007. március 12. 
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különösen a fiatal legényeket. Egy italozós este után a zaklató tetteit megelégelték a fiatalok és agyonverték 

a férfit. Az államvédelem elhallgatva a homoszexuális indítékot, politikai ügyet kreált a kocsmai 

verekedésbıl és a gyilkosokat mint ellenséget ítélték el. 

 

Jellemzı volt a korra, hogy a társadalom minden rétegébıl próbáltak beszervezni ügynöknek, besúgónak 

embereket. Akik önkéntesen, „hazafias” érzületbıl nem vállalták, azokat valamilyen zsarolással próbálták 

beszervezni. Ilyen réteg volt a homoszexuális férfiaké. Illetve a papoké is. Tar Sándor író mesélte el 

interjúban az 1956 novemberében, a forradalom leverése után vele történteket. Osztálytársaival részt vett a 

forradalomban, fegyverük is volt, de nem használták. A kollégiumban esténként – főtés nem lévén – 

többen aludtak ruhában az ágyakon. Az egyik srác, akivel ı aludt egy ágyban, késıbb öngyilkos lett. Az 

„ellenforradalmi cselekmények” felgöngyölítésénél mindez kiderült. S a késıbbi írót azzal zsarolták, ha 

nem lesz besúgó, kiderül róla: homoszexuális és a fiú miatta lett öngyilkos.14 

 

A Kádár-rendszerben az állambiztonság, azaz a Belügyminisztérium III. fıcsoportfınöksége keretében a 

III/III-as Belsı reakció (és Szabotázselhárító) Csoportfınökségen belül külön osztály, a III/III-5-b jelő 

foglalkozott a mővészetek, a felsıoktatás, a Bıs-Nagymarosi vízlépcsı ellen tüntetık és a Magyar 

Tudományos Akadémia tagjai mellett a homoszexuálisok megfigyelésével és elhárításával.15 

 

A hatvanas évek elején megpróbáltak államellenes összeesküvés gyanújába keverni egyházi személyeket is, 

vélt vagy valós homoszexualitásukat is belekeverve. Kállai Gyula akkori miniszterelnök-helyettes 1961-ben, 

egy, az egyházi vezetıket vendégül látó fogadáson kijelentette, hogy „A homoszexuális és államellenes 

bőncselekmények sem függetlenek teljesen egymástól‚ mert az erkölcstelenségbe való belesodródás út az államellenes 

összeesküvés felé.” Egyedül Schwarz Eggenhofer Artúr, az esztergomi fıegyházmegye apostoli kormányzója 

jegyezte meg: „A szexuális betegségek és a politikai ügyek között többnyire, nincs semmi kapcsolat.”16 

A homoszexualitás a büntetı törvénykönyvben 

A természet elleni fajtalanság büntetését elıirányzó két passzus az 1950. évi II. törvény következtében új 

számot (337 és 338 §) kapott és itt a természet elleni fajtalanság már bőntettként jelentkezett.17 

 

1961-ben, nem sokkal az 1956-os forradalom leverése után, a megtorlás idıszakában, a melegeket illetıen 

viszonylag haladó jogszabály született. A Magyar Népköztársaság Büntetı Törvénykönyvét jelzı 1961. évi 

V. törvény 278. és 279. paragrafusának lényege, hogy nem bünteti tovább a felnıtt férfiak beleegyezésen 

alapuló szexuális kapcsolatát. A cselekmény, azaz a fajtalanság csak akkor bőntett, ha azt erıszakkal, 

                                                           
14 Ebből nem lehet kijönni. Beszélgetés Tar Sándor íróval. Magyar Narancs, 2002. január 24. 
15 Állambiztonsági tisztek listája (1956-1989). hvg.hu, 2005. április 12. 
16 Balogh Margit: Egyházak és politikai visszarendeződés, 1957-61. História, 1995/9-10. 
17 A hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása. Jogi és Államigazgatási Könyv- és Folyóiratkiadó, 
Budapest, 1952. 174. o. 
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fenyegetéssel stb. kényszerítették ki, illetve kiskorúval (ekkor 20 év alatti), netán másokat 

megbotránkoztató módon történt.18  

 

A BTK következı jelentıs módosításakor, 1978-ban a beleegyezési korhatárt leszállították 20 évrıl a 18. 

életévre. Az 1978. évi IV. törvény hírhedett 199-es paragrafusa egy felnıttnek egy 18 évnél fiatalabb 

azonos nemő személlyel történt „fajtalanságát” rendelte büntetni, a következı paragrafusba pedig az 

erıszakkal, fenyegetéssel stb. kikényszerített fajtalankodás bőntette került.  

A meleg élet 1990 elıtt 

A rendszerváltás elıtt Magyarországon melegmozgalom nem létezett, a melegek számára a 

kapcsolatteremtési lehetıségek igen korlátozottak voltak: néhány féllegális nyilvános helyen kívül többnyire 

zárt körben, baráti társaságokban ápolhatták baráti kapcsolataikat. Többnyire a nagyvárosokban a 

pályaudvarok, közparkok, sétálóutcák, nyilvános WC jelentették az ismerkedés elsıdleges tereit. A hirdetési 

újságok (Expressz, késıbb Hirdetés) hasábjain inkább virágnyelven üzenhettek egymásnak a kapcsolatra 

vágyók. Már akkor is jellemzıen Budapesten kínálkozott több lehetıség az ismerkedésre: a Népliget, a 

Margit-híd, illetve a Petıfi-híd budai hídfıjénél lévı közparkok, a Duna korzó, a Vérmezı parkja, a 

Gellérthegy parkos oldala, a Feneketlen tó melletti park. A közfürdık egy része is köztudomásúlag meleg 

ismerkedıhely volt: a Rác-, a Király-, a Széchenyi-, a Gellért fürdı, illetve részben a Rudas fürdı. Az 

EMKE saroktól az Astoriáig a Rákóczi úton vagy az Oktogonon is lehetett sétálni és ismerkedni. A 

nyilvános illemhelyek (az ún. csempebárok) mellett létezett néhány, szinte kizárólag melegek által látogatott 

nyilvános szórakozóhely is. A Múzeum kávéház a Múzeum körúton ahová többnyire a jómódú melegek 

jártak, majd az Egyetem presszó az akkori Felszabadulás téren, a Nagydiófa étterem az alsóbb osztályok 

kedvelt találkahelye volt a Dohány utcában. Késıbb a Sport eszpresszó is meleg hely volt az akkori 

Népköztársaság útján (ma Andrássy úton). 

 

A rendszerváltozás elıtti korszakban a rendırség erkölcsrendészeti kérdésként kezelte a melegek ügyét. 

Egyes szemtanúk szerint a rendırség fényképes albumban ırizte a melegek adatait, bár ezen album létét a 

rendırség eleddig nem ismerte el. Az tény, hogy ha két férfi egy közparkban akár padon üldögélt, fıleg 

sötétedés idején, a rendırség elıszeretettel igazoltatta ıket. Ha netán csókolózáson kaptak meleg, leszbikus 

párokat, a rendır erkölcsi kioktatást tarthatott nekik. Egy köztudomásúan melegek által látogatott bárban 

vagy étteremben való igazoltatáskor felírták a vendégek adatait és az illetınek kellemetlenkedhettek akár a 

munkahelyén is, hiszen akkoriban a foglalkozás és a munkahely adatai is szerepeltek a személyi 

igazolványban.  

 

                                                           
18 Az 1961. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről 278-279.§ 
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8438 
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Közvetlenül a rendszerváltozás elıtt, 1987-ben alakult az elsı magyar meleg szervezet, a Magyar 

Homoszexuálisok „Homérosz Lambda” Országos Egyesülete. 1988 januárjában a Homérosz mőködését 

hivatalosan is engedélyezték. A kelet-európai szocialista országok között elsıként 

ismerték el hivatalosan egy leszbikus és meleg jogi szervezet mőködését.19  

A Homérosz vezetıje, Dr. Romsauer Lajos (1936-2011) pszichiáter volt az elsı 

XX. századi magyar, aki nyíltan vállalta melegségét. Az egyesület érdekvédelmi 

területen tevékenykedett és különbözı szabadidıs tevékenységeket szervezett 

melegeknek és leszbikusoknak. Egy idıben ık mőködtették a Lokál nevő 

szórakozóhelyet a budapesti Kertész utcában. És ebben az idıben nyíltak a 

Sarokház, valamint az Arizona meleg mulatók is. 

 

A rendszerváltozást megelızı korszakban két – érdekes módon leszbikus témájú 

– film érdemel említést. Fábri Zoltán rendezte meg a Hangyaboly címő filmet Kaffka Margit mővébıl 1971-

ben, amely egy zárdában játszódik és apácák között kialakuló emberi érzelmekrıl és elfojtásokról szól. 

Makk Károly filmje az Egymásra nézve nagyobb visszhangot váltott ki 1982-ben. Ebben részben az is 

közrejátszott, hogy a nyolcvanas évek elején, az 1956-os forradalom 25. évfordulója körül jobban lehetett 

már beszélni a negyedszázaddal korábban történtekrıl. A film ugyanis a forradalom utáni idıszakban 

játszódik és politikai környezetbe ágyazva mesél el egy tragikus végő leszbikus szerelmi történetet. 

5. A rendszerváltozás utáni LMBT-történelem 

A rendszerváltozás után gyökeresen megváltozott a hazai melegek élete: az illegális földalatti mozgalomból 

nyílt társadalmi mozgalommá alakulhatott át. Sorra alakultak a szervezetek. Fokozatosan épült ki a magyar 

LMBT-infrastruktúra. 

 

A Lambda Budapest (Meleg) Baráti Társaság 1991-ben született. 

1989-90-ben Más, illetve Más-ok néven megjelenı 3 stencilezett 

próbaszám után 1991 tavaszától ık adták ki a Mások 

érdekvédelmi és kulturális havilapot, amely egészen 2008 

tavaszáig rendszeresen havonta jelent meg.  

 

A kilencvenes évek elejétıl a meleg szervezetek Pink Piknik-

eket (az elsıt 1992-ben) szerveztek a Hármashatár-hegy kies 

tisztásán. Ez a kezdeményezés utóbb elhalt, mert más 

programok, lehetıségek nyíltak a melegek számára. 

 

                                                           
19 1987-ben alakult meg Szlovéniában az első leszbikus szervezet, elsőként a kelet-európai blokkban. 

 
2. Dr. Romsauer Lajos 

(1936-2011) 

 
3. Az első Vándormások-túra gyülekezője 
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1991. december 26-án túráztak elıször a Vándormások meleg turistacsoport tagjai a Budapest környéki 

hegyekben. Azóta rendszeres túrázó mozgalommá fejlıdött a szervezıdés. Gazsi, a csoport vezetıje 

honlapukon ezt írja a céljukról: „e közös érdeklıdésre épülı programok megteremtik annak lehetıségét, 

hogy meleg nık és férfiak – mentesen a társkeresés nyomasztó kényszerétıl – találkozhassanak 

egymással.”  

A Szivárvány-ügy 

A meleg szervezıdések, szervezetek az 1993-as elsı Meleg Filmfesztiválon egy ernyıszervezet 

megalakítását tőzték ki célul. Néhány hónapos elıkészítı munka 

után 1994. április 10-én alakult meg a Szivárvány Társulás a 

Melegek Jogaiért. (SZTMJ) Az ügyvivık Juhász Géza, Pálfi Balázs 

és Bunda László voltak. A Fıvárosi Bíróság azonban 1994. 

augusztus 31-én megtagadta az egyesület regisztrálását – a 

természet elleni fajtalanság bőncselekmény elkövetésének (Btk. 

