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1.MI AZ A 
GYŰLÖLET-

BŰNCSELEKMÉNY? 

A gyűlölet-bűncselekmény olyan bűncselek-
mény, amelynek indítéka egy embercsoporttal 
szembeni előítélet. Tehát ha valaki előítélettől 
vezérelve követ el egy büntetendő cselekményt, 
azt gyűlölet-bűncselekménynek nevezzük. 

De mi számít előítéletességnek? Ide tartoznak az 
előzetes negatív vélemények, a sztereotípiák, az in-
tolerancia vagy a gyűlölet olyan emberekkel szemben, 
akik valamilyen közös tulajdonsággal rendelkeznek. 
Ilyen közös tulajdonság lehet a rassz, az etnikai szár-
mazás, a nyelv, a vallás, a nemzeti hovatartozás, a 
szexuális irányultság, a nem, a nemi identitás és 
annak kifejezése, vagy egy-egy embercsoport más 
lényegi tulajdonsága.

A gyűlölet-bűncselekmény nem feltétlenül személy 
vagy személyek ellen irányul. Ha például valakinek a 
tulajdonát előítéletes indítékból megrongálják, vagy 
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egy eseményt úgy támadnak meg, hogy rongálás is 
történik, az is gyűlölet-bűncselekmény. 

Gyűlölet-bűncselekmény áldozata nemcsak olyan 
ember lehet, aki valamely védett csoporthoz (pl. a 
leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és 
interszex közösséghez vagy valamely vallási, etnikai 
csoporthoz) tartozik, hanem olyan is, akit az elkövető 
az adott csoporthoz tartozónak vél. 

Ha valakit a szexuális irányultsága és / vagy a nemi 
identitása miatt ér gyűlölet-bűncselekmény, azt ho-
mofób vagy transzfób gyűlölet-bűncselekménynek 
nevezzük.  

A GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEK 
ELKÖVETÉSÉNEK SZÁMOS MÓDJA LÉTEZIK:

▪ fizikai bántalmazás;
▪ szexuális erőszak;
▪ megfélemlítés, fenyegetés, bullying; 
▪ vandalizmus, rongálás; 
▪ bántó, gyűlölködő levelek vagy üzenetek kül-

dése;
▪ zaklatás (pl. állandó hívogatás vagy üzene-

tek küldése);
▪ csoport, illetve annak tagja elleni erőszakra 

vagy gyűlöletre uszítás.
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Ezek a gyűlölet-bűncselekmények legáltalánosabb 
elkövetési módjai, de lényegében bármely bűncselek-
mény lehet gyűlölet-bűncselekmény. Ez azon múlik, 
hogy az elkövető azért tette-e, amit tett, hogy ezzel 
kifejezze gyűlöletét egy védett tulajdonsággal rendel-
kező egyén vagy csoport ellen. 

Homofób és/vagy transzfób gyűlölet-bűncselekmé-
nyeket nemcsak leszbikus, meleg, biszexuális, transz-
nemű, queer és interszex (a továbbiakban: LMBTQI) 
emberek ellen lehet elkövetni. Áldozattá válhatnak 
az LMBTQI embereket és ügyüket támogató szemé-
lyek, emberi jogi aktivisták vagy bárki, akiről az el-
követő úgy gondolja, hogy az LMBTQI közösséghez 
tartozik. Gyűlölet-bűncselekmény célpontja lehet a 
védett tulajdonsággal rendelkező emberekhez vagy 
csoportokhoz tartozó tulajdon (például egy zászló, ki-
települőpult vagy bármilyen eszköz), de akár ingatlan 
(pl. közösségi centrum, szórakozóhely) is. 

A legfontosabb tényező az elkövetők motivációja, 
nem pedig az áldozat szexuális irányultsága, illetve 
nemi identitása.
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HOGYAN LEHET MEGKÜLÖNBÖZTETNI A 
GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEKET MÁS 
BŰNCSELEKMÉNYEKTŐL?

