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MANIFESZTUM 
BALOLDALI LMBTQ KÖZÖSSÉG 

E dokumentum rögzíti az egyenlőségért folytatott céljainkat és célkitűzéseinket, melyeket minden ki-

sebbség védelmében és a hátrányos megkülönböztetés ellen kívánunk megtenni. Közösségünk a ki-

sebbségi társadalom minden csoportját védeni kívánja és minden csoportjának egyenlőségéért har-

colni kíván, de főként az LMBTQ társadalomba tartozó emberek segítésére jött létre.  

E dokumentumban deklaráljuk azokat az ambíciókat, amelyek az elkövetkezendő évek magyar és eu-

rópai szintű demokratikus értékrendeknek felelnek meg, és amelyeket közösségünk működési irányá-

nak tekintünk. 

A Baloldali LMBTQ Közösség a Magyar Szocialista Párton (MSZP) belül megalakított csoport. Így kívá-

nunk hozzájárulni az MSZP politikájához és kívánjuk formálni azon politikai irányvonalakat, melyek az 

LMBTQ embereket érintik. Mindent megteszünk azért, hogy a párt és a párt politikusai az elfogadás és 

az egyenlőség élharcosává váljanak. 

 

A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA ÉS A KISEBBSÉGEK VÉDELME 

 

A szociáldemokrata mozgalmak az egyenlőségért folytatott harc idejében születettek. Fontosnak tar-

tották az emancipációt az emberek jogainak kapcsán is: minden ember egyenlőnek születik és teljes 

életükben tiszteletben kell tartani az emberek egyenlő jogait. Ezek az elvek a mai napig élők és ezen 

elvekért mindaddig ki kell állni, amíg az LMBTQ embereket bármilyen formában megkülönböztetés éri. 

Az MSZP egy szocialista párt. Ebből kifolyólag az LMBTQ emberek elfogadása és védelme a párt szá-

mára nem csak egy „esetleg követendő” irány, hanem kötelesség. A pártnak fel kell vállalnia az LMBTQ 

emberek– mint kisebbség – teljes támogatását, mind kommunikációban, mind társadalmi és politikai 

tettekben, mind az Országgyűlésben a törvényalkotás terén. 

 

AZ LMBTQ TÁRSADALOM  TÁMOGATÁSA  A PÁRTON BELÜL  

 

A közösség végleges céljai eléréséhez az első lépés az kell legyen, hogy az MSZP-n belül kialakítjuk az 

LMBTQ társadalom tagjainak elfogadását és elérjük, hogy a párt lépéseket tegyen ezen emberek élet-

ének javítása érdekében. 

▪ Közelebb hozzuk egymáshoz a párt tagságát és az LMBTQ társadalmat. Megmutatjuk, hogy az 

LMBTQ emberek a mindennapokban semmiben sem különböznek, és megszüntetjük a hamis 

információkon alapuló sztereotípiák miatti elutasítást. 

▪ Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a párt tagjai és a párt támogatói megfelelő módon 

legyenek tájékozottak az LMBTQ társadalom problémáiról és az ezzel kapcsolatos megoldandó 

feladatokról. 
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▪ Elérjük, hogy a párton belüli „erős emberek”, a párt prominensei kiálljanak elveink mellett, 

segítsék Közösségünk támogatottságát és ezáltal erősítsék az LMBTQ melletti harcunkat. 

▪ Meggyőzzük azokat a párttagokat és pártvezetőket, akik magánemberként nem támogatják az 

LMBTQ társadalmat, hogy tegyék félre ezt az érzést, és párttagként vagy pártvezetőként támo-

gassák az LMBTQ embereket. 

