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A Háttér Társaság a Melegekért Egyesület üdvözli, hogy számos civil szervezet – köztük 
egyesületünk – nyomására az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kezdeményezi a Büntető 
Törvénykönyv több pontjának felülvizsgálatát, és többek között a nemzeti, etnikai, faji vagy 
vallási csoport tagja elleni erőszak tényállásának olyan irányú módosítását, hogy az más 
kisebbségi csoportok, köztük a szexuális kisebbségek tagjai elleni erőszak esetére is kiterjedjen. A 
módosítás alapvonalaival egyetértünk, véleményünk szerint azonban a választott kodifikációs 
megoldás nem garantálja megfelelő módon a meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű 
emberek védelmét, és ellentétes az Európai Unió tagállamainak legújabb jogalkotási 
gyakorlatával, valamint az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének ajánlásaival, mivel nem említi 
kiemelt módon a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti társadalmi csoportokat. 
 
A valamely társadalmi csoport tagja elleni erőszakos fellépés a diszkrimináció szélsőséges 
megnyilvánulási formája, az emberi méltóság alkotmányos alapjogának súlyos megsértése. Nem 
véletlen tehát, hogy a világ számos országa büntetőjogi eszközökkel lép fel az erőszak eme 
formája ellen: vagy külön bűncselekményként határozzák meg a „gyűlölet-bűncselekményt” vagy 
súlyosbító körülményként veszik figyelembe a rasszista, homofób indítékot más 
bűncselekmények megítélése során. A magyar Büntető Törvénykönyv jelenleg is ismeri a 
gyűlölet-bűncselekmény kategóriáját, és azt nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja 
elleni erőszak néven büntetni rendeli. Mint az a bűncselekmény elnevezéséből is következik, ez a 
bűncselekmény jelenleg a kisebbségi csoportok csak egy bizonyos körére (a nemzeti, etnikai, faji 
és vallási csoportok elleni támadások) terjed ki, a jelenlegi szabályozás alapján más kisebbségi 
csoportok esetén csak más, enyhébb megítélés alá eső, döntően csak magánindítványra 
üldözendő bűncselekmények (testi sértés, zaklatás, kényszerítés) elkövetéséért vonható 
felelőségre az elkövető.  
 
A gyűlölet motiválta bűncselekmények külön büntetőjogi megítélése mellett alapvetően három 
érv szól: 1) az erőszakos cselekmények más formáival (haszonszerzési célú, nézeteltérésből 
fakadó stb.) bűncselekményekkel szemben a gyűlölet-bűncselekmény célja az áldozat emberi 
méltóságának megsértése, amely önmagában is indokolja a súlyosabb büntetőjogi szankciókat; 
2) az ilyen bűncselekmények áldozatai a stigmatizációtól és a társadalmi elutasítottságtól félve 
nem mernek feljelentést tenni, ezért fontos hogy a hatóságok abban az esetben is nyomozást 
indítsanak, ha az áldozat részéről hivatalos feljelentés nem érkezik; 3) a rasszizmus és a 
homofóbia olyan rendkívül veszélyes társadalmi jelenségek, amelyek kiemelt kormányzati 
figyelmet érdemelnek, ezért érdemes róluk külön kimutatásokat, statisztikákat készíteni. 
Mindezek alapján megfogalmazható, hogy a szűk értelemben vett büntetőjogi funkción kívül a 
gyűlölet-bűncselekmények külön büntetőjogi megítélése egyben egyértelmű társadalmi üzenet 
megfogalmazása is.  
 
