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A hatvanas évekre a melegek jogaiért küzdő moz-
galmak abba az aktív, pezsgő (olykor militáns) civil 
szerepvállalásba illeszkedtek be, amelyet az afroame-
rikai személyeket ért diszkrimináció vagy a vietnami 
háború ellen küzdők társadalmi mozgalmai dinami-
záltak. Egyértelmű fordulópontot (elsősorban az an-
golszász világban) a melegek jogaiért küzdő modern 
mozgalmak megerősödésében, egyesek szerint radi-
kalizálódásában az úgynevezett Stonewall lázadás je-
lentett 1969. június 27–28-án. A Stonewall Inn el-
nevezésű New York-i, melegek és transzneműek ál-
tal látogatott szórakozóhelyet és bárt gyakran figyel-
te és ellenőrizte a rendőrség (igazoltatások, tiltott al-
kohol- és kábítószer-kereskedelemre utaló jelek ke-
resése, razziák stb.). A nevezett napon azonban a 
túlzottnak vélt rendőri fellépést megelégelő vendé-
gek megakadályozták a hatóság vélt vagy valós okon 
nyugvó beavatkozását, amelyet spontán szerveződ-
ve a melegek jogaiért küzdő más polgárjogi aktivis-
ták is támogattak. A két nap során erőszakos ösz-
szecsapásokra is sor került a melegek és a rendőr-
ség között, ezáltal a média figyelme az eseménye-
ken keresztül ráirányította az amerikai közvélemény 
érdeklődését a melegek helyzetére és jogi hiátusaira. 
A Stonewall lázadás ma szimbolikus kezdő dátuma 
a melegek öntudatos kiállásának: a melegbüszkeség 
felvonulások is ennek állítanak emléket.

1970. június 29-én rendezték meg a stonewal-
li események emlékére az első felvonulást, Christop-
her Street Gay Liberation Day néven.1 Ezt követően 
– lehetőség szerint minden év június utolsó hétvég-
éjén – rendezik meg világszerte több száz városban a 
melegbüszkeség felvonulásokat, amelyek az országok 
egy részében jó hangulatú, zenés és egyéb kulturális 
programokkal tűzdelt „látványosságok”, míg máshol 
a szélsőséges ellentüntetők agressziója okán rendőri 
beavatkozást igénylő, sok esetben fizikai erőszak-

kal is járó rendezvények. Az Egyesült Államokban 
és Nyugat-Európában a büszkeség napja karneváli 
felvonulásra hasonlít, politikai oldaltól függetlenül 
részt vesznek rajta magas rangú politikusok, művé-
szek, közéleti személyiségek, kifejezve szolidaritásu-
kat a melegeket érintő diszkrimináció elleni küzde-
lem iránt. Torontóban 1981-től, Londonban 1985-
től rendeznek melegbüszkeség felvonulásokat, a töb-
bi nagyvárosban inkább a kilencvenes években kez-
dett kialakulni ez a szokás. Ma már több mint hat-
száz városban tartanak ilyen rendezvényt. 1992 óta 
az európai fővárosok adnak otthont a Europride el-
nevezésű egyhetes rendezvénysorozatnak.

a Felvon u lások k er eTelemzése

A melegfelvonulások elemzési folyamatához hozzá-
tartozik a politikai diskurzusban alkalmazott keret-
elemzés (frame analysis) módszere is, amelynek lé-
nyege Marco Tackenberg elmélete alapján úgy fog-
lalható össze, hogy a frame (keret) jelenti a kollektív 
diskurzus alapfogalmát, amely szemantikai, kogni-
tív és társadalmi funkciókat is betölt, szerepe a pszi-
chológiában használt sémákhoz hasonlítható. A tö-
megdemonstrációk esetében, amikor a tüntetőkre a 
lázadók címkét használják, akkor az egyik lehetsé-
ges séma aktiválódik: a közrendbarát (law and order) 
felfogásé, amely megfosztja a tüntetést politikai jel-
legétől, és a tüntetőket átminősíti egyszerű rendbon-
tókká. Az ebbe a sémába nem illeszkedő tényeket és 
elemeket figyelmen kívül hagyják, elhallgatják, míg 
másokat, amelyek ezt alátámasztják, kihangsúlyoz-
zák. A keretek társadalmi szerepe a befolyásolás: a 
keret a potenciális támogatók megnyerésének esz-
köze. A mozgalomkutatás megkülönbözteti a konk-
rét eseményekhez kapcsolódó vezérkereteket (master 
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frames) és a gyülekezési jog tartalmára és érvényes-
ségére vonatkozó metakereteket (meta frames).2

A melegfelvonulások és a gyülekezési jog viszo-
nyának értelmezésekor a rendőrség, a politikai elit és 
a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (a to-
vábbiakban lmbt) személyek magatartásának elem-
zéséhez az alábbi duális érvrendszer adhat keretet:3

közrendbarát  
(law and order oriented)

szabadságjogpárti  
(civil rights oriented)

Szigorú törvényesség Arányosság
Kevés kontroll a rendőrség 
felett

Több demokratikus kontroll 
a rendőrség felett

A rendőrség dicsérete A rendőrség szankcionálása
A közrend biztosításának 
fontossága