 

TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI CÉLKITŰZÉSEINK 

 

Közösségünk egy politikai csoportosulás, melynek elsősorban célja az, hogy azokon a területeken se-

gítse az LMBTQ társadalmat és a civil szervezeteket, ahol a civilek lehetőségei és eszközei nem tudnak 

érvényesülni. Nekünk lehetőségünk van részben arra, hogy hassunk az MSZP politikai irányvonalára, 

részben pedig arra, hogy akár a törvényalkotás szintjéig eljuttassuk az LMBTQ emberek életét javító 

intézkedéseket. Ezért a politikában az alábbi területeken kell és fogunk lépéseket tenni: 

AZ MSZP KIÁLLÁSA A MAGYAR PÁRTOK KIREKESZTŐ MAGATARTÁSA ELLEN 

▪ Akár ellenzékként, akár kormányon, minden esetben ki kell állni az LMBTQ emberek érdekei-

ért, ha az bármely magyar párt meg kívánja sérteni. 

▪ Szembe kell menni minden olyan magyarországi párttal, amely ellenséges az LMBTQ emberek-

kel és azokkal a pártokkal is, amelyek a törvényalkotás szintjén az egyenlőség, az egyenlő bá-

násmód és egyenlő jogok ellen tesznek.  

AZ MSZP FELADATAI A MAGYAR TÁRSADALOMBAN  

▪ Fel kell karolni minden olyan kezdeményezéseket, amelyek az LMBTQ emberek életének javí-

tását és társadalmi elfogadottságának érdekét szolgálják. 

▪ Ki kell állni minden olyan LMBTQ+ ember, szervezet és csoport mellett, akiket a többségi tár-

sadalomtól bármilyen negatív megkülönböztetés ért. 

▪ Országgyűlési képviselőként vagy önkormányzati képviselőként minden MSZP-s politikus te-

gyen a lehető legtöbbet az LMBTQ emberekért és az őket segítő civil szervezetekért. 

AZ MSZP SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ MEGKÜLÖNBÖZTETÉSELLENES JOGSZABÁLYAINAK  ÉS 

IRÁNYELVEINEK MAGYARORSZÁGI JOGSZABÁLYOKBA VALÓ  BEÉPÍTTETÉSÉBEN 

▪ A csoport közreműködik abban, hogy az MSZP folyamatos és egyre szélesedő szerepet vállaljon 

a teljes jogegyenlőség elérésében, ideértve a házasság, a gyerekvállalás, az öröklés stb. kérdé-

sét. Meg kell teremteni azt az elvet, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat, a közös gyermek és 

az élettársi viszony akkor is családi kapcsolatként legyen elismerve, ha magát az LMBTQ em-

berek házassága nem is válik engedélyezetté. 

▪ Mindent meg kell tenni az LMBTQ emberek érő homofób és transzfób erőszak ellen, védeni 

kell őket, továbbá ez a védelmet törvényi erőre kell emelni. 
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▪ Törekedni kell arra, hogy az MSZP az EU 2012/29/EU irányelvet teljes körűen végrehajttassa. 

A magyar törvénykezésnek el kell ismernie a hátrányos megkülönböztetés vagy az előítéletes-

ség (pl. homofóbia, transzfóbia, nők és gyermekek elleni erőszak) áldozatai specifikus védelmi 

intézkedéseit.  

▪ El kell érni a jogkiegyenlítést a transz és interszexuális emberek alapvető jogainak érdekében, 

és ki kell dolgozni a teljes befogadására irányuló stratégiákat. Valamint Magyarországnak tá-

mogatnia kell a transz- és interszexuális embereket a hatósági és bírósági megkülönböztetés 

előfordulásának megelőzését. 

▪ Csatlakozni kell az LMBTQ emberek jogairól szóló Európai Ütemtervhez (2014-2019). 

▪ Végre kell hajtani az Európai Unió egyenlőségi és a megkülönböztetésellenes stratégiáit, ütem-

terveit és cselekvési terveit. 

▪ Fel kell oldani vagy ki kell egészíteni politikai keretek között azokat a szabályozásokat, ahol a 

szexuális irányultságot és a nemek közti egyenlőséget érintő jogszabályokban hiányosságok 

állnak fenn. 

