
 

 

 

 

 

 

A Magyar LMBT Szövetség 2009-ben létrehozott ernyőszervezet, amely a Magyarországon működő 

leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) szervezeteket fogja össze. A Szövetség célja az 

LMBT emberek egyenlőségének és emberi jogainak előmozdítása, a hátrányos megkülönböztetés és 

előítéletek elleni fellépés, az LMBT emberek társadalmi befogadásának, láthatóságának, identitásának 

erősítése. A Szövetség az ILGA-Europe európai ernyőszervezet tagja. 
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A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE  

A HOMOFÓB ÉS TRANSZFÓB GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEKRŐL  

Magyarországon a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek terhére előítéletes indokból elköve-

tett, ún. gyűlölet-bűncselekmények rendkívül elterjedtek. Az MTA TK Szociológiai Kutatóintézete és a Háttér 

társaság által 2010-ben készített kutatás alapján a megkérdezett több mint 1600 válaszadó 16%-át érte már 

erőszakos támadás szexuális irányultsága vagy nemi identitása miatt, ez a szám a transzneműek esetében 

még magasabb, 26%. A közvélekedésről eltérően ezen esetek kisebb része (25%-a) kapcsolódik csak a 

Pride felvonulásokhoz, a többséget a hétköznapok során, az utcán, iskolában vagy LMBT szórakozóhelyek 

környékén szenvedik el az érintettek. A dokumentált esetek a verbális inzultusoktól a baseballütővel való 

fenyegetésen át a súlyos sérüléssel járó támadásokon át egészen az emberölésig terjednek. A kutatás sze-

rint az áldozatok mindössze 15%-a jelentette a hatóságoknak az őket ért támadásokat. Ezen eredmények az 

EU Alapjogi Ügynökségének 2012-es, LMBT embereket megcélzó, Magyarországra is kiterjedő kutatása is 

megerősítette.  

A romagyilkosságok óta Magyarországon is fokozott figyelem kíséri a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcso-

latos fellépést: szigorodott a Büntető Törvénykönyv (Btk.), a rendőrségen belül külön szakvonalat hoztak 

létre a gyűlölet-bűncselekmények nyomozására, több konferenciát rendeztek a témában. Sok esetben azon-

ban az érintett hatóságok a gyűlölet-bűncselekményeket a rasszista-antiszemita támadásokkal azonosítják, 

figyelmen kívül hagyva, hogy az LMBT közösség tagjai is gyakran válnak ilyen támadás áldozatává. A homo-

fób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépést nehezíti az áldozatok különösen alacsony jelen-

tési hajlandósága, valamint a hatóságok LMBT emberekkel kapcsolatos legalapvetőbb ismereteinek hiánya, 

nem ritkán az előítéletes fellépés.  

A gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépés ugyanakkor általában is komoly hiányosságokat mutat. A haté-

kony fellépéshez ugyanis az érintett hatóságok és civil szervezetek együttműködésére, a jogszabályalkotás-

tól a jogalkalmazás megerősítésén át a képzések és a tudatosságnövelő kampányok összehangolt rendsze-

rére lenne szükség.  

Mindezek alapján javasoljuk, hogy: 

● fogadjanak el nemzeti stratégiát és cselekvési tervet a gyűlölet-bűncselekmények megelőzésére, 

és az ellenük való hatósági fellépés hatékonyságának növelése érdekében; 

● módosítsák a Btk.-t úgy, hogy a zaklatás és a vagyon elleni bűncselekmények esetében is figye-

lembe lehessen venni a gyűlölet-motivációt;  

● fogadjanak el a gyűlölet-bűncselekmények nyomozásáról szóló rendőrségi és ügyészségi proto-

kollokat, amelyek kifejezetten kitérnek a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményekre; 

● tegyék közzé a gyűlölet-bűncselekmény szakvonal tagjainak listáját, és tegyék lehetővé, hogy az 

áldozatok közvetlenül a szakvonal tagjainak tegyenek bejelentést az őket ért támadásról;  

● vezessenek be a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó tanegységeket a rendészeti és jogi ok-

tatás során; és szervezzenek széles körben továbbképzéseket a hatóságok munkatársai számá-

ra; 

● hozzanak létre munkacsoportokat a civil társadalom képviselőinek részvételével, amelyek fela-

data az egyedi gyűlölet-bűncselekmények kapcsán indult nyomozások monitorozása; 

● alakítsák át a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó adatgyűjtést, hogy az valamennyi gyűlö-

let-bűncselekményre kitérjen, lehetővé tegye az esetek nyomon követését a bejelentéstől a bün-

tetés kiszabásáig, és elkülönülve jelenjenek meg bennük a különböző áldozati csoportok; 

● indítsanak a támadások bejelentésére buzdító célzott kampányt az LMBT közösségen belül. 


