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MEGHÍVÓ 

A Háttér Társaság a Melegekért és a TransVanilla tisztelettel meghívja Önt  
a Stop Trans Pathologization 2012 nemzetközi kampány keretében  

szervezett műhelybeszélgetésére. 

 

A rendezvény címe: 
Transzszexualitás, medikalizáció, emberi jogok:  

Beszélgetés a transzszexualitás orvosi megítéléséről 

Időpontja:  
2010. október 25. (hétfő) 18:00-19:30 

Helyszíne:  
MTA Szociológiai Kutatóintézet Könyvtárterme 
1014 Budapest, Úri utca 49. I. emelet, Titkárság 

 

Az elmúlt évek során egyre hangsúlyosabban jelenik meg a transznemű 
közösségen belül az az igény, hogy a transzszexualitást nem kellene 
mentális betegségnek tekinteni. A változást követelők szerint a 
transzszexualitás uralkodó orvosi megközelítése megbélyegzi a 
transzneműeket, figyelmen kívül hagyja a nemi identitások sokszínűségét 
és túlzott hatalmat ad az orvosok kezébe. A változást ellenzők szerint 
viszont csak a betegségként kezelés garantálhatja, hogy a 

transzszexuálisok megfelelő, a társadalombiztosítás által támogatott nemváltó 
beavatkozásokban vehessenek részt. A kemény viták ellenére az elmúlt években a szakmai és 
emberi jogi szervezetek sorra adtak ki a betegségként történő kezelés megszüntetését (az ún. 
„depatologizációt”) sürgető nyilatkozatokat. Milyen érvek szólnak a változások mellett és azok 
ellen? Mi az érintettek és a hazai orvostársadalom véleménye a kérdésben? Milyen hatással 
lenne egy esetleges változás a nemváltás folyamatára és a nemváltó orvosi beavatkozások 
finanszírozására? Ezekre a kérdésekre keresünk választ beszélgetésünk során. 
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A BESZÉLGETÉS RÉSZTVEVŐI 

DR. TAKÁCS JUDIT 
Szociológus, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, 
az ELTE Kisebbségszociológiai Tanszékének óraadó tanára. Szakterülete a 
családszociológia, kisebbségszociológia, esélyegyenlőség, különös tekintettel az 
LMBT emberek esélyegyenlőségére. A 2003-2004-ben végzett Transzszexuálisok 
az egészségügyi-szociális ellátórendszerben c. kutatás vezetője. 

DR. SIMON LAJOS 
Pszichiáter, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának 
oktatója, kutatója. 2009-ben az Egészségügyi Minisztérium felkérésére a 
vezetésével indult meg a transzszexualizmus kezelésével foglalkozó szakmai 
protokoll kidolgozása. A transzszexuálisok számára szervezett Metamor Klub 
vezetője.  

A STOP TRANS PATHOLOGIZATION 2012 KAMPÁNYRÓL 
A 2007-ben életre hívott nemzetközi kezdeményezés célja, hogy a transzneműeket ne tekintsék 
mentális betegeknek; a nemi identitászavar, illetve a transzszexualizmus kerüljön törlésre a 
mentális betegségek listájáról. A kampány apropóját az adja, hogy 2012-re várható az Amerikai 
Pszichiátriai Társaság által kiadott, az egész világon meghatározó jelentőségű Mentális 
rendellenességek kórmeghatározó és statisztikai kézikönyve c. dokumentum új változatának 
megjelenése, és hasonló felülvizsgálat alatt van az Egészségügyi Világszervezet által kiadott 
Betegségek nemzetközi osztályozása is. A kampány keretében idén október 23-án a világ több 
mint 40 városában tartanak tüntetéseket, beszélgetéseket. A kampány honlapja a 
http://www.stp2012.info címen érhető el. 