A polgári szabadságjogok 
elsőbbsége

Az illegális tüntetésekkel 
szembeni intolerancia

Az engedély nélküli 
tüntetések tolerálása

A tüntetők 
szabálytalanságaival 
szembeni intolerancia

A tüntetők kisebb 
kihágásainak tolerálása

A rendőrség kisebb 
kihágásainak tolerálása

A rendőrség kisebb 
kihágásaival szembeni 
intolerancia

A tüntetőkkel szembeni 
igény az általuk okozott kár 
megtérítésére

A tüntetők nem kell hogy 
fizessenek az általuk 
okozott kárért

Az engedélyezési gyakorlat 
szigorítása

Az engedélyezési gyakorlat 
liberalizálása

A kényszerítő eszközök 
szabadabb alkalmazása

A kényszerítő eszközök 
alkalmazásának szigorítása

A rendőrség forrásainak 
növelése

A rendőrség forrásainak 
csökkentése

az eu rópa I u n Ió a la pjogI 
ügy nökségén ek j elenTése  

a homoFóBI á ról

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének a homo-
fóbiáról készített 2008-as jelentése4 megállapította, 
hogy a békés gyülekezés jogát a tagállamok alap-
vetően tiszteletben tartják, hiszen köti őket az Em-
beri jogok európai egyezményének (a továbbiakban 
Egyezmény) 11. cikke. A tagállamok egy részében 
a köztéri demonstrációk tartása előzetes engedélye-
zéshez kötött, míg az országok többségében nem 
szükséges előzetes engedélyezés a hatóságok részé-
ről, azonban a tervezett esemény részleteiről pontos 
bejelentést kötelesek tenni a.5 A világos törvényi ke-
retek mellett felmerültek bizonyos esetekben prob-
lémák az lmbt személyek felvonulása kapcsán is. Így 
például a hatóságok (elsősorban helyi szinten) önké-

nyesen vagy aránytalan mértékben szigorították az 
lmbt személyek jogaiért rendezendő tüntetések en-
gedélyezését vagy annak tudomásulvételét. A jelen-
tés itt egy bolgár esetet hoz fel 2005 augusztusából. 
Romániában pedig az lmbt-felvonulás 2005-ben elő-
ször be volt tiltva, arra hivatkozva, hogy a rendőrség 
nem fogja tudni megvédeni a résztvevőket, azonban 
később mégis engedélyezték a rendezvényt. 2006-
ban és 2007-ben a hatóságok már sokkal nyitottab-
ban álltak a melegfelvonulásokhoz, annak ellenére, 
hogy elkövettek olykor szabálytalanságokat az enge-
délyezési eljárás során. Lengyelországban, Varsóban 
a 2005. június 11-ére tervezett Egyenlőség Parádét 
nem engedélyezték, a közúti közlekedési törvényre 
hivatkozva, ugyanakkor vezető politikusok részé-
ről is elhangoztak homofób megnyilatkozások. Az 
ebből kibontakozó Baczowski and the others v. Po-
land ügy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíró-
sága (a továbbiakban EJEB) elé került, ahol megál-
lapították az Egyezménynek a gyülekezés szabadsá-
gát garantáló 11. cikke sérelmét, továbbá azt az el-
várást fogalmazták meg a közhivatalt betöltő politi-
kusokkal szemben, hogy tartózkodjanak az embe-
ri méltóságot sértő kijelentésektől.6 2005 novembe-
rében Poznanban szintén megtiltották az Egyenlő-
ség Menetének megtartását, annak ellenére, hogy az 
EJEB az Egyezmény megsértését állapította meg, a 
lengyel Alkotmánybíróság pedig a közúti közleke-
dési törvény alkotmányellenességét.

A hatóságok a melegfelvonulások megtiltásakor 
általában a közrend és a közbiztonság (good/public 
order vagy public safety) kategóriáját használják ér-
velésükben. 2007 májusában Vilniusban a főváro-
si önkormányzat megtiltott egy antidiszkrimináci-
ós rendezvényt, amelyben a Litván Meleg Liga is 
szándékozott részt venni. A szervezet ezt követően 
lmbt rendezvényt szervezett volna Vilniusban, azon-
ban a város önkormányzatának tanácsa módosítot-
ta a tisztasági és hulladékeltávolítási szabályozást , 
olyan módon, hogy az önkormányzat jogosult lett 
azoktól a rendezvényektől megtagadni az engedélye-
zést, amelyek a „társadalomban negatív reakciókat” 
válthatnak ki.

A felvonulásokkal kapcsolatos másik problé-
makörbe azok az esetek tartoznak, amikor a ható-
ságok nem képesek biztosítani az lmbt személyek 
vagy szervezetek gyülekezési szabadságának meg-
felelő védelmét. Lettországban így ment ez 2007-
ig, amikor a melegfelvonulás szervezői a rigai bíró-
ságra vitték azt a problémát, hogy a hatóságok kez-
detben visszautasították a felvonulóknak az erősza-
kos ellentüntetők elleni védelme biztosítását 2005-
ben és 2006-ban. Észtországban 2007-ben a meleg-
büszkeség felvonulás szervezői panaszt nyújtottak be 
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az Igazságügyi Kancelláriára, amelyben kifogásolták 
a rendőrség együttműködési készségének hiányát a 
felvonulás szervezése során. A kancellár azt állapí-
totta meg döntésében, hogy az illetékes rendőrpre-
fektusnak az a kérése, hogy a szervezők saját ma-
guk gondoskodjanak a rendezvény védelmének biz-
tosításáról magáncég(ek) fölkérésével, önmagában 
nem törvényellenes, azonban az, hogy a szervezők 
ezt a kérést nem fogadták el, nem ok arra, hogy a 
felvonulás megtartását betiltsák. Németországban az 
alaptörvény 8. szakasza alapján a hatóságok kötele-
sek megvédeni a demonstrálókat a törvényben felso-
rolt esetekben, amelyeknek politikai tartalmuk van. 
A német Love Parade egyfajta „tömegszórakozás-
ként” nem hordoz politikai üzenetet, ezért a védel-
mi kötelezettség nem ilyen szigorú. (Svédország sza-
bályozása is ehhez hasonló.) Ennek eredményekép-
pen az ilyen – dominánsan szórakoztatásra épülő – 
felvonulások védelmét a szervezők saját költségükön 
biztosítják. A jelentésben megemlítik Magyarorszá-
got, felidézve, hogy a rendőrséget kritika érte, mert 
a felvonulókat nem megfelelően védte meg 2007 jú-
liusában, hiszen ellentüntetők számos alkalommal 
erőszakosan megzavarták a felvonulást.