▪ Ki kell dolgozni egy javaslatot az egyenlőséggel kapcsolatos politikára, hogy az összhangban 

legyen az európai állásponttal. 

▪ Ki kell dolgozni és el kell fogadtatni egy dokumentumot, hogy az MSZP teljes mértékben támo-

gassa az átfogó diszkriminációellenes uniós jogszabálycsomag elfogadását. El kell érnünk, hogy 

az MSZP Magyarországon is megpróbálja érvényesíteni ezt az Uniós kezdeményezést, bele-

értve például, hogy a nemi- vagy genderalapú megkülönböztetéssel néhány LMBTQ csoport 

diszkriminációját okozza. 

▪ El kell érni, hogy az MSZP harcoljon a „szabad mozgásról” szóló irányelv teljeskörű alkalmazá-

sáért az LMBTQ társadalom tagjaival kapcsolatban. Kiemelten uniós polgárok családjának sza-

bad mozgásával kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy a más országban összeházasodott 

LMBTQ párokat és családokat ne érje hátrány Magyarországon. Szükség esetén a párt tegyen 

lépéseket a törvényalkotásban. 

▪ El kell érni, hogy az MSZP harcoljon minden házasság elismeréséért, hátrányos megkülönböz-

tetéstől mentesen. És el kell érni, hogy az MSZP tegyen azért, hogy a magyar jogszabályok köl-

csönösen elismerjék más ország polgár jogi dokumentumait az azonos nemű párok házasságát 

illetően. Ezen elvekért a párt tegyen lépéseket a törvényalkotásban. 

 

KAPCSOLATUNK MÁS SZERVEZETEKKEL 

 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

▪ Az MSZP egyik közösségeként kívánunk működni és megfelelő munkakapcsolatot kívánunk  

kialakítani a párt vezető testületeivel, területi vezetőivel. 

▪ Együtt kívánunk működni az MSZP-n belül működő minden csoportosulással, platformmal és  

tagozattal. 
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▪ Nyitottak kívánunk lenni a párt tagsága és a párt támogatói számára, hogy megfelelő segítséget 

nyújtsunk nekik az LMBTQ embereket érintő kérdésekben. 

MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK 

▪ Fel kívánjuk venni a kapcsolatot és együtt kívánunk működni minden olyan magyarországi civil 

szervezettel, melyek az LMBTQ emberekért végzik munkájukat, abban az esetben, ha a civil 

szervezet nyitott az együttműködésre és ha az ő munkájukat az LMBTQ társadalom elfogadja. 

▪ Együtt kívánunk működni minden olyan magyar civil szervezettel, melyek más kisebbségek és 

kirekesztettek életének javításáért dolgoznak. 

EURÓPAI UNIÓ 

▪ Csatlakozni kívánunk az Európai Szocialisták Pártjának Rainbow Rose ernyőszervezetéhez és az 

általuk képviselt célkitűzések mentén kívánunk dolgozni. 

▪ Nyitottak vagyunk minden Európai Unión belüli demokratikus párt LMBTQ szervezetei felé. 

 

A KÖZÖSSÉG ALAPJAI  

▪ A Baloldali LMBTQ Közösség az MSZP-n belül – megalakulásakor – munkaközösségként kíván 

működni úgy, hogy az MSZP alapszabályát betartja, és minden esetben a párt alapelvei szerint 

kívánja végezni munkáját. 

▪ A Baloldali LMBTQ Közösség elkészíti saját alapszabályát és szervezeti működési szabályzatát, 

és azok szerint kezdi meg a tagok felvételét.  

▪ A Közösségünk megalakulását országos szinten több MSZP tag is támogatta.  

▪ A Közösségünk tagjának MSZP tagokat várunk vagy olyan személyeket, akik nem tagjai egyet-

len magyarországi pártnak sem. 

 

Budapest, 2018.07.31. 

 
Gáspár Zoltán sk. 

 

Tucker Dávid és Pusztai Patrik 