Egy-egy gyűlölet-bűncselekmény hatása túlmutat a 
puszta fizikai és anyagi káron, amit okoz. Ha egy em-
bert az identitása, személyiségének lényegi vonása 
miatt támadnak meg, az más bűncselekményeknél 
nagyobb érzelmi és lelki sérülést okoz neki. Minden 
gyűlölet-bűncselekmény növeli a sérülékenység, se-
bezhetőség érzését, hiszen az egyén nem változtathat 
azon a tulajdonságán, amely a gyűlölet-bűncselek-
mény célpontjává tette. Ráadásul a gyűlölet-bűncse-
lekmények nem egyszerűen egy személy, hanem az 
érintett csoport vagy közösség valamennyi tagja ellen 
irányulnak. A homofób és transzfób gyűlölet-bűncse-
lekmények az egész LMBTQI közösség számára ne-
gatív üzenetet sugároznak.

Előfordul, hogy egy bűncselekmény elkövetőjének 
valódi motivációja rejtve marad. Például amikor 
egy meleg férfit megvernek egy meleg bár előtt, de 
az elkövetőt csak garázdaság miatt büntetik meg. 
Ebben az esetben a hatóságok nem ismerték fel a 
bűncselekmény valódi motivációját és hatását.
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Példa gyűlölet-bűncselekményre: amikor 
fizikai támadás ér, mert „buzi köcsög” 
vagy.

Természeten nem minden olyan bűncselekmény, 
amelyet egy sérülékeny csoport tagja ellen követnek 
el, gyűlölet-bűncselekmény. Bárkit érhet például 
rablótámadás. Egy bűncselekmény csak akkor 
gyűlölet-bűncselekmény, ha az elkövető azért köve-
ti el, mert az áldozat egy meghatározott társadalmi 
csoporthoz tartozik.

	 Nem gyűlölet-bűncselekmény, ha egy bale-
set utáni vita során az egyik autó sofőrje megüti a 
másikat, akkor sem, ha a fizikai támadás áldozata 
történetesen meleg. 

	 De gyűlölet-bűncselekmény, ha egy azonos 
nemű párt szóban sértegetnek és megtámadnak egy 
villamoson.

	 Nem gyűlölet-bűncselekmény, ha egy számí-
tógépet ellopnak egy leszbikus szervezet irodájából.

	 De gyűlölet-bűncselekmény, ha valaki homo-
fób szitokszavakat fest az irodaépület falára.
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	 Nem gyűlölet-bűncselekmény, ha egy transz 
ember párkapcsolati erőszak áldozata.

	 De gyűlölet-bűncselekmény, ha fiatalok egy 
csoportja vagy akár az áldozat egyik családtagja 
rátámad és közben transzfób szidalmakat kiabál.

MENNYIRE GYAKORIAK A GYŰLÖLET-
BŰNCSELEKMÉNYEK?

A hivatalos statisztikák szerint Magyarországon 
évente alig néhány homofób és transzfób gyűlölet-
bűncselekményt követnek el. A kutatások azonban 
azt mutatják, hogy a legtöbb esetet az áldozatok nem 
jelentik: sokkal több LMBTQI ember számol be arról, 
hogy az elmúlt években támadás érte, mint ahányan 
a rendőrségi statisztikában szerepelnek. Ennek egy-
részt az az oka, hogy nagyon sokan nem tesznek 
feljelentést, másrészt viszont az, hogy a rendőrség 
gyakran „alulminősíti” a gyűlölet-bűncselekményeket. 
Ilyenkor nem vizsgálják, vagy nem veszik figyelembe 
a cselekmény valós motivációját, így „egyszerű” bűn-
cselekményként kerül be a statisztikába az is, ami 
valójában gyűlölet-bűncselekmény. 
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2.TILTJA A 
TÖRVÉNY? 

Igen. 2013 óta a Büntető Törvénykönyv (2012. évi 
C. törvény) már felsorolja a szexuális irányultságot 
és a nemi identitást is a gyűlöletbeszédről és a gyű-
lölet-bűncselekményekről szóló tényállásoknál. A 
magyar büntetőjog tehát kifejezett védelmet nyújt a 
homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményekkel 
szemben. 

A törvény megfogalmazásában 
a gyűlöletbeszéd = „közösség elleni uszítás”,
a gyűlölet-bűncselekmény = „közösség tagja elleni 
erőszak”.
 