A jelentés megállapítása szerint a rendőrségnek a 
békés felvonulók megfelelő védelemére való képte-
lensége okán az úgynevezett megelőző betiltás (pre-
ventive ban) csak kivételes esetekben igazolható.

A legtöbb tagállam nemzeti törvénykezése a gyű-
löletre, erőszakra vagy hátrányos megkülönböztetés-
re ösztönzés tilalmából fakadóan azokat a demonst-
rációkat tiltja, amelyek szexuális orientáció alap-
ján gyűlöletre, erőszakra vagy hátrányos megkülön-
böztetésre ösztönöznek. Bizonyos államok (például 
Spanyolország7 vagy Észak-Írország8) explicit mó-
don megjelöli a szexuális orientáción alapuló tilal-
mat. Mindezek ellenére egyes országokban, példá-
ul Romániában, hatósági engedéllyel tartanak úgy-
nevezett Normalitás Menetet a Konzervatív Párt, a 
vele együttműködő román ortodox egyház és más 
szélsőjobboldali csoportok kezdeményezésére, s a 
felvonuláson hangoztatott szlogenek gyakran tar-
talmaznak a homoszexuálisok ellen irányuló hátrá-
nyos megkülönböztetés, erőszak ösztönzésére alkal-
mas kijelentéseket.

A tolerancia kérdéséhez háttérismeretet szol-
gáltathat az, hogy az Európai Bizottság közvéle-
mény-kutatásában, az Eurobarometer 296. számú, 
A diszkriminációról az Európai Unióban 2008-ban9 
című felmérésében megállapította, hogy a megkér-
dezettek többsége szerint (EU-átlag: 51%) a szexu-
ális orientáció az etnikait követően a második leg-
gyakoribb formája a diszkriminációnak az unióban. 
Az megkérdezettek átlaga elfogadja azt az tényt, ha 

meleg személy költözik a szomszédjába (10 pontos 
komfortskálán az európai átlag 7,9); e tekintetben 
elöl jár Svédország (9,5), Dánia és Hollandia (9,3), a 
sort Bulgária (5,3), Lettország (5,5) és Litvánia (6,1) 
zárja. Hasonlóan válaszoltak meleg politikai veze-
tő lehetőségének említésére. Az európai átlag e kér-
désben 7,0, a legmagasabb értéket itt is Svédország 
(9,1), Dánia (9,0) és Hollandia (8,8) érte el, a legala-
csonyabbat Románia (3,9) és Bulgária (3,5).

országok, Felvon u lások, 
aTrocITások

Belorusszia: A korábbi szovjet jognak megfelelően 
szodómia bűntetteként a homoszexualitás illegá-
lis volt egészen 1994-ig, amikor a belorusz bünte-
tő törvénykönyv idevonatkozó tényállását módosí-
tották, és dekriminalizálták az egyneműek közötti 
szexuális viszonyt. A posztszocialista államok közül 
itt tartottak először melegfelvonulásokat 1999-ben 
(akkor rendőri brutalitással is találkoztak a felvonu-
lók), amelyet a Forum Lambda szervezett, többek 
között az ENSz fejlesztési programjának támoga-
tásával. 2000-ben a minszki Büszkeség Menetét be-
tiltották a hatóságok – elsődlegesen az orosz ortodox 
egyház nyomására –, huszonnégy órával az esemény 
tervezett kezdete előtt. A már elkezdődött rendez-
vényeket a rendőrség megszakíttatta.

Bulgária: Több éven keresztül a hivatalos indo-
kolás szerint a politikai helyzet nem tette lehetővé 
ezeket a felvonulásokat. 2007-ben az Európa Tanács 
Mindenki más, mindenki egyenlő elnevezésű kam-
pányának egyik célállomása volt Szófia, a diszkrimi-
natív bolgár gyakorlat miatt. 2008 júniusában tar-
tottak Szófiában egy engedélyezett felvonulást, ame-
lyet szélsőséges nacionalista ellentüntetők (és szkin-
hedek) zavartak meg Molotov-koktélokkal. A hat-
hatós rendőri jelenlét miatt incidensre, sérülésre nem 
került sor, mintegy hatvan személyt elfogtak.

Horvátország: 2002-ben ellentüntetők zavarták 
meg az első melegfelvonulást tojás-és kődobálással. 
2003–2005 között incidens nélkül zajlottak a zág-
rábi melegfelvonulások. 2006-ban erős rendőri je-
lenléttel és kordonnal biztosítva, problémamente-
sen ment végbe mintegy háromszáz résztvevővel a 
melegbüszkeség felvonulás. 2007-ben viszont már a 
körülbelül kétszáz fős felvonulást Molotov-koktélok 
dobálásával és könnygázzal zavarták meg ellentün-
tetők, illetve megtámadták a szervezőket, akik ha-
lálos fenyegetést tartalmazó üzeneteket is kaptak. 
Az egyik Molotov-koktélt dobó ellentüntetőt elfog-
ták és gyűlölet-bűncselekmény elkövetéséért elítél-
ték az új, 2006-ban életbe lépett büntető törvény-
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könyv alapján. Az egyik felvonulót, aki hogy telefo-
nálni tudjon, kilépett a védett zónából, fejen és ve-
sén ütöttek az ellentüntetők. A felvonulást követő-
en harminc-negyven résztvevőt érintett az össze-
sen hat szervezett támadás, tizenketten megsérül-
tek, ketten kórházba kerültek, nyolc személyt őrizet-
be vettek. 2008-ban a Kontra nevű leszbikus szer-
vezet kérdést intézett a rendőrséghez, számon kér-
ve, hogy az előző évi eseményeket követően miért 
csak egyetlen személy ellen emeltek vádat a felvo-
nulás résztvevőinek megtámadása miatt. Ez az egy 
vádlott Josip Situmot volt, akit az emberi élet és tu-
lajdon veszélyeztetése miatt ítéltek el és elrendelték 
pszichiátriai kényszergyógykezelését is, miután a bí-
róság bűnösnek találta gyűlölet-bűncselekmény el-
követése miatt (egyúttal ő az egyetlen személy, akit 
e tényállás miatt elítéltek Horvátországban). Az el-
lene folytatott eljárás annak nyomán indult, hogy a 
rendőrség a helyszínen Molotov-koktélt talált nála. 
A zágrábi rendőrkapitányság jelentésében közzétet-
te, hogy magukat igazolni nem tudó állampolgárok-
nál gyúlékony folyadékkal megtöltött üvegeket és 
tojással, paradicsommal teli műanyag táskákat ta-
láltak, amelyeket feltételezhetően a felvonulás részt-
vevőinek megtámadása céljából tartottak maguknál. 
A rendőrség vétség elkövetése miatt indított eljárást 
azok ellen, akik meg is támadták a résztvevőket, to-
vábbi elítélésekre azonban nem került sor.