A TRANSZNEMŰ SZEMÉLYEK MAGYARORSZÁGI HELYZETÉRŐL 
Magyarországon a transznemű személyek hivatalosan is megváltoztathatják nemüket és 
nevüket. A nemváltás feltétele, hogy a transzszexualizmus diagnózisát orvosszakértő állapítsa 
meg; a jogi nemváltáshoz azonban nincs szükség orvosi beavatkozások (pl. hormonkezelés vagy 
nemváltó műtétek) elvégzésére. A nemváltott személyeket a jog minden tekintetben új nemük 
szerint kezeli, így például új személyigazolványt kapnak, új nemük szerint köthetnek házasságot 
vagy mehetnek nyugdíjba. A nemváltó beavatkozásokat a társadalombiztosítás azonban annak 
ellenére is csak 10% erejéig finanszírozza, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság az ilyen 
beavatkozások teljes finanszírozását írja elő. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kifejezetten 
tiltja a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetést, ennek ellenére a transznemű 
személyek gyakran válnak hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és erőszakos támadások 
áldozatává. 

http://www.stp2012.info/�
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A HÁTTÉR TÁRSASÁGRÓL 
A Háttér Társaság a Melegekért Magyarország legrégibb, jelenleg is működő LMBT civil 
szervezete. Tevékenysége három program köré épül: a Meleg Háttér Információs és Lelkisegély 
Szolgálat 1996. februárja óta a hét minden napján fogadja telefonon az LMBT emberek és 
családjaik kérdéseit, problémáit; a Háttér Meleg Jogsegély Szolgálat ingyenes jogi segítséget 
nyújt az LMBT emberek jogi természetű problémáira (munkahelyi diszkrimináció, erőszakos 
támadások, stb.); a HIV/AIDS Megelőzési Program keretében non-stop HIV-vonalat tartunk fenn, 
felvilágosító kiadványokat publikálunk, óvszer-automatákat működtetünk és kutatásokban 
veszünk részt. Emellett részt veszünk az LMBT emberekről szóló jogszabályok (egyenlő 
bánásmód, bejegyzett élettársi kapcsolat, gyűlölet-bűncselekmény) előkészítésében és 
véleményezésében; kutatásokat folytatunk az LMBT emberek társadalmi helyzetéről; az újságírók 
és nyilvánosság számára is nyitva álló archívumot tartunk fenn, valamint részt veszünk az 
évenként megrendezett LMBT Kulturális és Filmfesztivál szervezésében. A Háttér Társaság 1996 
óta aktív tagja az ILGA-Europe európai LMBT ernyőszervezetnek; alapító tagja a tavaly 
megalakult Magyar LMBT Szövetségnek; és aktív szerepet vállal a Civil AIDS Fórum és a 
Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségének munkájában. Az Egyesület honlapja a 
www.hatter.hu címen érhető el. 

A TRANSVANILLA ONLINE KÖZÖSSÉGRŐL 
A TransVanilla 2007 óta működő, folyamatosan frissülő transznemű információs és tanácsadó 
weboldal, a legnagyobb online transzszexuális közösség. A közösség havi rendszerességgel 
tematikus beszélgetéseket, előadásokkal egybekötött összejöveteleket is szervez. A találkozók 
teret biztosítanak az érintetteknek az információcseréhez és a kötetlen beszélgetéshez. A 
közösség tagjainak részvételével jelenleg folyik egy hivatalosan bejegyzett transznemű egyesület 
megalakulása, TransVanilla néven. Az egyesület tervei közt szerepel a transzszexuálisok 
érdekvédelmén és segítésén kívül szabadidős- és sportprogramok szervezése is. A közösség 
honlapja a transvanilla.hu címen érhető el. 

http://www.hatter.hu/�
http://transvanilla.hu/�

	Dr. Takács Judit
	Dr. Simon Lajos
	a Stop Trans Pathologization 2012 kampányról
	A transznemű személyek magyarországi helyzetéről
	A Háttér Társaságról
	A TransVanilla Online Közösségről