199. §) lehetıségével gyanúsították meg a szervezetet, mivel nem 

kötötték ki: csak 18 éven felüliek lehetnek tagjai, illetve a meleg szót nem ítélték köznyelvinek. A példátlan 

döntés elleni tiltakozó ívet több mint száz magyar és külföldi jeles értelmiségi (írók, újságírók, 

társadalomtudósok, politikusok, mővészek) írta alá. „Hogy a közvélemény számottevı - talán túlnyomó - része a 

homoszexualitást elítéli, ez még nem elégséges ok a homoszexuális érdekvédelmi egyesület jogainak korlátozására. (…) A 

Legfelsıbb Bíróság döntése a diszkrimináció legsúlyosabb formáját követi el, minthogy nemcsak önkényes, hanem megbélyegzı 

is. – írta Kis János filozófus a Népszabadságban, 1995. március 25-én.  

1996-ban a másodfokon ítélkezı Legfelsıbb Bíróság elfogadta már a meleg szót köznyelvinek, de az 

ifjúság fokozott védelme miatt az Alkotmánybíróság állásfoglalását kérte: a gyermek egyesülési joga vagy a 

testi, szellemi, erkölcsi védelme a fontosabb alapelv. Végül a Legfelsıbb Bíróság az Alkotmánybíróság 

21/1996. határozatára hivatkozva utasította el a bejegyzési kérelmet.  

Az egyesület tagjai a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordultak, ahol csak 2000-ben született döntés: az 

Európai Emberi Jogi Bíróság is elutasította a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért bejegyzését.  

A szervezet be nem jegyzése azonban elindította egy új szervezet, a Háttér Baráti Társaság a 

Homoszexuálisokért megalapítását 1995. február 10-én (lásd késıbb: A Háttér története). 

További LMBT-szervezetek 

A Labrisz Leszbikus Egyesület hivatalosan 1999. november 9-én alakult meg, hogy elısegítse a leszbikus és 

biszexuális nık közösségének szervezését, láthatóvá válásukat. İk szervezik havonta a nagysikerő Labrisz 

lazulók-at (korábban Labrisz-est). Leszbikus témájú anyagok győjtésével foglalkozik az Archívumuk. Kiváló 

könyveket jelentetnek meg. A Leszbikus tér/erı címő esszékötet a leszbikus történelemrıl és politikáról, a 

 
4. Az SzTMJ ügyvivői 
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feminizmusról és az elıbújásról szól, a Szembeszél: Leszbikusok a szépirodalomban verseket és novellákat 

tartalmaz, az Elıhívott önarcképek leszbikus nık önéletrajzi írásait tartalmazza.  

A Melegség és megismerés programban az Európai Unió PHARE Demokrácia mikroprojektje támogatásával a 

Szimpozion egyesület tagjaival együtt középiskolákban tartanak kötetlen beszélgetéseket a melegségrıl 

2000 óta. Már nem tabu címmel kiadtak egy osztályfınöki kézikönyvet is (2002).  

2005 ısze óta ık szervezik a Leszbikus Identitások Fesztiválját (LIFT). A leszbikus élet eseményeirıl és az 

egyesület tevékenységérıl rendszeres hírlevelet jelentetnek meg. A Labrisz újság csak néhány számot ért 

meg.  

a Vis Major Kávézóval közös programjuk a Gobbi Hilda Filmklub, ahol rendszeresen vetítenek LMBT-témájú 

filmeket. 

Tagjaikból alakult meg a Budapesti Leszbikus Filmbizottság. Elsı filmjüket, a Balázs Béla Stúdió támogatásával 

készült Mihez kezdjen egy fiatal leszbikus a nagyvárosban? címőt 2000-ben, az V. Meleg és Leszbikus Film- és 

Kulturális Fesztiválon vetítették nagy sikerrel. A rózsaszín görény címő leszbikus társadalmi krimit a 2003-as 

fesztiválon mutatták be, és meghívást kapott a berlini és párizsi leszbikus filmfesztiválokra. 

Rövidfilmjeikbıl Nagyfilmek a kisvilágból címmel volt látható egy csokorra való a 2004-es fesztiválon; 2005-

ben újabb két dokumentumfilmmel jelentkeztek (Elsıbálozók és Zarándoklat a Kecskerúzs földjére); 2006-ban 

A fásli, a zokni és a szır címő dokumentumfilmjüket vetítették, amely benevezett a 2007-es Magyar 

Filmszemlére is. 

Az egyesület legújabb programja, a Leszbikus herstory projekt keretében olyan nıket szólaltatnak meg, akik a 

rendszerváltás elıtt már felnıttként és leszbikusként próbálták önmagukat elfogadni, és kapcsolatokat, 

közösségeket keresni. E program alapján készült a 2009-ben bemutatott Eltitkolt évek címő 

dokumentumfilm, illetve 2011-ben a hasonló címő interjúkötet. 

A kilencvenes évek elején több társaság vallási alapon szervezıdött. A Bíborpalást Katolikus Közösség 1993-

1995 között funkcionált. Az Öt Kenyér Keresztény Közösség 1996 augusztusában született – a hasonló célokkal 

alakult Bíborpalást nevő közösség után. Saját meghatározásuk szerint közösségük „elsısorban azoknak a 

melegeknek kíván támaszt nyújtani, akik keresztényként szeretnék megélni irányultságukat, megoldást 

keresve a felmerülı problémákra.” A közösség hosszabb távon szeretné eloszlatni a társadalom téves 

elıítéleteit, amelyeket gyakran egyházi körökben is támogatnak. Az Öt Kenyér Egyesületet 2003. június 10-

én alapították, eredetileg az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért hivatalos 

képviseletére. A közösség megszőnése óta a magyarországi keresztény-meleg önszervezıdéseket és az e 

témában való információgyőjtést és -átadást, az Öt Kenyér keresztény-meleg portál fenntartását és 

fejlesztését kívánják támogatni.  

2006-ban jött létre a Mozaik Közösség, amely egy ökumenikus keresztény csoport. 

A KesherGay – Zsidó Melegek Baráti Köre 1991 és 1999 között mőködött. 
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Az LMBT-fiatalok is hamar megszervezıdtek. A Homoszexuális Fıiskolások és Egyetemisták Baráti Köre (1992), 

késıbb Egyetemi Meleg Kör-ként mőködött. Ennek a megszőnése után alakult a rövidélető EgyMásért Klub 

(1997), illetve a Flamingó kör (1999), amely néhány évig a kortalan leszbikusok és melegek klubjaként 

mőködött. A melegeket önmaga elfogadásában az 1997-tıl néhány évig Önismereti Kör segítette. 2001-ben 

alakult a Mőegyetemi Meleg Kör. Egy másik felsıoktatási intézményben, a Közép-Európai Egyetemen is 

tevékenykedik meleg csoport. 

A Szimpozion Baráti Társaság Meleg, Leszbikus, Biszexuális és Transznemő Fiatalok Kulturális Oktatási és 

Szabadidıs Egyesülete 2002 márciusában alakult LMBT-fiatalok közösségének szervezésére, emberi 

fejlıdésük és jóllétük, társadalmi szerepvállalásuk érdekében. – írják magukról az alapítók. Az egyesület 

elsısorban a huszonéves leszbikus és meleg fiatalok számára szervezi a Szimpozion klubot (korábban 

Pocok Klub), amelynek keretében izgalmas programok, beszélgetések, kirándulások és kölcsönkönyvtár 

várja az érdeklıdıket. Társszervezıi a Melegség és megismerés programnak. A www.melegvagyok.hu 

oldalon Elıbújás történeteket olvashatunk, az általuk készített tolerancia kisfilmeket nézhetünk, és itt 

érhetı el a Meleg szemmel címő videófolyóirat is. 

Az elsı vidéki meleg szervezet, a Dél-Alföldi Meleg Baráti Kör (DAMKÖR) 1999-ben született a vidéki 

melegek helyzetének javítására. A szervezet egyetemi klubot, összejöveteleket és telefonszolgálatot tartott 

fenn Szegeden. İk szervezték Szegeden és Budapesten a rövid ideig mőködı Csajkovszkij kört is. 

Sorra alakulnak vidéki szervezetek, egyéb egyesületek (PFLAG, 2008), illetve az interneten jelennek meg az 

LMBT témájú honlapok, olykor magánszemélyek munkájaként. Ugyancsak nem szervezetként mőködik és 

évek óta egyedülálló lelki segítséget nyújt telefonon – elsısorban melegek szüleinek: Szenteh Natália. 

Rövid élető, ma már nem, vagy más néven mőködı kezdeményezésekrıl is szólnunk kell: a Házas Mások a 

házasságban élı melegek, biszexuálisok számára mőködött, kérészélető volt a Békési melegek, Veszprémi 

Meleg Baráti Kör stb. kezdeményezések is.  

A Vándormások csapat mellett más meleg kirándulócsoportok (pl. Van más programod?, Mozdulj ki!) is 

szerveznek kirándulásokat, több társastánckör is mőködött/mőködik egy idıben Budapesten (Gemini, 

Eklektika, Charme).  

A sportolni vágyó melegeknek alakult 2004-ben az Atlasz Sportegyesület (Atlasz Leszbikus, Meleg, 

Biszexuális és Transznemő Sportegyesület) is. Jelenleg a fallabda, kézilabda, nıi foci, tollaslabda, társastánc, 

úszás, túrasportok (gyalog és kerékpár) szakosztályok mőködnek. Az egyesület szervez különbözı bálokat, 

táncesteket és évente sportnapot is.  

2012-ben Budapest lesz a Eurogames házigazdája, amelynek szervezıje a Friss Gondolat Egyesület (FRIGO). 

A szervezet amúgy 2002 óta a magyarországi amatır és az LMBT sportélet megerısítésével foglalkozik. 

Néhány szervezet nem kizárólag LMBT-ügyekben exponálja magát, hanem hasonló emberi jogi vagy 

társadalmi kérdésekben. 
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Az Inter Alia Alapítvány azért dolgozik, hogy elısegítse a nık és férfiak közötti egyenlıséget, illetve a 

melegek, leszbikusok, biszexuálisok és transznemőek társadalmi és jogi egyenlıségét; az etnikai alapú 

hátrányos megkülönböztetés felszámolását; tájékoztasson a hátrányos megkülönböztetés hatásairól, illetve 

az érintett csoportok jogairól. Legfontosabb tevékenységük az azonos nemő párok gyermekvállalásának 

érdekében kifejtett lobbitevékenység. 

A PATENT Jogvédı Egyesület (Patriarchátust Ellenzık Társasága) 2006 októberében alakult a nık elleni 

erıszakkal már régóta foglakozó segítı szakemberekbıl, azzal a távlati céllal, hogy munkája 

eredményeképpen a társadalom patriarchális berendezkedését felváltsa egy, a nık és a szexuális 

kisebbségek társadalmi egyenlıségén alapuló társadalmi rend.  

A Habeas Corpus Munkacsoport emberi jogi szervezetként mőködött 1996-tól, amelynek célja a testtel 

kapcsolatos önrendelkezési jogok védelme, a nık egyenjogúsága volt. Fı gyakorlati céljuk volt a nemi és 

szexuális önrendelkezési jogok terén leginkább hátrányos helyzető csoportok jogtudatának és 

jogérvényesítési lehetıségeinek erısítése, a törvényhozás és a hatóságok munkájának civil kontrollja e 

jogterületeken. A szervezet néhány éve megszőnt. 

A fesztiválok szervezésére a Háttér Társaság a Melegekért, a Labrisz Leszbikus Egyesület, és a Lambda 

Budapest Meleg Baráti Társaság 2001-ben megalapították a Szivárvány Misszió Alapítvány-t. 2011-ben az 

alapítók elhatározták, hogy az alapítványt feloszlatják és újjászervezik egy másik formában, hogy az LMBT 

fesztiválokat a jövıben egy újabb szervezet keretében hatékonyabban tudják megszervezni. 