Észtország: A 2004-ben tartott első melegbüszke-
ség felvonulás Tallinban problémamentesen zajlott. 
2005-ben körülbelül négyszáz személy vett részt a 
felvonuláson, incidens nem történt. 2006-ban ma-
gukat nacionalistáknak nevező ellentüntetők tojá-
sokkal és kövekkel, egyéb tárgyakkal dobálták meg 
a felvonulókat. Aa kőzáporral először a női felvonu-
lókat vették célba, de aztán mindenkit dobáltak, ti-
zenketten sérültek meg. Egy ember tett feljelentést, 
mert megtámadták, a rendőrök hat személyt vet-
tek őrizetbe a közrend erőszakos megzavarása mi-
att. Kritika érte a rendőrséget, mert nem lépett fel 
elég erélyesen az ellentüntetőkkel szemben. A ren-
dezvény szóvivője a 2007-es felvonulást megelőző-
en biztosította a rendőrséget a szervezők együttmű-
ködési szándékáról, és a minden állampolgárt meg-
illető gyülekezés szabadságának alkotmányos jogára 
hivatkozva kérte a hatóságokat, hogy a 2006-os in-
cidensekhez hasonló eseteket megelőzendő tegyenek 
meg mindent a felvonuláson részt vevők biztonságá-
ért. Hangsúlyozta, hogy kő- és tojásdobálás esetén, 
mivel az bűncselekményt valósít meg, feljelentést 
fognak tenni. Erre az észt büntető törvénykönyv 10. 
fejezetének a Társadalmi gyűlölködésre izgatás el-
nevezésű 151. §-a adhat hivatkozási alapot:„Azok a 
tevékenységek, amelyek nyilvánosan erőszakra vagy 

gyűlölködésre izgatnak nemzetiségre, fajra, színre, 
szexuális beállítódásra, nyelvre, eredetre, vallásra, 
politikai meggyőződésre, pénzügyi vagy társadalmi 
helyzetre való tekintettel, pénzbüntetéssel és három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendők.”

Lettország: 2005-ben eleinte vissza akarta vonni 
Riga város tanácsa a felvonulás engedélyezését „biz-
tonsági okokra” hivatkozva, és azzal magyarázva, 
hogy „ez az esemény a szexuális kisebbségek mellet-
ti toleranciát hivatott növelni, valójában mégis a to-
lerancia csökkenését eredményezné […] és a társada-
lom többsége ellenzi”.10 Végül a rigai közigazgatási 
hivatal felülbírálta a döntést és engedélyezte a felvo-
nulást. A körülbelül háromszáz felvonulót mintegy 
ezer ellentüntető homofób megjegyzések kíséreté-
ben könnygázzal és tojással dobálta meg, és igyeke-
zett a menetet feltartani. 2006-ban Riga város nem 
engedélyezte a felvonulást, a résztvevőkkel szembe-
ni várható agresszió okán. 2007-ben rendőri biztosí-
tás mellett nagyszámú ellentüntető jelent meg füst-
bombákkal felszerelve, de különösebb sérülés nem 
történt.

Litvánia: 2005-ben a vilniusi demonstráción el-
lentüntetők jelentek meg, atrocitásról nincs adat. 
2007-ben az Európa Tanács Mindenki más, min-
denki egyenlő kampánybuszának vilniusi menetét 
egyhangúan nem engedélyezte Vilnius város taná-
csa.

Moldova: 2005–2006 folyamán nem engedélyez-
ték a felvonulást. 2007-ben részben betiltották, a 
közrend megzavarásának lehetőségére hivatkozva.

Lengyelország: 1998-ban három ember tüntetett 
az lmbt személyek jogaiért. 2001–2003 között in-
cidens nélkül zajlottak a felvonulások. 2004-ben 
Krakkóban A tolerancia kultúrájáért elnevezéssel 
fesztivált tartottak, amelyet tojás-, kő- és üvegdo-
bálással zavartak meg ellenzői (elsősorban egy na-
cionalista párt, a Młodzież Wszechpolska képviselői). 
Az Egyenlőség Menetét nem engedélyezték, majd 
alternatív tüntetést szervezett kétezer ember; Poz-
nanban szintén kövekkel dobálták a menetet. 2005-
ben Krakkóban nem engedélyezték a felvonulást, a 
katolikus egyház II. János Pál pápa halála felett ér-
zett gyásza miatt. Varsóban az akkori polgármester, 
Lech Kaczyński nem engedélyezte a rendezvényt 
formai hibákra hivatkozva, ennek ellenére felvonult 
kétezer-ötszáz ember – köztük több politikus, töb-
bek között a lengyel miniszterelnök-helyettes, vala-
mint több német parlamenti képviselő is (zöldek), 
szivárványszínű zászlókkal és diszkriminációellenes, 
(„A homoszexuális nem pedofil!”, „Jogot és igazsá-
got mindenkinek!” feliratú) transzparensekkel. Az 
ellentüntetők próbálták bántalmazni őket, közülük 
tíz személyt letartóztattak. Poznanban a felvonulást 
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szintén nem engedélyezték, ennek ellenére szintén 
tüntettek, ellentüntetés mellett.