A közösség elleni uszítás (Büntető Törvénykönyv, a 
továbbiakban: Btk. 332.§) akkor valósul meg, ha valaki 
nagy nyilvánosság előtt a lakosság egyes csoportjai 
ellen – többek között nemi identitásra, szexuális irá-
nyultságra tekintettel – erőszakra vagy gyűlöletre uszít. 

Közösség tagja elleni erőszakot (Btk. 216.§) követ 
el, aki valakinek a nemi identitása vagy szexuális 
irányultsága miatt olyan, kihívóan közösségellenes 
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magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az 
adott csoport tagjában riadalmat keltsen. Ilyen kihí-
vóan közösségellenes magatartás például a homofób 
vagy transzfób skandálás vagy egy vagyontárgy meg-
rongálása. Súlyosabban minősülő bűncselekmény, 
ha valaki mást a nemi identitása vagy szexuális irá-
nyultsága miatt bántalmaz, illetve erőszakkal vagy 
fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, 
ne tegyen vagy eltűrjön. 

Bántalmazásnak minősül minden testre irányuló táma-
dó ráhatás (ütés, rúgás); nem kell hozzá, hogy sérülés 
is keletkezzen. Ha a közösség elleni erőszakot fegyve-
resen, felfegyverkezve, jelentős érdeksérelmet okozva, 
a sértett sanyargatásával, csoportosan vagy bűnszö-
vetségben követik el, még súlyosabban büntetik. 

Más bűncselekményeknél is figyelembe kell venni, 
ha előítélet volt az indíték. Ez ugyanis (a Btk.-ban 
„aljas indokként” említve, pl. az emberölésnél) minősí-
tő körülménynek vagy (pl. rongálás, zaklatás esetén) 
súlyosító körülménynek minősül.  

▪   ▪   ▪

A közösség elleni uszítás (gyűlöletbeszéd) LMBTQI 
emberek ellen leggyakrabban az online térben valósul 
meg.
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Példa gyűlölet-bűncselekményre: 

amikor valaki beléd köt 
és zaklat, mert „leszbinek” 

látszol.
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3.MIT TEGYEK, 
HA GYŰLÖLET-

BŰNCSELEKMÉNY 
ÁLDOZATA VAGY 
TANÚJA LETTEM?

FIGYELJ ODA A BIZTONSÁGODRA!

Ha megtámadtak vagy attól kell tartanod, hogy meg-
támadnak, először is ügyelj a biztonságodra! Ha a 
rendőrség segítségére van szükséged, hívd a 112-es 
segélyhívószámot, és értesítsd őket! 

Ha bűncselekmény áldozata vagy tanúja vagy, pró-
bálj a saját biztonságodat szem előtt tartva segíteni! 
Kiabálj hangosan, próbáld felhívni mások figyelmét a 
történésekre! Szükség esetén hívd a 112-es segély-
hívószámot, és értesítsd a rendőrséget!
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Ha támadás ér vagy ezzel fenyegetnek, kísértést 
érezhetsz, hogy visszatámadj, esetleg visszaüss. Ez 
a stratégia azonban veszélyes lehet. Az a helyes, ha 
hívod a rendőrséget, és ők kezelik a helyzetet. Kerüld 
a szükségtelen összetűzést a támadóval! 

Ha az elkövető rendőr vagy más hivatalos személy, 
erre a helyzetre speciális eljárási szabályok vonatkoz-
nak. Kérj információt a Háttér Társaság Jogsegély-
szolgálatától, amelynek elérhetőségeit a www.hatter.
hu/jogsegely oldalon találod meg! 

Ha online támadás ér (például fenyegető üzeneteket 
kapsz a Facebookon), ne állj szóba az elkövetővel. 
Ments képernyőképet az üzenetekről, és szükség ese-
tén blokkold az elkövetőt! 

Ha az iskolában / oktatási intézményben ér támadás, 
akkor beszélj egy olyan tanároddal, akiben megbízol, 
vagy a helyi gyermekjóléti szolgálat munkatársával! 
Ha a munkahelyeden ér zaklatás vagy bántalmazás, 
jelezd a vezetőségnek! Az oktatási intézmény és a 
munkáltató feladata, hogy ilyen esetekben hatéko-
nyan fellépjen a zaklatás, bántalmazás ellen. A Háttér 
Társaság Jogsegélyszolgálatára ilyen helyzetekben 
is számíthatsz.
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HA SZÜKSÉGES, KÉRJ ORVOSI ELLÁTÁST

Ha komolyabb sérülés ért, vagy attól tartasz, hogy bel-
ső sérülésed lehet, hívd a 112-es segélyhívószámot! 
Mondd el, hogy megsérültél, és a rendőrség mellett a 
mentők is kiszállnak a támadás helyszínére.