Különbözı LMBT szervezeteket és kezdeményezéseket kíván összefogni a 2009. januárban 

kilenc szervezet és egy magánszemély alapította Magyar LMBT Szövetség. A kilenc alapító szervezet: az 

Atlasz LMBT  Sportegyesület, a Háttér Társaság a Melegekért, az InterAlia Alapítvány, a Friss Gondolat 

Ifjúsági Egyesület, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a PATENT Jogvédı Egyesület, Dél-Alföldi Meleg Baráti 

Kör, a Szimpozion Baráti Társaság és a Szivárvány Misszió Alapítvány. Jelenleg hat tagszervezete van. Az 

Inter Alia Alapítvány ugyanis kilépett, és a Dél-alföldi Meleg Baráti Kör [DAMKÖR], valamint a 

Szivárvány Misszió Alapítvány sem tagja a szövetségnek. 

2011. március 30-án az új Alkotmány összeállításával összefüggésben alakult meg egy új civilszervezet, a 

Meleg Egyenjogúságért Koalíció (MEGYEK), amelynek érdekessége, hogy viszonylag gyorsan, az internetes 

oldalakon (facebook stb.) szervezıdött meg. Az utóbbi idıben alakult LMBT-szervezetek: a Melegfront 

Ötletcsoport, a Pink Force Akciócsoport, a Vállald Magad Egyesület vagy az Effata Keresztény Közösség. 

A HIV/AIDS Magyarországon 

Magyarországon 1985-ben diagnosztizálták az elsı magyar HIV+ személyt. 1988-ban alkották meg az 

Egészségügyi Minisztériumban az 5/1988 (V.31.) számú rendeletet a szerzett immunhiányos tünetcsoport 

terjedésének meggátlása érdekében teendı szükséges intézkedésekrıl, illetve a kötelezı partnerszőrésrıl. 

2002-ben ezt a jogszabályt az Alkotmánybíróság megsemmisítette. 
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A meleg közösség is reagált a fenyegetı veszélyre és 1988-ban megalakították AIDS-segélyt a Hematológiai 

Intézet AIDS laborjának, a budapesti Szent László Kórház fertızı osztályának orvosai, valamint az akkori 

két mőködı homoszexuális egyesület (Homeros és a Lambda Budapest) orvosainak összefogásával.20 

 

A következı évben, 1989-ben megszületett a PLUSS – Magyarországi HIV-pozitívokat Segítı Egyesület, 1991-

ben pedig a PLUSS, HIV-pozitívokat és AIDS Betegeket Segélyezı Alapítvány. A rákövetkezı évben, 1992-ben 

pedig a korábbi AIDS Segélybıl megszervezték az Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálatot (AATSZ), ez már 

egyesület volt (elnöke: Dr. Bokor Péter), amely fogadni tudta a svájci kantonok támogatását. Itt név és 

egyéb azonosító adatok nélkül, egy jelszó megadásával lehetıvé vált a szőrés. Ezen kívül egy élı 

telefonszolgálat is segítette a HIV/AIDS elleni küzdelmet. 

 

Az állam 1994-ben hozta létre a Nemzeti AIDS Bizottságot, amely a népjóléti miniszter „tanácsadó 

testületeként tudományos felkészültségével és széleskörő gyakorlati tapasztalataival szervezi a hazai AIDS 

elleni küzdelmet és ehhez kapcsolódóan állásfoglalásokat közöl, javaslatokat tesz, véleményez, döntést 

elıkészít, közremőködik hazai és külföldi kapcsolattartásban, elısegíti az ismeretek terjesztését és 

meghatározott feladatkörben döntési jogkörrel bír.”21 

 

Az HIV/AIDS megelızés egyik legfontosabb fórumai az évente december 1-je körül tartandó AIDS 

Világnapi rendezvények. Kezdetben filmvetítésekkel, beszélgetésekkel, fáklyás felvonulással, az utóbbi 

idıben pedig kisebb hatású programokkal várták/várják az érdeklıdıket. A világnap rendezvényeinek 

tevékeny résztvevıi, utóbb szervezıi a meleg csoportok, szervezetek is. 

 

1994-ban alakult az Óvegylet Alapítvány, amely a svájci kormány támogatásával segítette a HIV/AIDS 

megelızéssel foglalkozó szervezeteket. Az 1997-ben elfogadott az egészségügyi adatkezelésrıl szóló törvény 

megszüntette a HIV-szőrés teljes anonimitását. A Nemzeti AIDS Bizottság 1999-tıl a Háttér Baráti 

Társaság HIV/AIDS megelızı programjait (speciális szórólapok, füzetek, tréningek, s telefonos 

tanácsadás) támogatta. 2004-ben több szervezet (Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat, Együtt Oktatási 

Alapítvány, Háttér Társaság a Melegekért, Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete, PLUSS – a 

magyarországi HIV-pozítívokat Segítı Egyesület, PLUSS – HIV-pozitívokat és AIDS Betegeket Segélyezı 

Alapítvány) hozta létre a Civil AIDS Fórumot (CAF), amelynek tagjai együtt hatékonyan szeretnék 

képviselni a HIV-fertızöttek és AIDS-betegek érdekeit. 

  

                                                           
20
 Az AATSZ története –  http://www.anonimaids.hu/aatsztortenet.htm 

21 I/1994 (N.K.2.) NM utasítás 
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LMBT-fesztiválok 

Az elsı Meleg és Leszbikus Filmfesztivált 1993 november-decemberében szervezték a Toldi moziban, még a 

filmes szakma jelentıs segítségével. Itt számos meleg témájú játékfilmet, dokumentumfilmet vetítettek, 

beszélgetéseket tartottak a hazai melegek helyzetérıl, a teendıkrıl. Itt határozták el a szorosabb 

együttmőködést az akkor mőködı meleg szervezetek.  

 

A második hasonló tematikájú 

filmszemlét 1997. június 19-22. között 

már a meleg szervezetek rendezték a 

Hunnia moziban – egy amerikai meleg 

aktivista, Douglas Conrad segítségével. 

Ugyanebben az évben szeptember 6-

án rendezték az elsı Meleg Büszkeség 

Napi Felvonulás-t Budapesten, amikor a 

Capella Café elıl melegek, leszbikusok, 

transzvesztiták és szimpatizánsaik 

szinte siettek végig Budapest utcáin – 

ezért nevezte ıket Sisso, a Magyar 

Narancs újságírója futóhomok-nak.  

 

1998-tıl minden évben június végén, július elején rendezik a Meleg és Leszbikus Fesztivált, amelyet 

kezdetben egy hétvégén tartottak. Az utóbbi idıben már egy hetessé bıvült elsısorban kulturális esemény, 

amelynek az egyik napján tartják a felvonulást.  

 

A fesztiválokat a meleg szervezetek közösen rendezik, 2001-ben a szervezés megkönnyítésére alapították a 

Szivárvány Misszió Alapítványt. 

 

A fesztiválok, különösen a felvonulások az idı 

múlásával egyre jobban zavarják a (szélsı)jobboldali 

politikai erıket és magánszemélyeket. Kezdetben 

erıtlen és nevetséges tiltakozások (Egy férfi tartott egy 

táblát Buzi go home felirattal.) után, 2007-ben fordult 

elı elıször, hogy erıszakos ellentüntetık jelentek meg 

a felvonuláson (amelynek megnyitóján Szetey Gábor 

államtitkár elıbújt), illetve a bulik helyszínérıl távozó 

résztvevıket több inzultus is érte. 

 

 
5. Az első budapesti melegfelvonulás 

 

 
6. A melegek elleni támadások külföldi áldozatai 
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Az összes parlamenti párt elítélte a történteket, bár más hangsúlyokkal: az MSZP és az SZDSZ az 

ellentüntetıket támadta, a Fidesz a rendırség felelısségét firtatta, a KDNP az erıszak mellett a 

melegfelvonulást is elítélte. Szolidaritási kezdeményezések születtek a melegek mellett. Az Amnesty 

International a rendırségi fellépés elmaradását kritizálta. 

 

2007. július a Magyar Orvosi Kamara honlapján megjelent Dr. Nagy Attila cikke Gyilkos Ágnes – meleg 

helyzetben címmel, amelyben az akkori egészségügyi minisztert, Horváth Ágnest és Szetey Gábor 

államtitkárt becsmérelte, illetve a homoszexualitást betegségként állította be.  

 

Néhány héttel késıbb a Lánchíd rádió internetes oldalán Szetey Gábort egy olyan fotómontázson 

ábrázolták, amelyen az államtitkár auschwitz-i díszletek között áll, zakóján rózsaszín háromszöggel. A rádió 

elbocsátotta a botrányos kép felelısét. 

 

2007. szeptemberben Sólyom László akkori köztársasági elnök kijelentette:„az alkotmányosság nem tőri az 

erıszakot. Az erıszakot és az erıszak közvetlen érzelmi elıkészítését büntetni kell. (…) Nem lehet eltőrni azt az 

erıszakot sem, amit ellentüntetık a homoszexuálistüntetés után elkövettek.”  

 

Az azóta rendezett LMBT-fesztiválokat is nagy visszhang kíséri. A szélsıjobboldali politikusok próbálják 

megakadályozni az LMBT-közösséget joga gyakorlásában. Ékes Ilona Fideszes képviselı 2008-ban, azóta 

minden évben be akarná tiltatni a rendezvényt. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség rendszeresen 

tiltakozik a felvonulás ellen. A BRFK a közlekedés indokolatlan korlátozására hivatkozással igyekszik 

rávenni a szervezıket az útvonal módosítására, így elérve azt, hogy a menet a „kertek alatt” vonuljon 

inkább. Ám az engedélyezett felvonuláson példásan megvédik az LMBT-felvonulás résztvevıit. A 

felvonulás évek óta kordonok között, erıs rendıri védelemmel zajlik.  

 

A szélsıséges, újfasiszta csıcselék rendszeresen tojás- és kıdobálással, a rendırök megtámadásával, 

valamint az LMBT-közösség zaklatásával próbálja megakadályozni a rendezvényt. 2008-ban Molotov-

koktélokat dobtak néhány melegbárra, illetve az egyik melegszaunára. A rendezvény helyszínérıl távozó 

LMBT-személyeket – külföldieket és magyarokat is – támadtak meg az utcán. 2009-ben az ún. nemzeti 

radikális szervezetek megállapodtak a rendezvény megzavarásában. 2010-ben egy magát Budapesti 

Hungaristák-nak nevezı csoport Kertbeny Károly sírját a Fiumei úti Sírkertben fekete lepellel letakarta, és 

arra egy homoszexuálisokat elítélı bibliai idézetet írt fel. A Szivárvány Misszió Alapítvány feljelentést tett, 

de a rendırség bőncselekmény hiányában nem indított nyomozást. 

2010. szeptemberben néhány szélsıjobboldali személy a Hısök terén megtartotta a Heteró Büszkeség Napját, 

amelyen részt vett többek között Novák Elıd és neje, a Jobbik parlamenti képviselıi. 
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Az LMBT fesztiválok megzavarása ellen rendszeresen tiltakoznak nemcsak a nemzetközi meleg 

szervezetek, az ILGA-Europe, az Európai Parlament LMBT Intergroupja, de az Amnesty International, 

valamint külföldi államok képviseletei is.  

Az LMBT párkapcsolatok szabályozásának kérdései 

A rendszerváltozás környékén, illetve az után keletkezett új melegszervezetek kezdettıl fogva célul tőzték 

ki a párkapcsolatok szabályozása terén akkoriban meglévı egyenlıtlenségek elleni küzdelmet.  

Romsauer Lajos, a Homérosz elnöke 1993. áprilisban beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy 

nyilvánítsák alkotmányellenesnek azokat a törvényeket, amelyek a házasság és az élettársi kapcsolat 

meghatározását csakis a férfi-nı viszonylatban teszik lehetıvé.  