2006-ban Krakkóban a Tolerancia Menetén kö-
rülbelül ezer felvonuló vett részt – köztük a volt mi-
niszterelnök is, szolidaritása kifejezéséül. Fiatal na-
cionalista ellentüntetők dehonesztáló bekiabálások-
kal zavarták meg a menetet, tojásokat és köveket do-
bálták, továbbá tartottak egy „hagyomány meneté-
nek” nevezett ellenfelvonulást is, azonban a rend-
őrség hatékony fellépésének köszönhetően nem volt 
incidens, a két csoportot védőpajzzsal és gumibottal 
tartották egymástól távol, és a menet irányát végül 
megváltoztatták.

Varsóban három év után először engedélyezték, 
majd nagy létszámmal lezajlott a felvonulás, a né-
hány ellentüntetőt a rendőrség biztosította. 2007-
ben szintén Varsóban körülbelül négyezer, a mele-
gek jogaiért küzdő lengyel és más európai aktivis-
ta és politikus – így német parlamenti képviselők, a 
svéd Európa-ügyi miniszterasszony – vett részt az 
Egyenlőség Parádén. A rendőrség nagy készültsé-
ge és professzionális munkája távol tartotta az el-
lentüntetőket, ezért a felvonulás megzavarására nem 
került sor.

Románia: 2005-ben Bukarest főpolgármestere 
eredetileg nem engedélyezte a felvonulást, azonban 
miután Băsescu elnök közbeavatkozott, a rendez-
vény zöld utat kapott, így ötszáz személy felvonult, 
azonban szélsőjobboldali ellentüntetők is megjelen-
tek. 2006-ban az Új Jobb nevű jobboldali-keresz-
tény csoport panaszt nyújtott be a GayFest „obsz-
cén és társadalomellenes” mivolta miatt, a megtar-
tott felvonulást tojással, kövekkel és műanyag palac-
kokkal dobálták ellentüntetők, akik a rendőrsorfalat 
is megpróbálták áttörni. A rendezvény végére ötven 
embert előállítottak. 2007-ben ellentüntetők jelenlé-
te és agressziója mellett zajlott a felvonulás, a rend-
őrség könnygázt vetett be. Ugyanazon a napon ko-
rábban úgynevezett Normalitás Menetet szerveztek 
román jobboldali pártok, mintegy háromszáz részt-
vevővel. A rendőrség elfogott újnáci ellentüntetőket 
is, a rendezvény szervezői a rendőri professzionali-
tást dicsérték a felvonulást követően.

Oroszország: 2006-ban Moszkvában a városve-
zetés nem engedélyezte az első büszkeség felvonu-
lást a közrend lehetséges megzavarására, illetve a 
társadalomban keltett megbotránkozásra hivatkoz-
va. Az aktivisták azonban továbbra is kampányol-
tak a felvonulás megtartása mellett, mert akkoriban 
volt a tizenharmadik évfordulója annak, hogy a ho-
moszexualitás büntetőjogi tényállását megszüntették 
Oroszországban. Mindezzel együtt békésen felvo-
nult néhány tucat aktivista és két-háromszáz ellen-
tüntető (szkinhedek, nacionalisták, ortodox szélső-

ségesek). A rendőrség reakciója késett, nem akadá-
lyozták meg időben a felvonulók inzultálását. A Hu-
man Right Watch nevű nemzetközi jogvédő szerve-
zet az orosz hatóságokhoz fordult az események ki-
vizsgálása érdekében.11

2007-ben szintén nem engedélyezték a menetet, 
ennek ellenére felvonultak. Két nagyszabású ellen-
tüntetést szervezetek nacionalisták, és súlyos atroci-
tások történtek. A felvonulás megtartása mellett eu-
rópai parlamenti képviselők petíciót nyújtottak be 
Luskov polgármesternek, aki egyébként korábban 
„sátánistának” titulálta a felvonuláson részt vevő-
ket. A nem engedélyezett menet erőszakba torkollt, 
a felvonulókat ekkor is jobboldali és ortodox szél-
sőségesek támadták meg. Fizikailag bántalmaztak 
egy olasz európai parlamenti képviselőt, egy neves, 
a melegek jogaiért küzdő brit aktivistát és a Right 
Said Fred zenekar tagjait is.

Szerbia: 2001-ben Belgrádban ellentüntetők za-
varták meg a felvonulást, kövekkel, tojásokkal, üve-
gekkel dobáltak, az incidensek során rendőrök és ci-
vilek is megsérültek. A későbbiekben nem tartottak 
Büszkeség Menetét.

Csehország: 2008-ban szélsőjobboldali ellentünte-
tők könnygázzal zavarták meg a felvonulást, annak 
ellenére, hogy a hatóságok nem engedélyezték tün-
tetésüket.

Franciaország: 2008-ban a párizsi felvonulás mot-
tója „A diszkriminációmentes iskoláért” volt, amely-
lyel a fiatalok közötti idegengyűlölet, rasszizmus és 
szexizmus ellen kívántak fellépni. A felvonuláson 
részt vett Párizs polgármestere, egy volt kulturális 
miniszter, valamint politikusok mind a szocialista, 
mind a konzervatív pártok részéről. Tartottak fel-
vonulásokat Metzben, Montpellier-ben és több más 
francia városban is.

