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Tárgy: Az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak megsértése Magyarországon a magyar 
Országgyűlésben elfogadott jogszabályváltozások következtében

A magyar Országgyűlés 2021. június 15-én a Fidesz parlamenti képviselői által javasolt módosítások 
mellett szavazott, amelyek súlyosan korlátozzák a szólásszabadságot és a gyermekek jogait. A 157 
szavazattal egy szavazat ellenében elfogadott végleges szöveg tiltja az LMBTQI-témájú oktatási 
programokat és közszolgálati célú hirdetéseket. A módosítások rendkívüli módon hasonlítanak az 
„LMBTI-propaganda” ellen hozott orosz törvényekre, mivel tiltják „a születési nemnek megfelelő 
önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a 
népszerűsítését és megjelenítését” 18 év alatti személyek részére az iskolákban és közszolgálati 
hirdetésekben.

E fordulatot beillesztik a következő jogi aktusokba: a gyermekvédelmi törvénybe, a gazdasági 
reklámtevékenységről szóló törvénybe, a médiatörvénybe (minden ilyen tartalmat az V. kategóriába 
sorolnak (tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott), és ilyen tartalom nem tehető közzé 
közérdekű reklámban), a családvédelmi törvénybe és a köznevelési törvénybe (ezek a témák nem 
képezhetik a szexuális nevelés részét, és az iskolák nem hívhatnak meg külső előadókat vagy nem 
kormányzati szervezeteket a „szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális 
fejlődéssel” kapcsolatos foglalkozásra).

Ennek alapján:

1. Mi a Bizottság álláspontja az elfogadott jogszabályi változásokkal kapcsolatban, különösen 
abban az esetben, amikor azok átfedésben vannak közvetlenül alkalmazandó és ezért a nemzeti 
joggal szemben elsőbbséget élvező uniós jogszabályokkal? Megvalósul-e az Alapjogi Charta 
megsértése?

2. A Bizottság véleménye szerint sérti-e a médiatörvénybe beillesztett diszkriminatív 
megfogalmazás az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 9. cikkét, szem előtt 
tartva az Alapjogi Charta 11. és 21. cikkét?

3. A Bizottság véleménye szerint sérti-e a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvénybe 
beillesztett fordulat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet?

4. A Bizottság véleménye szerint sérti-e a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvénybe és a 
családvédelmi törvénybe beillesztett fordulat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 26. 
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cikkében foglalt, a szolgáltatásnyújtás szabadságára és az áruk szabad mozgására vonatkozó 
rendelkezést?

5. A Bizottság milyen jogi lépéseket tervez tenni – ha tervez ilyet tenni – az uniós jog esetleges 
megsértése miatt indított kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatban?

6. Mi a Bizottság álláspontja a jogállamiság és az LMBTI-személyek jogainak sérelme közötti 
kapcsolatra vonatkozóan, különös tekintettel a jogállamiságról szóló rendeletre?

7. Mi a Bizottság álláspontja arról, hogy Magyarország esetleg megsérti az Alapjogi Charta 21. 
cikkét a megosztott irányítású alapok – például az Európai Szociális Alap Plusz – diszkriminatív 
végrehajtásával?

8. Hogyan vélekedik a Bizottság az LMBTIQ-személyek egyenlőségére vonatkozó stratégia 
magyarországi végrehajtásáról e fejlemények fényében?
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