 

Az Alkotmánybíróság 1995. március 13-án meghozta a 14/1995. számú határozatát, amelyben felszólította 

az Országgyőlést, hogy valamilyen formában rendezze az azonos nemőek párkapcsolatát. Vélhetıen nem 

teljesen függetlenül az európai uniós intézmények állásfoglalásaitól, amelyben a diszkriminációt fenntartó 

jogszabályok megszüntetésére kérik/kötelezik a leendı vagy már tagállamokat. 

 

Torgyán József, a Független Kisgazdapárt 1996. március 14-ei „kormánybúcsúztató”, más néven féregirtós 

nagygyőlésén a Kossuth-téren a következıket mondta: „Végveszély fenyegeti ezt a nemzetet. Gondoljanak arra, 

hogy évente eltőnik egy ceglédnyi nagyváros, mert annyival többen halnak meg, mint születnek. És mit tesz erre Horn Gyula 

és kormánya? A homoszexuálisoknak akar elınyt biztosítani. És a magyar fiatalok nem tudnak házasságot kötni, az 

asszonyok nem tudnak gyermekeket szülni, mert elveszik a jogosítványaikat és bezárják szülıotthonaikat...”  

Néhány nap múlva a a Népszavában ezt írta: „Nem szeretném, ha Mária országából bárki is Leszbosz szigetét 

csinálna. (...) Jogi szempontból az azonos nemő párok megjelenése új helyzetet teremtene és szinte újraírná az egész 

jogrendszert. A Független Kisgazdapárt tehát ebbıl a szempontból vetette fel a homoszexualitással járó kérdéseket, nem pedig 

bántó szándékkal.”22 

1996. május 21-én az MSZP-SZDSZ kormány a Polgári Törvénykönyv módosítása révén a meleg párok 

számára is lehetıvé tette az élettársi kapcsolat törvényes vállalását annak minden következményeivel.  

1996. évi XLII. törvény 

a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról 

1. § A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

578/G. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az élettársak együttélésük alatt a szerzésben való közreműködésük arányában szereznek közös 

tulajdont.” 

2. § A Ptk. a következő 685/A. §-sal egészül ki: 

„685/A. § Az élettársak - ha jogszabály másként nem rendelkezik - két, házasságkötés nélkül közös 

háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együttélő személy.” 

                                                           
22 Népszava, 1996. március 30 
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Az LMBT párkapcsolatok kérdése a Medgyessy-kormány idején került ismét hivatalosan is terítékre: külön 

törvényben vagy a Polgári Törvénykönyv keretei között rendezzék a kérdést. 2003. január 25-én a kormány 

elfogadta az új Polgári Törvénykönyv koncepcióját, amelyben szerepelt az élettársi kapcsolat 

jogkövetkezményeinek bıvítése, de nem javasolta a regisztrált élettársi kapcsolat bevezetését.  

 

A Gyurcsány-kormány idején, 2006. március 31-én jelent meg az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban 

(IRM) az új PTK családjogi könyvének tervezete, amely kifejezte az élettársi kapcsolat 

jogkövetkezményeinek bıvítését. Ez az akkor létezı élettársi kapcsolat fakultatív (azaz jogkövetkezmények 

nélküli) regisztrációját tartalmazta, de a regisztrációval létrejövı élettársi kapcsolatról nem volt szó. 

Az év végén az IRM megjelentette az új PTK öröklési jogi könyvének tervezetét. Ebben a bejegyzett 

élettársak a házastársakkal teljesen azonos elbírálás alá estek és a be nem jegyzett élettársak jogai is 

bıvültek volna. 

2007. elején az Egyenlı Bánásmód Tanácsadó Testület társadalmi vitát kezdeményezett az azonos nemő 

párok tartós együttélésének jogi szabályozása kapcsán. A melegszervezetek a társadalmi vitában közös 

állásfoglalást tettek közzé és kiálltak a házasság jogintézményének megnyitása mellett, a regisztrált élettársi 

kapcsolat bevezetését diszkriminatívnak tartották. 

 

2007. december 17-én a Parlament elfogadta a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt, amelynek 

értelmében azonos és különnemő párok 2009. január 1-jétıl anyakönyvvezetı elıtt léphettek volna 

bejegyzett élettársi kapcsolatra. A bejegyzett élettársak jogai és kötelezettségei az örökbefogadás és a 

névviselés kivételével megegyeztek volna a házastársakéval. Sólyom László aláírta a bejegyzett élettársi 

kapcsolatról szóló törvényt, az a 2007. évi CLXXXIV. számon jelent meg a december 30-i Magyar 

Közlönyben. 

 

2008 elején a Nagycsaládosok Országos Egyesülete az Alkotmánybírósághoz fordult a törvény 

megsemmisítését kérve. Áprilisban a KDNP is megtámadta az Alkotmánybíróságon a törvényt 

 

Közben az IRM nyilvánosságra hozta a PTK tervezetének újabb változatát, amelyben külön fejezetet 

szentelt a 2007. évi CLXXIV. törvény által bevezetett bejegyzett élettársi kapcsolatnak, a javaslat 

lehetıséget ad a házasságban élı, nemváltáson átesı transzszexuálisok számára, hogy házasságukat 

bejegyzett élettársi kapcsolatként folytassák.  

 

Az Alkotmánybíróság végül 2008. december 15-én megsemmisítette a bejegyzett élettársi kapcsolatról 

szóló törvényt, de fontos kijelentés tett, amely szerint az azonos nemő pároknak joguk van a házassághoz 

hasonló családjogi státuszra.  
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2009. február 11-én a Kormány új bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényjavaslatot fogadott el. Ez a 

tervezet az azonos nemő párokat tekintve megegyezettk a korábban elfogadott, majd az AB által 

megsemmisített törvénnyel. A Parlament 2009. április 20-án 199-159-8 arányban megszavazta az új 

bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt. Sólyom László aláírta a bejegyzett élettársi kapcsolatról 

szóló új törvényt, így az a Magyar Közlöny 2009. évi XXIX. számában megjelent. 2009. július 1-jén 

hatályba is lépett. 

 

A FIDESZ és a KDNP alkotmányellenesnek tartotta a törvényt. Több alkotmánybírósági beadvány 

készült a megtorpedózására magánszemélyektıl, ısszel pedig a KDNP újra alkotmánybírósági 

beadványban támadta a törvényt, ám 2010. március 23-án az Alkotmánybíróság elutasította a bejegyzett 

élettársi kapcsolat alkotmányellenességére vonatkozó mind a kilenc indítványt. 

 

Közben az Országgyőlés 2009 ıszén – a Magyar LMBT Szövetség tiltakozása ellenére – eltávolította az új 

Ptk.-ból az élettársak és bejegyzett élettársak partner gyermekének örökbefogadását lehetıvé tevı 

szakaszait. Novemberben pedig a parlament elfogadta az új Ptk.-t, amelyben az élettársak számára 

lehetıség, hogy örökbefogadják partnerük gyermekét, ám a bejegyzett élettársak számára ez a lehetıség 

nem áll nyitva. A Magyar LMBT Szövetség üdvözölte a módosítást, de diszkriminatívnak nevezte a 

bejegyzett élettársak kihagyását. 

 

A 2010. évi országgyőlési választásokon hatalomra került Fidesz-KDNP többségő Országgyőlés 2011. 

márciusban elfogadta az új Alkotmány elfogadásának elıkészítésérıl szóló határozati javaslatot, amelyben 

egy férfi és egy nı közösségeként határozza meg a házasság fogalmát. Április 18-án elfogadták az új 

alaptörvényt, 2011. április 25-én Schmitt Pál köztársasági elnök aláírta a Nemzeti Hitvallást, amelynek L) 

cikke (1) bekezdése így rendelkezik:  

Magyarország Alaptörvénye 

L) cikk  

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján 

létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját.  

 

Az új kormány LMBT-jogok korlátozását célzó lépéseinek sorába illik az új családvédelmi törvény, amelyet 

2011. december végén fogadott el az Országgyőlés. A törvény kizárta a család fogalmából az élettársakat és 

a bejegyzett élettársakat, és korlátozza a bejegyzett élettársak törvényes öröklési jogát. 

 

Ugyancsak aggasztó a Magyar Családtudományi Társaság megalakulása 2012. február végén, amely szervezet a 

nem heteroszexuális kapcsolatok és a házasság elıtti szexuális élet ellen tett megállapításokat – kiváltva a 

Magyar LMBT Szövetség és a demokratikus ellenzéki pártok tiltakozását. 
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Az Alkotmánybíróság 2012 nyarán felfüggesztette a családok védelmérıl szóló törvény öröklésre 

vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépését, arra hivatkozva, hogy az a bejegyzett élettársak törvényes 

öröklése vonatkozásában nem áll összhangban a Polgári törvénykönyv rendelkezéseivel, ami 

jogbizonytalansághoz vezet.  

A kormányzat erre válaszul a kérdés alkotmányban való rendezését látta megoldásként: 2013. március 11-

én az Országgyőlés elfogadta az alkotmány 4. módosítását. Ennek egyik passzusa szerint családnak csak a 

házastársak, valamint a szülı-gyermek viszonyban állók minısülnek (beleértve ebbe az örökbefogadást is). 

Ezzel a család fogalmából kiszorulnak a külön- és azonos nemő élettársak, valamint a bejegyzett élettársak. 

A Büntetı Törvénykönyv módosítása 

A másik diszkriminatív jogszabályrész a Büntetı Törvénykönyv azon passzusa volt, amely az azonos nemő 

párok esetén 18 évben állapította meg a szexuális kapcsolat beleegyezési korhatárát, amíg a 

heteroszexuálisok esetén ez 4 évvel korábbi életkorban.  

 

1993. szeptemberben a Lambda Budapest, a Homérosz és a Magyar Zsidó Leszbikus és Gay Csoport 

közös beadványában – amelyet dr. Morvai Krisztina, az ELTE ÁJK büntetıjogi tanszékének oktatója 

(jelenleg a Jobbik MM európai parlamenti képviselıje) állított össze – az Alkotmánybíróságtól az eltérı 

beleegyezési korhatár elıtörlését kérte.  

 

Három évvel késıbb Juhász Géza, a Habeas Corpus Munkacsoport munkatársa is beadványt készített az 

Alkotmánybíróságnak a BTK szexuális bőncselekményekrıl szóló részének alkotmányosságáról. 

 

A Büntetı Törvénykönyv módosításának parlamenti vitájában, 1997. tavasszal Donáth László és Kıszeg 

Ferenc olyan módosító javaslatokat nyújtottak be, amelyek törölték volna a természet elleni fajtalanság 

kifejezést a BTK-ból, és azonos beleegyezési korhatárt írtak volna elı. A javaslatokat az Országgyőlés 

leszavazta.  

 

Az Európai Parlament 1998. szeptember 17-én határozatában bírálta Magyarországot a beleegyezési korhatár 

diszkriminatív szabályozása miatt.  

Novemberben a Lambda Budapest Meleg Baráti Társaság, a Háttér Társaság a Melegekért, és a Mások szerkesztısége 

a BTK nemi erkölcs elleni bőncselekményeket érintı szabályairól szóló állásfoglalásában kérte a Btk. 199. 

§-a „Természet elleni fajtalanság” címő cikkelyének hatályon kívül helyezését, a beleegyezési korhatár 

egységesítését 16 évben. Ezen kívül a Btk. 203. § (3) bekezdésében a vérfertızés esetén a nem szerint 

eltérı szabályozás megszüntetését, és a Btk. 201. § (1) bekezdésében a „Megrontás” bőntette esetén a 

diszkrimináció eltörlését is követelték, illetve kijelentették, hogy indokolatlannak tartják a magánindítvány, 
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ill. a hivatalbóli megkülönböztetését és szót emeltek a „Természet elleni fajtalanság” kifejezés használata 

ellen is. 