Németország: 2008-ban több ezer ember vett részt 
a nagyszabású berlini felvonuláson, ahol ünnepélye-
sen megemlékeztek a náci haláltáborok homoszexu-
ális foglyairól is. Különleges esemény volt a buchen-
waldi tábort túlélő, kilencvenöt éves Rudolf Brez-
da látogatása, akit homoszexualitása miatt vittek el. 
Ellentüntetők és incidens nélkül zajlott le a rendez-
vény. Tartottak felvonulásokat továbbá Drezdában, 
Kölnben, Düsseldorfban, Kielben és más német vá-
rosokban.

Olaszország: 2008-ban Rómában incidens nél-
kül zajlott a felvonulás, amely a felvonulók részéről 
kapott némi Vatikán-ellenes és a konzervatív kor-
mányzatot elítélő hangot is, elsősorban mert a kor-
mány elzárkózik a melegek házasságának kérdésé-
től.

Izrael: Idén ünnepelték a melegek jogaiért küz-
dők az izraeli Meleg Büszkeség Parádé tízéves év-
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fordulóját, amelyet a főváros önkormányzata anyagi-
lag is támogatott. A rendezvényen több ezren vettek 
részt szivárványszínű zászlókkal, énekelve-táncolva 
az utcán, és Tel-Aviv Mair parkjában ünnepélyesen 
felavattak egy központot a meleg közösség számá-
ra. Hasonlóan a korábbi rendezvényekhez, most is 
jobboldali ellentüntetés kísérte a felvonulást („Álla-
tok – nincs semmi, amire büszkék lehettek” felira-
tú transzparensek), de kevésbé volt erőszakos és po-
litikától átitatott, mint Jeruzsálemben, számoltak be 
róla a szervezők. Jeruzsálemben körülbelül három-
ezer-ötszáz aktivista vett részt a felvonuláson, mi-
közben ezerötszáz ultraortodox és jobboldali ellen-
tüntető protestált a felvonulás ellen; körülbelül öt-
százan közülük követték a menetet és megpróbál-
ták megakadályozni a továbbhaladást. A rendőrség 
(hétezer fővel) hatékonyan lépett fel, tizenkét em-
bert letartóztattak. Az ortodox ellentüntetők kuká-
kat gyújtottak föl, és robbanóanyagot is találtak ná-
luk, a rendőröket kövekkel dobálták meg.

Felvon u lások 
m agya rországon

Magyarországon az első melegfelvonulást a rend-
szerváltást követően, 1992-ben tervezték megtarta-
ni, azonban ez érdeklődés hiányában elmaradt, ezért 
a szervezők – szintén nemzetközi hagyományt át-
véve – úgynevezett Pink Pikniket tartottak. 1993-
ban az első meleg témájú filmfesztivál mellett az 
AIDS világnapja alkalmából fáklyás felvonulást ren-
deztek. 1997. szeptember 6-án vonult fel először kö-
rülbelül hatszáz meleg és leszbikus a Duna-korzón a 
Vörösmarty térig. 1998-ban a Közép-európai Egye-
tem (CEU) adott otthont az ekkor már többnapos 
III. Magyar Meleg és Leszbikus Film- és Kultu-
rális Fesztiválnak, amelynek részeként mintegy öt-
százan vonultak föl zenére zászlókkal, transzparen-
sekkel. A felvonulást ebben az évben ellentüntetők 
is kísérték, pejoratív üzenetekkel transzparenseiken. 
1999- ben szintén a CEU látta vendégül a IV. Me-
leg és Leszbikus Fesztivált, amelyet Pető Iván sza-
bad demokrata politikus nyitott meg. A rendezvény 
és a felvonulás kiemelt témája az akkori kormányzat 
családpolitikája volt, amelyet az melegek közössége 
őket kirekesztőnek értékelt. A felvonulók a korábbi-
nál hosszabb útvonalon érkeztek a Vörösmarty tér-
re ebben az évben, és már egy weboldalon (www.ga-
ypride.hu) is figyelemmel lehetett kísérni a fesztivál 
eseményeit. 2000-ben a fesztivál helyszíne a Trafó 
Kortárs Művészetek Háza lett, ahol a rendezvényt 
Rajk László liberális politikus nyitotta meg. A fesz-
tivál jelszava a „Vedd le az álarcot!” volt, s ebben az 

évben már a nemzetközi hagyománynak megfelelő 
időpontban és elnevezéssel, azaz július első szom-
batján került sor a már Meleg Büszkeség Napi Fel-
vonulásnak nevezett rendezvényre több mint ezer 
fő részvételével. A résztvevők a Kossuth térre érve 
petíciót és Bill Clinton amerikai elnök nyilatkoza-
tát nyújtották be a fesztivált szervező egyesületekkel 
közösen az Országgyűlésnek.