Ilyen egyértelmű üzenet megfogalmazásához azonban arra van szükség, hogy a törvény szövege 
is egyértelmű legyen, és kiemelje azokat a társadalmi csoportokat, amelyek a leggyakrabban 
válnak gyűlölet által motivált bűncselekmény áldozatává. A Minisztérium által előterjesztett 
javaslat azonban megőrizve a nemzeti, etnikai, faji és vallási kisebbségek kiemelt helyzetét egy 
átfogó kategória „a lakosság egyes csoportjai” révén kívánja a sértetti kört a szexuális 



 2

irányultság és nemi identitás szerinti csoportokra kiterjeszteni. Teszi mindezt úgy, hogy még az 
indoklásban sem tér ki rá, mely csoportok, milyen társadalmi jelenségek miatt van szükség a 
törvény kiegészítésére.  
 
A Legfelsőbb Bíróság a Károli-ügyben hozott határozatában egyértelművé tette, a szexuális 
irányultság a személyiség olyan lényegi vonása, amely a faji, etnikai, vallási hovatartozás mellett 
az emberi méltóság szerves része. Ez tükröződött helyesen a gyűlöletbeszéd kapcsán a 
Minisztérium által korábban készített előterjesztésben, amelyben a nyílt végű felsorolás („a 
lakosság egyes csoportjai”) mellett a faji, etnikai, vallási, szexuális irányultság és nemi identitás 
szerinti csoportok külön is nevesítve szerepeltek. Az elmúlt hónapok történései egyértelművé 
tették, hogy a mai Magyarországon a cigányság mellett a szexuális kisebbségek vannak 
leginkább kitéve a gyűlölet által motivált erőszakos cselekményeknek és a gyűlöletbeszédnek, 
ezért a nemzeti-etnikai hovatartozás, illetve a szexuális irányultság és nemi identitás kiemelt 
szerepeltetése mindenképpen indokolt.  
 
Hasonló következtetésre jutott az Európai Unió számos tagállama, így Belgium, Dánia, 
Franciaország, Hollandia, Portugália, Románia, Svédország és az Egyesült Királyság is, ahol a 
szexuális irányultság külön is megnevezésre került a gyűlölet motiválta erőszakos 
bűncselekmények meghatározása során. További négy országban (Németország, Észtország, 
Írország és Lettország) a gyűlöletre uszítás (közösség elleni izgatás) tényállása tartalmazza 
nevesítve a szexuális irányultságot. Mindezek alapján az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 
nemrégiben közzétett, Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the 
EU Member States c. jelentésében azt javasolja az Európai Bizottságnak, hogy új irányelv 
segítségével harmonizálják a tagállamok homofób indíttatású gyűlöletbeszédre és gyűlölet-
bűncselekményre vonatkozó szabályait. Egy ilyen irányú törvénymódosítással Magyarország 
csatlakozhatna a haladó európai államok gyakorlatához, egyben elébe menve az Európai Unió 
kötelező érvényű szabályozásának. 
 
Ennek hiányában félő, hogy a törvénymódosítás nem éri el célját, mivel a homályos 
megfogalmazás sem a potenciális elkövetők, sem a hatóságok számára nem fogalmaz meg 
egyértelmű iránymutatást. A szexuális irányultság nyilvános felvállalása, a melegek és 
leszbikusok társadalmi láthatóságának növekedése, a szexuális kisebbségek jogegyenlőségének a 
közbeszédben való fokozott megjelenése a fejlett nyugati világban is együtt járt az ezen 
csoportok tagjai elleni erőszakos cselekmények – időleges – elszaporodásával. Fontos lenne, 
hogy a jogalkotó még idejében erélyesen lépjen fel a szexuális kisebbségek egyenlőségi 
törekvéseit sajnálatosan kísérő negatív jelenségek visszaszorítása érdekében. 
 
Mindezek alapján javasoljuk: 
 a közösség tagja elleni erőszak tényállásában a szexuális irányultság és nemi identitás 

szerinti csoportok külön nevesítve is szerepeljenek; 
 a közösség elleni izgatás tényállásában is jelenjenek meg nevesítve a szexuális 

irányultság és nemi identitás szerinti csoportok; 
 a törvény indoklása részletesen térjen ki rá, hogy milyen megfontolások miatt 

szükséges a létező tényállás kiterjesztése a szexuális kisebbségekre.  
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