 

Az Alkotmánybíróság 20/1999. sz. határozata (1999. június 25.) diszkriminatívnak ítélte, hogy az azonos 

nemőek esetében igen, különbözı nemő testvérek esetében viszont nem büntetendı a fajtalankodás. Az 

AB elıször mondta ki, hogy a szexuális irányultság olyan „egyéb helyzet”, amelyre vonatkozik az 

Alkotmány diszkriminációt tiltó paragrafusa.  

 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyőlésének Jogi és Emberi Jogi Bizottsága 2000 nyarán jelentésében 

Magyarországot név szerint is elítélte, amiért nem azonos a beleegyezési korhatár az azonos és különnemő 

párok számára. 

Két év múlva 2002. júniusban az Európai Parlament Külügyi Bizottsága 72. számú ajánlásában ismételten 

felhívta a magyar kormány figyelmét arra, hogy szüntesse meg a Btk. homoszexuális férfiakra és leszbikus 

nıkre vonatkozó diszkriminatív rendelkezéseit 

 

Végül 2002. szeptember 3-án született meg a történelmi döntés, amellyel az Alkotmánybíróság 

megsemmisítette a BTK 199-es §-át, ezzel azonos lett a beleegyezési korhatár az azonos és a különbözı 

nemőek közti szexuális aktusok esetén (14 év). 

 

Büntetı Törvénykönyv legutóbbi módosításakor 2012 nyarán kerültek be a jogszabályba nevesítve a 

szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló győlölet-bőncselekményekkel kapcsolatos passzusok. 

Az egyenlı bánásmód és az esélyegyenlıség biztosítása 

Nagy jelentıségő szabályozás született 2003. december 22-én, amikor az Országgyőlés elfogadta a 2003. 

évi CXXV. törvényt az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról.  

 

Az esélyegyenlıségi törvény célja a korábban szétszabdalt, töredékes ágazati szabályozás helyett átfogó és 

részletes antidiszkriminációs szabályokat elıírni a jogrendszer egésze számára. A törvény kifejezett célja az 

Európai Unió joganyagával való minél erısebb összhang megteremtése, ugyanakkor a törvény több 

ponton túlmutat a létezı európai szabályozáson, mivel az összes védett tulajdonság esetén érvényre juttatja 

a 2000/43/EK irányelvben található, ott csak a faji- vagy etnikai származás esetére elıírt szigorú és átfogó 

szabályokat. 

 

A jogszabály széles körben tiltja a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetést is, amely 

elemet a jobboldali pártok kivennék a védett tulajdonságok közül. 
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A törvény megszületésével az egyenlı bánásmód követelményének szabályozása három szintővé vált. Az 

Alkotmány a hátrányos megkülönböztetés tilalmát általános érvénnyel mondja ki; az egyenlı bánásmódról 

és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló törvényben a részletes szabályok találhatók. A harmadik 

szintet az ágazati jogszabályok (munkajogi, közoktatási, felsıoktatási, egészségügyi törvény stb.) jelentik. 

Botrányok 

Az elmúlt húsz évben kerekedett néhány botrányos jelenség, amelyek közül a legjelentısebbeket idézzük 

fel. 

1. A Sziget-botrány 

A 2001-es Pepsi Sziget fesztivál megnyitása elıtti napokban robbant ki a Sziget-botrány. Napvilágra került 

Tarlós István, Óbuda polgármesterének levele, amelyet a Sziget szervezıihez intézett, ebben azt írta:  

 

„Sajnos nem tilthatom meg, hogy homoszexuálisok látogassák a Sziget rendezvényét, mert az valóban 

diszkrimináció lenne. […] Ez a tény már (ti. a meleg sátor felállítása – a szerk.) a fiatalok egyértelmű 

veszélyeztetését jelentené, nem beszélve azon szülők sokaságáról, akikről alapos okkal feltételezhető, 

miszerint nem azért engedik gyermekeiket a Pepsi-Szigetre, hogy ilyen szellemű kiképzést kapjanak. Túl azon, 

hogy magam is megdöbbentőnek tartom a Pepsi-Szigeten a Szivárvány sátor puszta gondolatát is, de a fenti 

szempontokra különös tekintettel kérem T. Igazgató Úr soron kívüli írásos garanciáját, hogy meleg 

programok sem a programfüzetekben, sem a valóságban nem lesznek a szigeten.”  

 

Majd kiderült, hogy a Sziget Kft. vezetıivel Tarlós az alábbi szövegő megállapodást kötötte:  

 

MEGÁLLAPODÁS 

Alulírott Gerendai Károly, a Sziget Kft. ügyvezetője, Müller Péter ( Sziámi) a Sziget Kft. részéről, továbbá 

Tarlós István, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, 2001. július 10. napján Budapesten az alábbi tartalmú 

megállapodást kötöttük: 

(...) 

„Az Óbudai polgármester kezdeményezésére alulírottak a következőkben állapodnak meg: Az évek óta 

sikeres Pepsi-szigeten a fiatalkorúak védelmében, de a másként gondolkodók biztonságának érdekében is 

semmi néven rendezett homoszexuális jellegű felvilágosító vagy egyéb címen folytatott műsorok nem 

lesznek. Az elnevezés e tekintetben közömbös. A lényeg, hogy a Diáksziget az legyen, ami. Zenés, kulturális 

fesztivál.” 

(...)  

Budapest, 2001. július 13. 

 Gerendai Károly Müller Péter (Sziámi) Tarlós István 

 Sziget Kft.  Óbuda-Békásmegyer polgármestere 
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A polgármester a felállítandó egyik meleg sátor programjait látva (pl. a másság-csoszogás nevő interaktív 

játék volt számára „ijesztı”) kötötte a fenti megállapodás megkötéséhez a Sziget megnyitásának engedélyét.  

 

A botrány kitörése után a meleg szervezetek sajtótájékoztatót tartottak és bojkottálták a fesztivált. Közel 

kétszáz homoszexuális aktivista és velük szimpatizáló állampolgár tüntetett az óbudai Fı téren a 

Polgármesteri Hivatal elıtt, Tarlós ablaka alatt.  

 

A Habeas Corpus hivatali visszaélés alapos gyanúja miatt a Fıvárosi Fıügyészséghez fordult. A Háttér 

Társaság a Melegekért pedig keresetet nyújtott be a megállapodás ellen. 2002-ben a II- III. kerületi bíróság 

elfogadta a Háttér keresetét és megsemmisítette a megállapodás inkriminált részeit. 

2. Az Usztics-ügy 

2003 januárjában indult a HírTv nevő új kereskedelmi csatorna. Pörzse Sándor Terítéken címő mősorának 

egyik vendége Usztics Mátyás, színész (ma gárdakapitány) volt, aki az alábbi kijelentéseket tette:  

 

„Az, hogy egy mai televízióban ekkora nyilvánosságot kaphat az például, hogy fölvonulnak ferdehajlamú – ez 

így jó? – betegek, torzak, s ez meglehetős visszhangot kap, az azonban letagadtatik, hogy Békés és Csongrád-

megyében öngyilkosok lettek a sertéstenyésztők közül néhányan, mert kilátástalannak látják a 

helyzetüket...”  

„(…) ezek a tolakodó, betegségükkel, torzságukkal kérkedő emberek (…) mert, hogy ez egy betegség, mert 

nem természetes, hanem természetellenes.”  

„Ez a buzerancia, homoszexualitás, nevezzük bárminek, ez megvolt az ókortól kezdve – látensen, vagy 

kevésbé, de végigkísérte az emberiséget, mert hát mindig is voltak selejtes dolgok. De az egy úri passzió volt 

ennek a gyakorlása, vagy ennek a véghezvitele, most már meg üzlet, s a sajtó ebben élen jár, hogy ezeknek a 

történéseknek helyt adjon...”  

„...amikor házasságnak nevezik a torz kapcsolatokat... (...) Hát hogyan lehet két férfi idézőjelbe tett 

házasságából gyerek? Hát úgy, hogy fogadnak maguknak örökbe. De, hogy abból nem lesz ép testű, ép 

lelkületű, hanem valami pondró nő föl abból, az egészen bizonyos. Na most, ezt szentesíteni, az aljasság.”  

 

A botrányos kijelentések miatt a meleg szervezetek tiltakoztak. A Hír Tv az ominózus mősorral azonos 

adásidıt biztosított a melegszervezetek képviselıinek, akik ott kifejthették álláspontjukat.  

3. Özvegyi nyugdíj a meleg élettársnak? 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2003. októberben – korábbi döntését megmásítva – megtagadta az özvegyi 

nyugdíj kifizetését egy férfinek, aki ugyan több mint tíz évet élt együtt élettársi kapcsolatban azonos nemő 

párjával, de a kapcsolat egy része az élettársi kapcsolatot az azonos nemőek számára is lehetıvé tevı 1996-

os döntés (Lásd fentebb: a Polgári Törvénykönyv módosítása) elıttre esett. Az özvegyi nyugdíj ugyanis 

élettársak esetén legalább 10 év együttélés után jár a törvény szerint. A Nyugdíjfolyósító úgy érvelt: a 
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jogszabály életbe lépésétıl 10 év még nem telt el. Az özvegyi nyugdíj kapcsán kialakult vitában a Kormány 

új rendeletben szabályozta a kérdést. A 248/2003. sz. kormányrendelet alapján az azonos nemőeknél is be 

kell számítani a 1996 elıtti együtt töltött éveket. 

4. A Károli-ügy 

Ugyancsak 2003 végén a szexuális irányultsága miatt elbocsátottak egy lelkész-hallgatót a Károli Gáspár 

Református Egyetemrıl. 2004. januárban megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem tanulmányi 

anyaga, amelyben kijelentették, hogy homoszexuális irányultságú hallgatók a lelkészképzésben nem 

vehetnek részt. Magyar Bálint oktatási és Lévai Katalin esélyegyenlıségi miniszter elítélte az egyetem 

gyakorlatát. 

A Háttér Társaság a Melegekért február 11-én pert indított az egyetem ellen. A 2005-ben született ítéletben 

a Legfelsıbb Bíróság jogerısen az Egyetemnek ad igazat, a bíróság ugyanakkor a szexuális irányultságot az 

emberi méltóság lényegéhez tartozó, „lényegi tulajdonságnak” minısítette, megerısítette az LMBT 

szervezetek közérdekő keresetindítási jogát, és kimondta, hogy az egyenlı bánásmódról szóló törvény 

egyházi felsıoktatási intézményekre is vonatkozik, ez alól csak a hitéleti képzés jelent kivételt.  

 

A különféle botrányokról összefoglalók olvashatók a Háttér honlapján a Jogi program Jelentısebb ügyeik 

alfejezetében: http://hatter.hu/programjaink/jogsegelyszolgalat/jelentosebb-ugyeink 

LMBT, politika, homofóbia 

Alább magyar közéleti személyiségeknek az elmúlt húsz évben keletkezett megnyilvánulásából idézünk 

néhányat a Háttér Archívum győjtésébıl – a teljesség igénye nélkül. A mondatok alapján a politikai életünk 

mentalitásának változása, javulása, illetve eldurvulása is tetten érhetı. 

 

Az elsı nagy kirekesztı, homofób megjegyzés a rendszerváltás után23 1993-ban hangzott el a Magyar Út 

Körök I. országos találkozóján, ahol Balczó András, olimpiai bajnok kijelentette: „a magyar útra nem 

léphetnek a homoszexuálisok, a szabadkımővesek és a tételes istentagadók” 

 

Nemcsak a jobboldali vagy szélsıjobboldali politikusok nyilatkozatai árulkodnak rejtett homofóbiáról. 