2001-ben a fesztivált a Kultiplex nevű szórakozó-
helyen tartották, Tamás Gáspár Miklós akkori sza-
bad demokrata képviselő nyitotta meg. Ekkor újdon-
ságként nem a korábbi társaságok (Lambda Buda-
pest Meleg Baráti Társaság, Háttér Baráti Társaság 
a Melegekért, Labrisz Leszbikus Egyesület) voltak a 
szervezők, hanem kifejezetten erre a célra alakult, a 
melegszervezetek által delegált tagokból álló Szivár-
vány Misszió Alapítvány lett a hivatalos program-
rendező. A menet új útvonalon haladt a Vigadó téri 
hajóállomásig; a felvonulást Alan Reiff, az Interpri-
de elnöke és a World Pride Bizottság társelnöke nyi-
totta meg. A felvonulás betiltását kérte ugyanakkor 
a rendőrségtől a Magyar Politikai Foglyok Szövet-
sége, a Politikai Elítéltek Közössége, a Történelmi 
Igazságtétel Bizottság és a Magyar Szabadsághar-
cosok Világszövetsége. 2002-ben a hetedik meleg-
fesztivál helyszínéül a Gutenberg Művelődési Ott-
hon szolgált, és Demszky Gábor, Budapest liberá-
lis főpolgármestere nyitotta meg, a több mint két-
ezer fős felvonulást pedig Gusztos Péter liberális po-
litikus köszöntésével indult útjára. 2003-ban a nyol-
cadik fesztivált az ekkortól állandó helyszínné váló 
Művész Moziban nyitotta meg Joke Swiebel európai 
parlamenti szocialista képviselő, aki mellett számos 
más európai politikus is részt vett a rendezvényen. 
A következő évi fesztivál Tabajdi Csaba európai par-
lamenti képviselő köszöntőjével indult. A több mint 
kétezer fős felvonuláson történtek atrocitások, mert 
egy ellenvéleményét kifejezni szándékozó ember kő-
vel dobta meg a felvonulókat. A Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom V. kerületi szervezete ellentünte-
tést szervezett „Gyermekvédelem” feliratú pólókkal a 
Deák térre, valamint a Tomcat néven ismert Polgár 
Tamás internetes blogger is feltűnt mint ellentünte-
tő. 2005-ben a tizedik fesztivált Göncz Kinga esély-
egyenlőségi miniszter nyitotta meg, amelynek kap-
csán a Jobbik lemondásra szólította fel, a rendőrség-
től pedig a rendezvény betiltását kérte. Polgár Tamás 
tojásdobálással próbálta megzavarni a felvonulást, 
amely technikai okok miatt nem sikerült. A 2006-
os fesztivált Ungár Klára, a másságát nyíltan felvál-
laló liberális politikus, a következő évit pedig Szetey 
Gábor akkori személyügyi államtitkár nyitotta meg, 
aki egyben bejelentette saját meleg mivoltát. A meg-
nyitón több magas rangú – szocialista és liberális – 
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politikus is részt vett. A felvonulást agresszív atro-
citások kísérték, s a rendőrség nem tudta maradék-
talanul megvédeni a felvonulókat a szélsőjobbolda-
li ellentüntetőktől, akik tojásokkal, homokkal töltött 
nejlonzacskókkal, sörösüvegekkel dobáltak, valamint 
az esti rendezvényen nyílt utcai erőszakra is sor ke-
rül, több száz ellentüntető várta a melegeket. A ro-
hamrendőrök szétoszlatták a csuklyát viselő, tojást 
dobáló, köpködő, a rendőröket is támadó tömeget, s 
rendzavarás és garázdaság miatt nyolc embert előál-
lítottak. A Magyar Nemzeti Front és a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom bejelentett ellentüntetést 
tartott a Dohány utcánál, hozzájuk a későbbiekben 
csatlakoztak a 2006-os Kossuth téri tüntetők is.

2008 folyamán az állampolgári jogok országgyű-
lési biztosának kiemelt projektje volt a békés gyüle-
kezés joga érvényesülésének vizsgálata. Ennek kere-
tében a biztos munkatársai részt vettek a melegfel-
vonuláson is, a tapasztalatokról a biztos július végén 
jelentést adott közre. Az OBH 3262/2008. számú 
jelentés teljes szövege hozzáférhető a hivatal honlap-
ján (www.obh.hu), itt csak rövid összefoglalását ad-
juk a történéseknek. A Szivárvány Misszió Alapít-
vány 2008. június 9-én jelentette be – több koráb-
bi visszavont bejelentést követően – a felvonulást a 
Budapesti Rendőr-főkapitányságon. A rendezvényt 
Budapest rendőrfőkapitánya előbb betiltotta, majd 
később saját határozatát visszavonva a felvonulást 
engedélyezte. Párhuzamosan tüntetést jelentett be 
az lmbt-menettel megegyező útvonalra a Rendszer-
váltó Fórum nevű szervezet nevében egy magánsze-
mély, illetve egy másik, és három más magánsze-
mély is a felvonulással azonos útvonalra, valamint 
a Liszt Ferenc térre ugyancsak egy magánszemély 
jelentett be tüntetést a Magyar Nemzeti Bizottság 
nevében. A rendőrség a különféle bejelentett ren-
dezvényeket kordonokkal és sorfallal választotta el 
egymástól. A menetek útvonalán az úttorkolatokat 
is kordonokkal zárták el. A rendezvények biztosítá-
sakor a rendőrség figyelembe vette a 2007-ben zaj-
lott atrocitásokat is.

Az lmbt-meneten 2008. július 5-én körülbelül 
négy-ötszáz fő vett részt, azonban a felvonulók közé 
került néhány magát újságírónak nevező személy is, 
akikről később kiderült, hogy más demonstrációkról 
már ismert, a felvonulás céljával egyet nem értő sze-
mélyek. A felvonulás során ennek ellenére nagyobb 
rendbontás nem történt, viszont a menet megindu-
lásával egy időben az útvonalának környékén rend-
bontások kezdődtek. A Regnum Marianum kereszt-
től egy másik menet indult el a melegfelvonulással 
ellentétes irányban, azzal párhuzamosan. Az útvo-
nal végén, az Erzsébet téren a rendőrségtől kapott 
tájékoztatás szerint az lmbt-felvonuláson részt vevő 

személyek, illetve a velük szimpatizálók fizikai bán-
talmazására felszólító beszédek hangzottak el. A be-
jelentett rendezvények ideje alatt több helyszínen – 
nem a bejelentett rendezvények résztvevői részéről – 
támadás érte az lmbt-menetben felvonulókat (tojás-
sal, preparált tojással, zöldséggel, gyümölccsel, kővel 
dobálták őket) és a biztosításukat ellátó rendőröket 
is (a felszedett díszburkolat köveivel, pirotechnikai 
eszközzel és Molotov-koktéllal támadtak). A beje-
lentett ellentüntetések végeztével néhány helyen im-
már bejelentés nélkül folytatódtak a gyülekezések.

