
 

 

 

Tisztelt Pártelnök! 

Mint minden évben, az Amnesty International Magyarország idén is részt vett a Budapest Pride 

Felvonuláson. A 24. alkalommal megrendezett Felvonuláson, amelyen több ezren vettek részt, arról 

kérdeztük a résztvevőket, hogy milyen Országgyűlést szeretnének, milyen témákban várnak el több 

munkát megválasztott képviselőiktől, illetve a parlamentbe nem jutott pártok politikusaitól.  

Meggyőződésünk, hogy a Magyarország akkor válhat békés, biztonságos és elfogadó országgá, ha a 

politikai pártok közösen, nyíltan és határozottan kiállnak az LMBTQ közösség jogegyenlősége mellett, 

és felemelik a szavukat azok ellen, akik akár fizikai, akár verbális erőszakkal próbálják meg ezeket a 

törekvéseket meggátolni. Erre pedig nemcsak a Budapest Pride Hónapban, hanem egész évben 

szükség van. Engedje meg, hogy most röviden összefoglaljuk, hogy a felvonulók mit kértek Öntől és 

pártjától. 

1. Képviselet és a véleményezés lehetősége 

Gyakori visszajelzés volt, hogy az emberek úgy érzik, hogy a jogalkotás és jogalkalmazás során nem 

veszik figyelembe az LMBTQ közösség véleményét, az őket képviselő szervezetek szakmai 

szempontjait. Arra kérjük, hogy egy-egy döntés előtt fordítson kiemelt figyelmet az LMBTQ 

szervezetek véleményének kikérésére, konzultáljon rendszeresen a civil szervezetekkel, szakértőkkel, 

és tegyen meg mindent, hogy az ő véleményük is megjelenhessen a döntéshozatalban. 

2. Házassági egyenlőséget és lehetőséget az azonos nemű pároknak az örökbefogadásra  

Az egyik leggyakrabban megfogalmazott kérés, hogy Magyarországon végre legyen lehetőség az 

azonos nemű párok számára házasságot kötni. A házassági egyenlőség mára egyre több európai 

országban érhető el, köztük olyan tradicionálisan katolikus országokban is mint Írország, Portugália 

vagy Spanyolország. Bár a magyar Alaptörvény egyelőre nem teszi lehetővé, hogy két azonos nemű 

ember házasságot kössön, a felvonulókkal közösen arra kérjük Önt és pártját, hogy nyíltan 

támogassa a házassági egyenlőséget, és dolgozzon azon, hogy ez minél előbb hazánkban is 

megvalósulhasson. Szintén sokan kérték, hogy mondjuk Csehországhoz hasonlóan a magyar 

jogszabályi környezet se gördítsen akadályokat az azonos nemű párok közös örökbe fogadása ellen.  

3. Egyenlőség a munkahelyeken 

Szintén sokszor fogalmazódott meg, hogy a törvényalkotás és a politikai pártok nem tesznek eleget 

azért, hogy olyan szabályokat fogadjanak el és kényszerítsenek ki, amely kötelezné a munkáltatókat, 

hogy biztosítsák a munkahelyi egyenlőséget és az inkluzív környezetet minden munkavállaló 

számára. Bár szerencsére egyre több olyan vállalkozás van Magyarországon, amely elfogadó és 

biztonságos környezetet garantál az LMBTQ munkavállalók számára, ez messze nem jellemző.  

Határozottabb és egyértelműbb szabályokra van szükség, hogy senkit se érhessen hátrányos 

megkülönböztetés vagy zaklatás, megfélemlítés a munkahelyén azért, mert egy szexuális kisebbség 



tagja, olyan szabályokra és gyakorlatra van szükség, amely minden munkavállaló számára védett és 

támogató környezetet teremt. 

4. Elfogadás és egyenlőség 

Az utóbbi időben sajnos egyre több homo- és transzfób megjegyzés, nyilatkozat hangzik el 

politikusok részéről, az idei Budapest Pride eseményeit pedig több alkalommal is szélsőségesek 

próbálták megzavarni. A felvonulókkal közösen ezért arra kérjük Önt és a pártját, hogy hirdessenek 

zéró toleranciát a kirekesztő megjegyzésekkel szemben, érkezzen az egy másik párt, közszereplő 

vagy akár a saját képviselőtársuk, munkatársuk részéről. Azt is szeretnénk látni, hogy a pártok nyíltan 

elítélik a félelemkeltő megmozdulásokat, és fellépnek a kirekesztés és a gyűlölet minden formája 

ellen. 

5. A nemek közötti egyenlőség 

Magyarországon a gazdasági, szociális és kulturális jogok területén a nemek között számtalan 

indokolatlan különbség érvényesül. A felvonulók egyik leggyakrabban megfogalmazott kérése az 

volt, hogy a pártok képviselők tegyék egyértelművé, hogy a lehető legteljesebb mértékben 

támogatják a nemek közötti egyenlőség megvalósulását, lépjenek a nőket lealacsonyító, megalázó, 

társadalmi szerepeiket szűkítő megjegyzések és szakpolitikai megoldások ellen, és maguk is jó 

példával járjanak elő abban, hogy egyenlő lehetőségeket biztosítanak mindenki számára.  

Tisztelt Pártelnök! 

Arra kérem, hogy fontolja meg a Budapest Pride Felvonuláson résztevők kéréseit, és amennyiben 

egyetért velük, képviselje ezeket képviselőtársai és munkatársai előtt is, illetve gondoskodjon arról, 

hogy pártja minden esetben nyíltan kiálljon az elfogadás, a jogegyenlőség és a nemek közötti 

egyenlőség mellett, és elítélje a kirekesztő és gyűlöletkeltő megmozdulásokat és 

megnyilatkozásokat. Válaszlevelében kérem, jelölje meg azokat a területeket illetve konkrét 

intézkedéseket, amelyeken a közeljövőben dolgozni fognak annak érdekében, hogy a fentiek 

megvalósulhassanak. 

Egyetértésük esetén arra kérem, hogy tegyék közzé levelünket és vállalják, hogy az abban 

megfogalmazott kéréseket az Önök politikai közössége támogatni és képviselni fogja. 
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