Kovács László, akkor az MSZP elnökeként az Élet és Irodalom 1999. november 5-ei számban például azt 

válaszolta arra a kérdésre: mi a véleménye arról, hogy Kósáné Kovács Magda24, a parlamenti emberi jogi 

bizottság szocialista elnöke nem akart üdvözlıbeszédet mondani a nyári meleg-leszbikus fesztiválon. „– 

Igazat adtam neki, én sem vállaltam volna. Nem érik ıket üldöztetések, atrocitások. Azt, hogy a társadalom nem 

szimpatizál ezzel a magatartással, megértem, én sem szeretném, ha kötelezıvé tennék.” 

                                                           
23 A rendszerváltozás előtt a Kádár-rendszerben nyilvános politikai buzizás nem volt, inkább az elhallgatás módszere volt 
jellemző. 
24 Kósáné Kovács Magda később többször is felemelte szavát az LMBT-emberek jogaiért. 
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Kovács a Népszabadság 1999. november 24-i számában bocsánatot kért az otromba megjegyzésért, de 

fenntartotta, sıt megerısítette, hogy „a homoszexuálisokat nem érik olyasfajta hátrányok, amelyek indokolnák, hogy 

a szocialista párt szót emeljen értük”.  

 

Az 1994-es választási kampányban Kuncze Gábor, az SZDSZ miniszterelnök-jelöltjének válasza a Magyar 

Narancs azon körkérdésére, hogy házasodhatnának-e a homoszexuálisok Magyarországon? – „Velem 

semmiképpen” (Mások, 1994. június) 

 

Az Országgyőlésben a Labrisz oktatási programjával kapcsolatban 2000-ben Erkel Tibor (MIÉP) kérdése 

így hangzott: „Nem tudom, hogy a Labrisz Egyesület álcázott tagtoborzó akciója törvénybe ütközik-e. (…) a Fodor-

Magyar oktatási-nevelési elképzelések agressziói után gyermekeink, leányaink egészséges életre, védett-óvott családi életre 

felkészítését várjuk el a középiskoláktól, de már az óvodáktól is. Ez a libertariánus trükk pedig nem az; véleményem 

szerint inkább közelít a szexturizmust is szolgáló kerítéshez.” 

 

2001. november 3-án, a MIÉP-kampányindító nagygyőlésén Kaposváron Csurka István, a MIÉP elnöke 

kijelentette: „A MIÉP jelöltjei nem lehetnek alkoholisták, kábítószer-fogyasztók és homoszexuálisok, mivel az 

elkövetkezı nehéz feladatok megvalósítására az ilyen jelöltek nem alkalmasak.” 

 

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség országos küldöttgyőlésén 2005. február 19-én hangzott el Semjén 

Zsolt (akkor az emberi jogi bizottság alelnöke, ma miniszterelnök-helyettes) kijelentése: „aki azt szeretné, 

hogy a tizenéves fia elsı szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze, szavazzon nyugodtan az SZDSZ-re!” Az 

SZDSZ válaszul Szakállas Bácsi-díjat alapított az intoleráns közéleti megszólalók „díjazására”. 

 

Egy évvel késıbb 2006. márciusban, a választási kampány során Semjén Zsolt, KDNP-elnök utalva 

Ungár Klára SZDSZ-es politikus elıbújására mondta ezt: „Gondolják végig, hogy hova vezet az a folyamat, hogyha 

törvényesítik mondjuk az egynemőek házasságát. Mondok egy példát, hogy hol van ennek vége. Ha mondjuk Ungár Klára 

feleségül vehet egy nıt, akkor, hogy úgy fogalmazzak, nagytermészető Kovács László joggal érzi magát diszkriminálva, hogy 

akkor a szegény felesége mellé miért nem veheti el három-négy további barátnıjét, és akkor egész háremmel mehetne 

Brüsszelbe…”  

 

Mikola István (Fidesz) szintén a választási kampány során egy pécsi rendezvényen (2006. március) 

merengett így: „nem közösségek kellenek, hanem szinglikbıl összeálló hordák, és akkor már indul is az Andrássy úton a 

menet. A másság menete, félmeztelen fiúk a fiúk nyakába; lányok a lányok nyakába, fülbevalók, lufik, és szól a recsegı 

rádióban a zene”. 

 

Bayer Zsolt (ma a Magyar Hírlap publicistája) Hódmezıvásárhelyen, 2006. márciusban a 

melegfelvonulásról: „ha a liberálisnak tartott angol Oliver Cromwell feltámadna, s elvinnék a meleg büszkeség napján 
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szervezetett felvonulásra, ahol harmincezer rózsaszín bırtangás buzi vonul fel, rablóhúst csinálna valamennyibıl, kardélre 

hányná mindet.”  

 

2007. március 15-én fordult elı elıször, hogy egy magyar miniszterelnök egy nyilvános beszédben 

emlékezett meg a melegekrıl. Gyurcsány Ferenc-nek a Mővészetek Palotájában elhangzott ünnepi 

beszédének részlete: „Megingathatatlanul hihetsz hagyományosnak gondolt férfi-nıi szerepekben, a család semmi mással 

nem pótolható összetartó erejében, vagy férfiként férfi, nıként nı szerelmére vágysz, ezzel együtt is összetartozunk.”  

 

Sólyom László köztársasági elnök a 2007-es melegfelvonulás résztvevıit ért atrocitások kapcsán jelentett 

ki, hogy: „az alkotmányosság nem tőri az erıszakot. Az erıszakot és az erıszak közvetlen érzelmi elıkészítését büntetni 

kell. (…) Nem lehet eltőrni azt az erıszakot sem, amit ellentüntetık a homoszexuálistüntetés után elkövettek.”  

 

A 2008. júliusi felvonulás kapcsán Vida Gábor biológus, genetikus, akadémikus kilépett a Védegyletbıl, 

mert nem egyeztettek vele egy sajtónyilatkozatot (amely kiállt a melegek mellett). Ennek kapcsán 

nyilatkozta az alábbiakat: „Undorodom a homoszexualitástól, nem azoktól az emberektıl, akik ezt csinálják, mert az 

nem is nyilvános – ha nyilvános, akkor igyekszem ezt nem tudomásul venni – és egy természetellenes dolognak érzem, mivel 

genetikával és evolúcióval sok évtizede foglalkozva tudom azt, hogy ez egy evolúciós zsákutca. Tehát nincs ennek genetikai 

meghatározottságban jövıje.” (…)„Nem fognak az ágybavizelık felvonulást tartani és követelni a jogukat amellett, hogy ezt 

továbbra is csinálják.” „Ne legyen követendı minta a homoszexualitás!” 

 

Pelczné Gáll Ildikó Fidesz-alelnök, 2010. áprilisban pedig ezt jelentette ki: „A család akkor kerek, ha apa, 

anya és gyerekek alkotják. Tisztelt hölgyeim és uraim! Nem két férfi, és nem két nı... (hangos, hosszú taps) Nem egyes 

és kettes számú szülık, hanem férfi és nı. Akik együtt képesek a szeretet erejével átvészelni a nehéz idıszakokat.”  

Az LMBT ismerkedési lehetıségek átalakulása 

Természetesen a teljesség igénye nélkül lehet csak felsorolni a számos lehetıséget, amely kialakult, 

megszervezıdött az elmúlt több mint 20 év alatt. Kezdetben örülni kellett, ha havonta egy-két olyan 

eseményt szerveztek, amely meleg szempontból érdekes. Ma már számtalan lehetıség közül válogathatnak 

az LMBTI-közösség tagjai, ha szórakozni, ismerkedni, barátkozni szeretnének. Az utóbbi két évtizedben 

óriási teret nyert a számítógép. Az interneten keresztül viszonylag gyorsan, kényelmesen új ismeretségre 

lehet szert tenni. Az LMBT-közösség tagjai a magyar és külföldi weblapokon keresztül ismerkedhetnek 

egymással. E technikai forradalomnak, illetve az elmúlt évtizedek nyitottságának köszönhetıen is a korábbi 

nyilvános, de rejtett ismerkedıhelyek (közparkok, cirkálóhelyek) látogatottsága visszaszorult. 

Megfigyelhetı a különféle plázákban kialakuló meleg szubkultúra. A fürdık helyét szinte átvették a 

szaunák (Magnum Szauna, Szauna 69). Rendszeresen alakulnak új meleg szórakozóhelyek, és szőnnek is meg 

a piaci igényeknek megfelelıen. A legrégebbi ilyen jellegő helyek közül az Action, a Mistery és a Capella 
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mőködik a leghosszabb ideje. Emellett idınként szerveznek nagy nyilvános meleg bulikat is az ebben 

fantáziát és üzletet látó vállalkozók. A melegbarát éttermek közül a kilencvenes évek eleje óta fogadja 

vendégeit a melegbarát Fenyıgyöngye étterem, illetve a Club ’93 pizzéria. A komolyabb idıtöltésre vágyók 

pedig a már említett Szimpozion Klub, a Labrisz rendezvényei, Gobbi Hilda Filmklub stb. programjai közül 

válogathatnak. 

Meleg média 

1990 elıtt a homoszexualitásról a médiában alig lehetett hallani. Ha igen, akkor is többnyire értelmiségi 

rétegmősorokban (pl. a Magyar Rádió a Bagoly címő mősorában), jellemzıbben a késı esti mősorsávban, 

illetve a televízióban komédiákban (İrült nık ketrece) lehetett látni meleg szereplıt. A Magyar Rádió Halló itt 

vagyok? címő mősorában Szilágyi János beszélgetett a hozzá forduló hallgatókkal, többek között melegekkel 

is. Kern Andrásnak a mősorról készült nyolcvanas évekbeli paródiájának nagy derültséget kiváltó része 

volt, amikor az egyik hívó-hallgatóról kiderült, hogy homoszexuális férfi. Kifejezetten meleg média nem 

létezett. 

 

A rendszerváltozás környékén a Homérosz egyesület kiadásában jelent meg a Homérosz újság. 1989-90-ben 

a Lambda Budapest kiadásában 3 stencilezett Más, illetve Más-ok látott napvilágot – még szamizdatként. A 

hivatalos Mások kulturális és érdekvédelmi folyóirat 1991 áprilisában jelent meg elsıként és 2008 tavaszáig 

havi rendszerességgel tájékoztatta az olvasókat az LMBT-közösséget érintı kulturális, közéleti kérdésekrıl.  

Ezt a szellemi örökséget viszi tovább az interneten a legfrissebb híreket szolgáltató Frissmeleg oldal 

(www.frissmeleg.hu) és a Háttér Hírszolgálat (http://hatter.hu/hirszolgalat) is. 

 

Néhány évig jelent csak meg az ingyenes programajánló, a Na Végre! címő kiadvány. Ezután hasonló 

profilú magazin indult Company néven. 

 

A rendszerváltozás után a Petıfi rádió éjszakai blokkjában hetente egyszer jelentkezett Rékai Gábor 

mősora, a Mélyrepülés. Ebben a mősorban felváltva az alkoholisták, drogosok, börtönviseltek mellett egy 

hónapban egyszer a homoszexuálisok problémáival is foglakoztak. E mősor megszőnte után született Pálfi 

Balázs kifejezetten melegmősora a Petıfi rádióban Önazonos címmel, amely néhány évvel ezelıtt, a Petıfi 

rádió átalakításakor szőnt meg. A rádiós újságírónak évek óta hallható a Tilos rádióban a Szappanopera helyett 

címő mősora. 

 

Idınként felbukkannak és hosszabb-rövidebb ideig hallhatók-láthatók meleg témájú rádiós-, televíziós 

mősorok (Ki más?; Nocsak, nocsak; Hıemelkedés Petivel; Pararádió stb.), illetve jelennek meg kiadványok, 

amelyek néhány lapszámot értek meg – mint pl. a kiváló tartalmú Labrisz leszbikus magazin, vagy a 

vidékiek életére összpontosító Meleg Világ, valamint a Pápai Menedék. Néhányan megpróbálkoztak-
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próbálkoznak drágább költségő, és lapminıségő, divatlapszerő magazinok kiadásával is (Boxer, Dyke stb.). 

