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Tisztelt Elnök Úr!

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helybe n

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Székely Lászlónak, az alapvető jogok biztosának

„Kitilthatóak-e az LMBTQ-szervezetek az Új Nemzedék közösségi tereib ő l?”

címmel .

Tisztelt Biztos Úr !

November 24-én az Új Nemzedék Központ (ÚNK) kitiltotta közösségi tereibő l az LMBTQ -
szervezeteket . Az indoklás szerint az LMBTQ-szervezetek azonos elbírálás alá esnek a
politikai pártokkal, mivel politizálnak, azaz szeretnének beleszólni az őket érintő közügyekbe
(pl. a helyi esélyegyenl őségi program kapcsán) .

A kiutasítás egy konkrét eset kapcsán történt : a szegedi LMBT Közösségért Csoport tagjai a z
ÚNK közösségi térben szerzett pozitív élményeikr ől szerettek volna nyilatkozni egy
magazinnak . Megkérdezték a közösségi tér szegedi vezetőit is, hogy mit szólnak az
interjúhoz, akik továbbították a kérdést a fővárosi központ illetékeseinek . A budapesti
központ nemcsak a sajtószereplést tiltotta le, de azt is megtiltotta, hogy a jövőben a szervezet
bármilyen közösség programot tartson az ÚNK közösségi térben .

A Csoport oldalán olvasható, hogy a Szegedi LMBT Közösségért Csoport 2017 áprilisa óta
szervezett különféle, els ősorban fiataloknak szóló közösségi programokat – gyűléseket ,
teaházakat, filmklubot, társasjátékos esteket – a szegedi Uj Nemzedék közösségi térben . Azért
választották az Uj Nemzedéket programjaik helyszínéül, mert a közösségi tér áprilisba n
kihelyezte ajtajára a „Biztonságos tér” feliratú matricát, amellyel nyilvánosan is kifejezte ,
hogy biztonságos és diszkriminációmentes környezetet kíván biztosítani az LMBTQ-emberek
számára .



Az Új Nemzedék országszerte antidiszkriminációs és esélyegyenl őségi képzést is tart ,
amelynek célja „a résztvevők ismereteinek bővítése a diszkriminációmentesség és az egyenl ő
bánásmód érvényesítésének feladatairól és eszközeir ől”, valamint „az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos alapismeretek elsajátítása, a diszkrimináció megelőzése és leküzdésére való
képesség fejlesztése” . Ezek alapján az látható, hogy az Új Nemzedék országos hálózat a

elkötelezett

	

az

	

esélyegyenlőség

	

és

	

az

	

egyenlő

	

bánásmód

	

mellett .

„Büszkék vagyunk rá, hogy a szegedi Új Nemzedék közösségi tér nemcsak betartja az

esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód alapvető szabályait, hanem olyan befogadó légkört
is teremtett, amelyben valamennyi fiatal biztonságban érezheti magát” – mondta korábba n
Kovács Dávid, a Szegedi LMBT Közösségért Csoport egyik tagja . Az eset óta a „Biztonságo s
tér” matricát is eltávolította az UNK a közösségi tér ajtajáról .

Az Alaptörvény XV . cikk (2) bekezdése, valamint az egyenl ő bánásmódról és az

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvény 8.§-a is kimondja a hátrányo s
megkülönböztetés tilalmát .

Kérdésem az, hogy milyen gyakorlat áll összhangban az Alaptörvénnyel : alapjogi szempontból
lehetséges-e LMBTQ-szervezetek kitiltása az olyan közösségi terekb ő l, mint amilyeneket az Új
Nemzedék Központ tart fenn közösségi programok szervezése céljából, arra való hivatkozással ,
hogy a szervezet érdekvédelmi tevékenységet (is) folytat?

Várom válaszát !

Budapest, 2017 . december 4 .

Tisztelettel,

Dr. Szél Bernadett
országgyű lési képviselő (LMP)
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