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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. 

A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE  

A HOZZÁTARTOZÓ BÁNTALMAZÁSA ÚJ TÉNYÁLLÁSÁRÓL 

A családon belüli erőszak jelensége a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek 

vonatkozásában is rendkívül súlyos társadalmi problémát jelent. Családon belüli erőszak az alábbi legjellemzőbb 

formákban éri az LMBT embereket: 

● az LMBT gyermekeket és fiatalokat családtagjaik részéről érő, „nevelő célzatú” erőszak; 

● a megromlott heteroszexuális párkapcsolatban élő leszbikus és biszexuális nőket partnerük részéről érő, a 

kapcsolat fenntartására irányuló partnerkapcsolati erőszak; 

● az azonos nemű párkapcsolatban élő személyek közötti partnerkapcsolati erőszak. 

Az azonos nemű párok közötti partnerkapcsolati erőszak megfelelő kezelését gyakran megnehezíti a női 

áldozatokra és férfi elkövetőkre összpontosító széles körben elterjedt megközelítés. Nem megkérdőjelezve, hogy a 

partnerkapcsolati erőszak jelensége szoros összefüggésben áll a nők társadalmi alávetettségével, kiszolgáltatatott 

helyzetével, ez a megközelítés gyakran azzal a szándékolatlan következménnyel jár, hogy az azonos nemű párok 

esetén a partnerkapcsolati erőszak problémája teljesen láthatatlan marad vagy trivializálódik. 

Az LMBT embereket érő családon belüli erőszak elleni fellépést az alábbi tényezők nehezítik: 

●  az elkövetők gyakran a szexuális irányultság vagy nemi identitás nyilvánosságra hozásával való 

fenyegetéssel tartják sakkban az áldozatokat; 

● az internalizált homo-/transzfóbia miatt az áldozatok egy része saját magát hibáztatja az erőszak miatt; 

● az áldozatok a bejelentés során kénytelenek feltárni a hatóságok előtt szexuális irányultságukat vagy nemi 

identitásukat, amelyre sokan nem hajlandóak, ezért inkább nem is jelentik az őket ért erőszakot; 

● a hatóságok és a támogató szolgálatok munkatársai nem rendelkeznek kellő ismeretekkel az LMBT 

emberekről, nem ritkák az előítéletes megnyilvánulások; 

● a támogató szolgáltatások, különösen az átmeneti otthonok nincsenek felkészülve a férfi áldozatok 

fogadására; 

● széles körben elterjedtek azok a téves nézetek, hogy az azonos neműek közötti párkapcsolatban a 

bántalmazás kölcsönös, és hogy az áldozatok könnyebben el tudják hagyni a bántalmazó környezetet, 

mivel nincsenek annyira kiszolgáltatott helyzetben.   

A Magyar LMBT Szövetség üdvözli a hozzátartozók közötti erőszak új tényállásának bevezetését és a kiszabható 

büntetési tételek emelését. Üdvözöljük, hogy a tényállás megfogalmazása kellően általános ahhoz, hogy abba az 

azonos nemű partnerek (volt vagy jelenlegi élettársak, bejegyzett élettársak) is beleférjenek. 

Problémásnak érezzük ugyanakkor, hogy a törvényjavaslat nem terjed ki az együtt nem élő párokra vagy 

korábbi párokra. Ez különösen hátrányosan érinti az azonos nemű párkapcsolatban élő embereket, mivel a 

szexuális irányultság kiderülésétől és az ezzel járó társadalmi elutasítástól tartva számos azonos nemű pár inkább 

nem költözik össze, őket a javaslat egyáltalán nem védené. 

További problémának tartjuk, hogy a testi sértésre, becsületsértésre, kényszerítésre vagy személyi szabadság 

megsértésére épülő tényállás nem teszi büntethetővé azt a gyakori elkövetési magatartást, amikor az elkövető úgy 

gyakorol ellenőrzést az áldozat felett, hogy valamilyen jelentős hátrányt helyez kilátásba (pl. a fent említett, a 

szexuális irányultság nyilvánosságra hozásával való fenyegetés). 

Javasoljuk ezért a tényállás módosítását az alábbiak szerint: 

● a tényállás kiterjesztése az együtt nem élő intim partnerekre vagy volt partnerekre; 

● a kényszerítő ellenőrzés mint elkövetési magatartás beemelése. 

 