Az országgyűlési biztos jelentésében az alábbi 
alapjogokat vizsgálta:

– a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság köve-
telménye, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog;

– az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettsége;
– az élethez és az emberi méltósághoz való jog ré-

szét képező magánszférához való jog;
– a szabad véleménynyilvánításhoz való jog;
– a békés gyülekezéshez való jog.
Jelentésében az ombudsman megállapította, hogy 

a rendőrség a július 5-i rendezvényeken a résztvevők 
védelme során teljes körűen eleget tett alapjogvédel-
mi kötelezettségének. Az ombudsman szerint az, 
hogy a gyülekezési törvény nem ad egyértelmű vá-
laszt arra, élvezhet-e előnyt egy gyülekezés egy ké-
sőbb, ugyanarra a helyszínre és időpontra bejelen-
tett másikkal szemben, a békés gyülekezéshez való 
joggal összefüggő visszásságot okoz. Jelentésében a 
biztos ismételten hangsúlyozta, hogy a rendőrök és 
a felvonulók tömeges megdobálása nem tartozhat a 
véleményszabadság által védett körébe.

Az ombudsman rámutatott, hogy az államnak a 
békés gyülekezéshez való jog érvényesülését garan-
tálnia kell a rendezvényt ellenérzéssel szemlélőkkel, 
ellentüntetőkkel, rendzavarókkal szemben. Míg a 
rendőrségnek minden rendelkezésre álló eszközzel 
biztosítania kell a gyűlések lebonyolítását, meg kell 
akadályoznia, hogy azokat megzavarják. A 2008. 
július 5-én megtartott, térben és időben egymáshoz 
közel eső, bejelentett rendezvények biztosítása során 
a rendőrség e követelménynek eleget tett, az egyes 
demonstrációkat kordonnal és rendőri erőkkel meg-
felelően elkülönítette.

A jelentés kiemeli: joga van ellenvéleménye ki-
fejezésére annak, aki nem ért egyet valamely ren-
dezvény céljaival. A véleményszabadság terjedelmé-
vel, eszközeivel kapcsolatban azonban az ombuds-
man leszögezi, hogy a vélemény áll védelem alatt – 
nem pedig az azt kifejező tojásdobálás. A vélemény-
nyilvánítás határa ott van, ahol mások alapvető jo-
gait, jelen esetben a békés gyülekezéshez való jogát, 
életét, testi épségét vagy emberi méltóságát nem sér-
ti. Az egyes be nem jelentett rendezvények résztve-
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vői azzal, hogy a nekik nem tetsző véleményt meg-
fogalmazó felvonulást különféle tárgyak dobálásával 
megzavarták, megsértették a felvonulók gyülekezé-
si jogát. Magatartásuk nem a véleménynyilvánítási 
szabadság által védett körbe tartozik, hanem bünte-
tőjogi megítélés tárgya.

Az állampolgári jogok biztosa hangsúlyozta: 
megfelelő jogállami választ igényel a Magyar Köz-
társaság államszervezetétől a rendzavarók kirívóan 
erőszakos magatartása, fellépésük, „véleménynyilvá-
nításuk” – a korábbiakhoz képest – mind mennyisé-
gileg, mind minőségileg új szintje. Az ombudsman 
jelentését tájékoztatásul megküldte a Legfelsőbb Bí-
róság elnökének és a legfőbb ügyésznek, kérve, hogy 
– az egységes és félreérthetetlen bírósági gyakorlat 
megteremtése érdekében – fontolják meg jogegységi 
eljárás indítványozását.

*

Összegzésképpen elmondható, hogy a nyugat-euró-
pai és angolszász melegkultúra fejlettségétől törté-
nelmi-politikai és kulturális eltéréseknél fogva a kö-
zép-kelet európai társadalmak jelentős mértékben 
elmaradtak, aminek e tanulmány vizsgálati szem-
pontjából adódóan nem elsősorban a kulturális vo-
natkozása az elsődleges, hanem az lmbt személyek 
alapvető joga, a békés gyülekezéshez való jog érvé-
nyesülése. Míg az Egyesült Államokban és Nyu-
gat-Európában régóta működnek a melegek jogaiért 
küzdő szervezetek, addig Kelet-Közép-Európában a 
civilszféra e területen való aktivizálódása jobbára a 
kilencvenes évek második felére tehető. Napjainkra 
nemzetközi egyezmények elvben rögzítik a diszkri-
mináció tilalmát, így sok esetben explicit módon a 
szexuális orientáció alapján történő megkülönböz-
tetés tilalmát is, a gyakorlatban azonban e nemzet-
közi egyezményeket aláíró közép-kelet-európai or-
szágok más képet mutatnak. Ennek következté-
ben, habár az alapvető jogi háttér minden ország-
ban megfelelő az lmbt személyek békés gyülekezé-
séhez (elsősorban a nemzetközi szerződések kötőe-
rejénél fogva), az országonként különböző engedé-
lyezési gyakorlatok és szintek, a politika befolyásá-
nak eltérő intenzitása és mértéke, a szélsőjobbolda-
li szervezetek jelenléte vagy annak hiánya, a rendőr-
ség beavatkozásának változó módja és annak társa-
dalmi legitimitása eredményezi azt az éles határvo-
nalat, amely egyértelműen ott húzódik a nyugat-eu-
rópai és a kelet-közép-európai országok között az 
lmbt személyek szerveződését és a melegfelvonulá-
sok békés vagy agresszív atrocitásokkal övezett mi-
voltát tekintve.
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