A legfrissebb ilyen vállalkozás 2012-ben a Humen. 
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II. Az LMBT téma a magyar kultúrában 

Az alábbi vázlatos felsorolásban azokat a mőveket igyekeztünk összegyőjteni, amelyekben rejtetten vagy 

nyíltan megjelennek a leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transznemőek problémái, valamely szereplı 

és/vagy szerzı érintett a kérdésben. A Háttér Társaság a Melegekért archívuma győjti a meleg mőveket és 

adataikat. A Háttér Archívum internetes változatában ez a folyamatosan bıvülı adatbázis megtekinthetı.  

Szépirodalom 

Janus Pannonius epigrammái 

Nádasdy Ádám, Fabó Kinga, Berda József versei 

Galgóczy Erzsébet mővei 

Nádas Péter: Emlékiratok könyve 

Gordon Agáta: Kecskerúzs 

Faludy György: Pokolbéli víg napjaim, Pokolbéli víg 

napjaim után,  

Babits Mihály Tímár Virgil fia 

Márai Sándor: Zendülık 

Dobai Péter: A birodalom ezredese  

Ottlik Géza, Thurzó Gábor, Obersovszky Gyula, 

Déry Tibor néhány mőve 

 

Társadalomtudományi alapmővek 

 

Takács Judit szociológus:  

Homoszexualitás és társadalom (2004) 

A lélek mőtétei (szerk. – 2006) 

Az egyenlı bánásmód gyakorlatai (2007) 

Homofóbia Magyarországon (2011) 

 

Tóth László szociológus: 

Homoszexualitásról (1994) 

A szex. szociológia és társadalomtörténet, 1-2. (1996-98) 

 

Eszenyi Miklós mővelıdéskutató: 

A szex bibliográfiája (1994) 

A méregkeverı gróf. Listi László (2000) 

„Férfi a férfival, nı a nıvel.” (2006) 

 

Fischer Eszter: Meleg a gyerekem? (2010) 

 

Lektőr irodalom 

Zsolmár János: Hibiszkusz hercege 

Littner George: Nıi bosszú 

Polák Miklós mővei 

Harsányi Gábor: Lassú halál folyosója 

László Erika: Szerelmem, Krisztina 

Terry Black, Radics Péter, Varnus Xavér könyvei 

Ladányi László: Én és a férfiak 

 

Riportkötetek 

Moldova György: Bőn az élet 

Martinkó Károly: Homoszexuális gyilkosok 

Bagota Edit: Melegágy 

Borenich Péter: Rómeó és Rómeó 

Czére-Sombor: Melegház 

Géczi János: Vadnarancsok I-II. 

Varga Attila: Csókok a gızben 

 

Táncmővészet 

Bozsik Yvette, Frenák Pál mővei 

 

Képzımővészet 

El Kazovszkij, Fábian Évi, Gıbölyös Luca, Balla 

Demeter alkotásai 
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Játékfilmek 

Radványi Géza: Lányok egyenruhában (1958)25 

Fábri Zoltán: Hangyaboly (1971) 

Makk Károly: Egymásra nézve (1982) 

Szabó István: Redl ezredes (1984) 

Tímár Péter: Mielıtt befejezi röptét a denevér (1988) 

Szabó Ildikó: Csajok (1995) 

Szomjas György: Csókkal és körömmel (1995) 

Sólyom András: Érzékek iskolája (1996) 

Makk Károly: Anyja harca fiáért (1994) 

Mundruczó Kornél: Nincsen nekem vágyam semmi 

(2000) 

Sas Tamás: Rosszfiúk (2000) 

Hajdú Szabolcs: Macerás ügyek (2000) 

Schilling Árpád: Nextt (2001) 

Till Attila: Pánik (2008) 

Szajki Péter: Intim fejlövés (2008) 

 

Dokumentumfilmek 

Mész András: Bebukottak (1984-85) 

Dobray György: K1, K2 (1988-89) 

Méry Zsuzsa: Bulandzsiuk (1999) 

Frivaldszky Bernadett: Halállal lakoljanak? (2002) 

Bódis Kriszta: Bán és bánkódás (2006) 

 

A Budapesti Leszbikus Filmbizottság filmjei 

Mihez kezdjen egy fiatal leszbikus a nagyvárosban? 

(2000) 

A rózsaszín görény (2003) 

Nagyfilmek a kisvilágból (2004) 

Puszta cowboy (2004) 

Elsıbálozók (2005) 

Zarándoklat a Kecskerúzs földjére (2005) 

A fásli, a zokni és a szır (2006) 

Eltitkolt évek (2009) 

 

                                                           
25 A film német, a rendező magyar. 
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III. A Háttér Társaság a Melegekért bemutatása és programjai 

A Háttér Társaság a Melegekért 1995-ös megszületése egy másik szervezet, a Szivárvány megalakulásához, 

illetve hivatalos bejegyzése elutasításához kapcsolódik. 

A Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért (SZTMJ) megalakulása után nem sokkal, 1994 nyarán merült fel egy 

telefonos lelkisegély-szolgálat és más segítı szolgálatok szervezésének ötlete. A Szivárvány TMJ alapító tagjai 

pályázatot nyújtottak be az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ún. Kockázatkezelı Alapja kuratóriumának 

életmód programja keretében meghirdetett támogatás elnyeréséhez. A megpályázott 1 millió forint helyett 

közel 200 ezer forintot ítélt meg a kuratórium a Szivárvány Társulás számára a lelkisegély telefonszolgálat 

megszervezésére. 

Az SZTMJ bejegyzésének az elutasítását követıen a tagok egy része úgy határozott, hogy új egyesületet alakít, 

amelynek nevében szerepel a homoszexuális szó és alapszabályában 18 éves korhatár lesz kikötve (ezeket 

kifogásolták korábban a bíróságok).  

A Háttér Baráti Társaság a Homoszexuálisokért 1995. február 11-én született meg az Esztergom feletti 

hegyekben található Vaskapu turistaházban.26 

Az egyesület alapszabályát többször kellett módosítani a hatékony mőködés érdekében. Az egyesület legfıbb 

döntéshozó szerve a közgyőlés, amelyen az egyesület tagjai hozzák a döntéseket. A tagsági viszony létesítésérıl 

legalább féléves ideiglenes tagsági viszony letöltése után a közgyőlés dönt. Lehetséges azonban pártoló tagsági 

viszony létesítése is. Az egyesületben való tevékenykedéshez nem feltétel egyik tagsági viszony létesítése sem. 

Az egyesület operatív vezetését évenként újjáválasztott testület, a jelenleg háromtagú ügyvivıi testület látja el. İk 

járnak el az egyesület ügyeiben (szervezés, képviselet, szerzıdések, pályázatok koordinálása, tárgyalások, 

nemzetközi ügyek, PR stb.) Az egyesület tevékenységének szabályosságán a szintén választott és szintén 3 

tagú felügyelıbizottság ırködik. Az egyesületben mőködı munkacsoportok, programok egymásnak 

mellérendelten tevékenykednek, vezetıiket a munkacsoportok szabályzatai alapján az ügyvivı testület nevezi 

ki. Az egyesület napi tevékenységeirıl, mőködésérıl szervezeti és mőködési szabályzat (szmsz) rendelkezik. 

Az egyesület eredeti neve Háttér Baráti Társaság a Homoszexuálisokért volt. Ezen a néven alakult meg 1995-

ben. Miután a bíróság elfogadta, hogy a meleg szó köznyelvileg is elfogadható a homoszexuális, leszbikus stb. 

szinonimájaként, az egyesület nevét Háttér Baráti Társaság a Melegekért-re változattuk. A feladatok bıvülése, a 

tagság és az egyesületben dolgozók létszámának növekedése és fluktuációja, valamint az egyesület 

professzionalizálódása miatt 2002-ben módosítottuk a nevünket Háttér Társaság a Melegekért-re.  

Az egyesület megkapta a kiemelten közhasznú minısítést (1998), az elmúlt 17 év alatt az egyik legjelentısebb 

meleg civil szervezetté vált, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal.  

                                                           
26 Az egyesületi törvény értelmében egy egyesület megalapításához tíz magánszemély nyilatkozatára van szükség.  
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4 fı programunk: Meleg Háttér Információs és Lelkisegély-szolgálat (1996-tól); Jogi Program (2000-tıl); HIV/AIDS 

Megelızı Program (1996-tól); Háttér Archívum (1996-tól). 

A Meleg Háttér Információs és Lelkisegély-szolgálat 

1994 második felében kezdett kialakulni egy 8-12 fıbıl álló társaság, amelynek tagjai – az OEP-es pályázaton 

elnyert összeg hatására is – úgy döntöttek, hogy profi szakemberek segítségével, illetve önképzéssel készülnek 

fel a telefonos lelkisegély-szolgálat beindítására és szakszerő ellátására.  

Mocsonaki László 1994 novemberétıl próbált szakmai felkészítıket keresni. Az ÉLET Telefonos Lelkisegély 

Szolgálat, illetve az OPNI Pszichoterápiás Ambulancia (Tündérhegy) tartózkodása után biztatást a Fıvárosi 

Erzsébet Kórház Krízisintervenciós osztálya vezetıjénél Dr. Csiszér Nóra pszichiáter-fıorvosnál és 

munkatársánál Szamosi Gábor pszichológusnál tapasztalt. A két szakember készítette fel az elsı csapatot (aztán 

még jó néhányat) a telefonszolgálati munka elvégzésére. Az önismereti csoportfoglalkozások mellett a 

homoszexualitás eredetérıl, történetérıl, a krízisintervenció mibenlétérıl, a telefonos segítımunka alapjairól 

kapott felkészítést a leendı operátorok csoportja. Emellett külföldi aktivisták is segítették a munkát. Julian 

Hows, a londoni Switchboard telefonszolgálat munkatársa a telefonszolgálati tapasztalatok mellett a 

HIV/AIDS-megelızés kérdéseirıl tartott elıadást. Scott Long meleg aktivista a meleg identitás, valamint a 

diszkrimináció kérdéseirıl beszélt egy foglalkozáson. 

Az önképzéseket magánlakásokon tartották. Mocsonaki László összegyőjtött számos szakmai anyagot, 

könyvet, szakcikket, amelyek fénymásolata képezte a kezdeti idık tananyagait. 

A telefonszolgálati munkára való felkészülés jegyében 1995 karácsonyán próbaügyeletet tartottak Szabó Judit 

lakásán, majd 1996. február 10-én, szombaton este – egy évvel az egyesület megalakulása után – szólalhatott 

meg a telefon csörgésére az operátor hangja: „Meleg Háttér. Jó estét kívánok!” Az elsı Meleg Háttér 

telefonszám a 302-5080-as volt. Az elsı két képzési csoport végzett tagjai kezdték a munkát, összesen 21-en.  

A Meleg Háttér Információs és Lelkisegély-szolgálat azóta is az egyesület egyik nagy programjaként mőködik. 

Az operátorok a telefonszolgálattal kapcsolatos ügyek megvitatására stábmegbeszéléseket tartanak, a Hívásokat 

külsı szakemberrel szupervízión beszélik meg. E szakember kezdetben Csiszér Nóra és Szamosi Gábor voltak, 

késıbb Dobos Emıke vette át e feladatot, a legutóbbi idıkben Ritter Andrea segítette az operátorok munkáját. A 

döntések a stábban demokratikusan születnek, a munka szervezésére koordinátort választanak az ügyelık 

maguk közül. A telefonszolgálat önálló szervezeti és mőködési szabályzat (Mőködési és Etika Kódex) alapján 

mőködik, amelyet az elmúlt idıszak alatt néhányszor módosítottak. Több mint tíz éve külön képzési csoport 

szervezi a telefonos ügyelık utánpótlását, valamint továbbképzését. A munka hatékonyságának mérésére saját 

statisztikai munkacsoport mőködik.  

Jogi Program 
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E program 2000-ben Háttér Meleg Jogsegélyszolgálat néven a melegek érdekeinek védelmére, hátrányos 

megkülönböztetésük ellen, valamint érdekeik képviseletére alakult. A program nevét a feladatok kiterjedése 

miatt kellett megváltoztatni, hiszen a program munkatársai nem pusztán jogi segítséget, tanácsot adnak a 

hozzá fordulóknak, nemcsak korlátozott képviseletet vállalnak ügyekben, hanem minden fontosabb, LMBT-

közösséget érintı ügyben megnyilvánultak és hallatják a hangjukat többféle formában – a nyilatkozattól a 

konkrét jogi lépésekig és politikai lobbizásig. Ezen kívül kiadványokkal (Ismerd meg a jogaid!), valamint 

interaktív oldallal (Jelentsd a homofóbiát!) segítik az LMBT-jogok érvényre juttatását.  

A Háttér Jogi Programjának jelentısebb ügyei voltak: Sziget-ügy (2001); MR – Vasárnapi Újság (2001), MTV 

– A Hét (2001), Hír TV – Terítéken (2003); Özvegyi nyugdíj ügy (2003-2004); Károli-ügy (2004); 

Bevándorolási-ügy (2006); Toroczkai-ügy (2009- ); Transz patikus ügye (2011).  

Részletesen ezen a linken: http://www.hatter.hu/programjaink/jogsegelyszolgalat/jelentosebb-ugyeink 

Az egyesület HIV/AIDS megelızı programja 

Az egyesület többféle módon küzd a szexuális úton terjedı betegségek megelızéséért, különösen a 

HIV/AIDS terjedésének megakadályozásáért. A Meleg Háttér Telefonszolgálat a legfrissebb információkat 

igyekszik átadni a hívóinak, illetve természetesen lelkisegélyt nyújt a hozzá fordulóknak. A HIV-vonal 2005. 

december 1-jétıl él, itt kifejezetten a HIV-vel kapcsolatos információk és segítség érhetı el a nap 24 órájában. 

A viselkedésváltozást elıidézı programok (Social Network, Budapesti Esély, POL Program stb.) munkatársai a 

budapesti és vidéki LMBT, illetve heteró szórakozóhelyeken végeznek speciális felvilágosító munkát a fiatalok 

baráti társasága véleményvezéreinek kiválasztásával és kiképzésével. A nemzetközi programban egyesületünk 

partnere a Milwaukee-i Orvosi Egyetem AIDS-Intervenciós Kutatási Központja. Az Óvszerautomata program is 

néhány éve mőködik, ennek köszönhetıen több meleg szórakozóhely vendégei alacsony áron juthatnak 

óvszerhez. A program munkatársai gyakran tartanak HIV/AIDS megelızı elıadásokat, illetve végeznek ilyen 

jellegő kutatásokat is. Mindezen munkát az egyesület figyelemfelkeltı HIV/AIDS prevenciós kiadványai 

(szórólapok, információs füzetek: Pozitív szemmel, HIV és Jog, HIV Információk stb.) színesítik. 

http://hatter.hu/programjaink/hivaids-program; illetve: http://hatter.hu/kiadvanyaink 

Háttér Archívum 

Az egyesület kezdettıl fogva győjti és rendszerezi a melegséggel kapcsolatos filmeket, könyveket, 

sajtócikkeket, egyéb kiadványokat. 2005-tıl egy pályázaton nyert támogatás révén anyagaink egy része a 

világhálón is elérhetı (filmek, irodalmi mővek annotált bibliográfiája, az elektronikus sajtóban megjelent 

cikkek). Reményeink szerint 2012-ben új elektronikus LMBT-adatbázis lesz elérhetı a honlapon.  

Az Archívum Könyvtárában több mint 1000 LMBT-témájú szépirodalmi és szakirodalmi mő (a 

homoszexualitás kultúrtörténetét, mozgalomtörténetét, egyéb szociológiai és lélektani vonatkozásait 

feldolgozó mővek magyar és idegen nyelveken), valamint diploma-, ill. szemináriumi dolgozat, és folyóirat 

érhetı el.  
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A Médiatárban mindazon játék-, és dokumentumfilmek, rádiómősorok győjtése történik, amelyeket 

Magyarországon valaha bemutattak, illetve amelyek beszerezhetık. 

A Sajtógyőjtemény a meleg témájú újságcikkek eredeti, másolt vagy a világhálóról kinyomtatott példányai 

különbözı témák szerinti csoportosításban. 

Ezen kívül számos levéltári anyaggal is rendelkezik a győjtemény (iratok, levelezés, ajándéktárgyak, 

kisnyomtatványok, plakátok, kitőzık, fényképek…), egyes anyagok pedig fontosabb témák szerint 

rendszerezve is megtalálhatók (LMBT-események, LMBT-szervezetek stb.)  

Az egyesület egyéb tevékenységei 

Az 1997 óta mőködı önismereti csoportok is a Háttér programjai közé tartoznak. Itt a melegséggel kapcsolatos 

problémák feldolgozása folyik zárt önismereti csoportfoglalkozások keretében. A program jelenleg szünetel. 

Az érdekérvényesítés is fontos teendık közé tartozik, így minden olyan ügyben, amely érinti az LMBT-

közösséget (beleegyezési korhatár, diszkrimináció, egyenlı bánásmód, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, 

gyermekvállalás, győlölet-bőncselekmények, győlöletbeszéd stb.) fellép az egyesület, és részt vesz a lobbizás 

különféle megnyilvánulásaiban – együttmőködve LMBT és más társszervekkel.  

Az egyesület irodája ad otthont a transznemőek nemrégiben szervezıdı közösségének is.  

A szervezet kezdettıl fogva szervezıje kulturális és közösségi eseményeknek is: az LMBT fesztiváloknak, a 

büszkeség napi felvonulásoknak, AIDS-, illetve Pozitív-napoknak. Más meleg és nem meleg civil 

szervezetekkel szoros az együttmőködés a célokkal egyezı megmozdulások, tiltakozások szervezésében. A 

nyilvánosság elıtt is gyakran szólal meg a Háttér az LMBT-közösség ügyeit érintı kérdésekben. 

Az elmúlt évek során komoly nemzetközi kapcsolatokat sikerült kialakítani. A Háttér tagszervezete az ILGA 

(Nemzetközi LMBT Szervezet) és az IGLYO (elıbbi ifjúsági szervezete) nevő nemzetközi LMBT 

intézményeknek is. Az egyesület részt vett az IGLYO 1996-os budapesti konferenciáján, 2004 novemberében 

pedig, uniós csatlakozásunk után az egyesület szervezte az ILGA-Europe budapesti konferenciáját, amelynek 

Coming out to EU! (Elıbújás az EU-ban) volt a jelmondata.  

Az egyesület 2012 nyarán megkapta az Amerikai Nagykövetség Aktív Polgárság díját, amellyel a képviselet 

olyan szervezeteket tüntetett ki az év minden hónapjában, amelyek aktívan járulnak hozzá ahhoz, hogy pozitív 

változást hozzanak közösségeikben. A díjat 2012. június 25-én Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai 

nagykövet személyesen adta át a Háttér irodájában. 

A Háttér a Labrisszal közösen szervezte 2013. februárban Magyarországon elıször az LMBT Történeti Hónap 

nevő rendezvénysorozatot, amely a nemzetközi és magyar LMBT történelem kérdéseire irányítja rá a 

közönség figyelmét – beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, interaktív programokkal.  
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Kiadványok megjelentetése 

Az alábbi legfontosabb könyvek, kiadványok jelentek meg a Háttér kiadásában: A szexuális orientáció az Európai 

Unióban és Magyarországon (2000), a Labrisz Leszbikus Egyesülettel közösen: Összefoglaló a leszbikusok, melegek és 

biszexuálisok diszkriminációjáról Magyarországon (2001), Most, hogy tudod. Útmutató meleg és leszbikus fiatalok szüleinek 

(Göncöl kiadó, 2002), Tízévkönyv. Háttér Társaság a Melegekért tíz éve a civil világban (Masculus kiadó, 2005), 

Kormányzati kompetenciatérkép a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemő emberek esélyegyenlıségének elımozdítása 

területén feladat- és hatáskörrel rendelkezı állami szervekrıl (2010). 

2004-ben az egyesület komoly kutatást végzett transznemőek körében. Az eredmények összegzése után jelent 

meg A lélek mőtétei címő kötet – Takács Judit szerkesztésében. 

A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemő (LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon címő, 2007-

ben napvilágot látott kiadvány egy kutatási beszámoló, amely a tárgyban készült vizsgálat eredményeit 

összegzi magyar és angol nyelven. 

A bejegyzett élettársi kapcsolat elfogadásakor 2009-ben két útmutatót szerkesztettek az egyesület munkatársai 

az anyakönyvvezetık, illetve az egybekelendık tájékoztatására. (Bejegyzett élettársi kapcsolat. Útmutató meleg és 

leszbikus párok részére illetve Meleg és leszbikus párok bejegyzett élettársi kapcsolata. Útmutató anyakönyvvezetık részére) 

A Háttér munkatársai fordították le és az egyesület jelentette meg a Yogyakarta alapelvek a nemzetközi emberi jogi 

szabályok alkalmazásáról a szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatban címő kiadványt magyarul 2010-

ben. 

Az Inter Alia Alapítvánnyal 2010-ben közösen készített angol nyelvő kiadvány (The Situation of LGBT Families 

in Hungary) a gyermeket nevelı azonos nemő párok jogi és társadalmi helyzetét mutatja be Magyarországon. 

Az egyesület programjairól bıvebben a Tízévkönyv. Háttér Társaság a Melegekért tíz éve a civil világban címő 

kiadványban (Masculus, 2005) lehet olvasni. 

Az egyesület folyamatosan megújuló honlapján (www.hatter.hu) számos információ olvasható a melegségrıl 

és az egyesületrıl. A kiadványok innen le is tölthetık: http://hatter.hu/kiadvanyaink 

A Háttér Kulturális és Közéleti Díj 

Az egyesület megalakulásának tízedik évfordulóján szervezett ünnepségen adták át elıször a Háttér Közéleti 

és Kulturális díjait, amelyet a szervezet egyik anyagi támogatója (Wizard) ajánlott fel. 

 

A díjazottak: 

2005 

� Háttér Közéleti Díj: Gusztos Péter liberális politikus (SZDSZ)  

� Háttér Kulturális Díj: Nádasdy Ádám nyelvész, költı 
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2006 

� Háttér Közéleti Díj: Ungár Klára liberális politikus; Takács Bencze Gábor és Láner László a 15 

éves Mások újság alapítói és szerkesztıi 

� Háttér Kulturális Díj: Gordon Agáta író 

2007 

�  nem ítélték oda  

2008  

� Háttér Közéleti Díj: Szetey Gábor a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára; Pálfi Balázs rádióriporter 

� Háttér Kulturális Díj: Douglas Conrad amerikai filmes (az elsı budapesti melegfelvonulás 

szervezıje) 

2009 

� Háttér Közéleti Díj: Dr. Romsauer Lajos a HomEros alapítója, elnöke 

� Kulturális: – 

2010 

� Háttér Közéleti Díj: Gosztony Zsigmond melegmozgalmár (Háttér-alapító, VándorMások) 

� Kulturális Díj: Nagy Sándor (Háttér-alapító, a Háttér Archívum programfelelıse)  

2011 

� Háttér Közéleti Díj: a Melegség és Megismerés program 

� Kulturális Díj: a „Leszbikus Herstory” Projekt 

2012 

� Háttér Közéleti Díj: Dombos Tamás a Magyar LMBT Szövetség ügyvivıje, a Háttér Társaság a 

Melegekért munkatársa 

� Kulturális Díj: Lovas-Nagy Anna író, rádiós mősorvezetı 