Ha nincs súlyosabb sérülésed, akkor is jól teszed, ha 
orvosi segítséget kérsz. Menj el a legközelebbi orvosi 
ügyeletre vagy baleseti sebészetre!

Ha módod van rá, minden látható sérülésedről készíts 
fényképet! Ez később bizonyítékul szolgálhat. Ha egy 
támadásról bejelentést teszel a rendőrségnek, lehet-
séges, hogy ők is készítenek fényképet a sérüléseid-
ről. Ha elmész az orvoshoz, őrizd meg az ambuláns 
lapot vagy kórházi zárójelentést: ez tartalmazza a 
vizsgálat idejét és helyét, a sérüléseid leírását, a vizs-
gálatot végző orvos nevét, illetve hogy milyen további 
kezelésre van szükség.

JEGYEZD FEL A RÉSZLETEKET ÉS TÁROLD A 
FONTOS ADATOKAT

A támadás után amint lehetőséged van rá, jegyezz fel 
mindent, amire emlékszel, amit meg tudtál figyelni! 
A támadás pontos helye és időpontja mellett fontos 
az is, hogy leírd a támadót vagy támadókat. 
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▪ Hányan voltak? 

▪ Hogy néztek ki? 

▪ Milyen ruha volt rajtuk? 

▪ Volt valamilyen különleges ismertetője-
gyük?

▪ Merre menekültek? 

▪ Ha járművet használtak, írd fel a rendszá-
mát! 

▪ Írd fel az esetleges tanúk elérhetőségét! A 
közvetlen tanúk mellett, akik jelen voltak, a 
környező házakban lakók is láthatták a tá-
madást. Ha lehetséges, kérd meg a tanúkat 
arra is, hogy írják le, amit láttak, és dátum-
mal ellátva írják alá.

▪ Figyeld meg, van-e a közelben biztonsági 
kamera. 

Különösen fontos leírni, mit mondtak a támadás el-
követői, és miért gondolod, hogy a támadás homo-
fób, bifób vagy transzfób előítéletes indítékból eredt. 
Ezt bizonyíthatja például, ha a támadók LMBTQI-el-
lenes szitokszavakat használtak, tudtak a szexuá-
lis irányultságodról és/vagy a nemi identitásodról, 
vagy egy LMBTQI szórakozóhely mellett támadtak  
meg, stb.
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Fényképezd le, ha a bántalmazó(k) bármilyen kárt 
okoztak a dolgaidban, például ha az autódat meg-
karcolták vagy más módon megrongálták. 

Minden rendelkezésre álló bizonyítékot tárolj biz-
tonságos helyen: a ruháidat, fényképeket, leveleket, 
e-maileket, SMS vagy MMS üzeneteket. Ha feltételez-
hető, hogy a támadók ujjlenyomatot hagytak maguk 
után, ne érj hozzá az adott tárgyhoz vagy felülethez, 
és hívd fel rá a nyomozást folytató rendőr figyelmét. 
Minden összegyűjtött adatot és feljegyzést jutass el 
a nyomozást végző rendőrséghez vagy ügyészség-
hez! Ne feledd: ezt nem csak az első meghallgatá-
sod során teheted meg, hanem a nyomozás későbbi 
szakaszában is. 

BESZÉLJ RÓLA VALAKINEK! 

Ha gyűlölet-bűncselekmény ér, fontos, hogy tudd: 
ez nem a te hibád. Semmiképpen sem vagy felelős 
azoknak a viselkedéséért, akik a törvényt megszegve 
támadást intéztek az emberi méltóságod, testi vagy 
lelki épséged ellen.

Amin átmentél, az traumatikus és ijesztő. A téged 
ért erőszaknak komoly pszichés hatásai lehetnek: 
lehetséges, hogy félsz, szorongsz, bizonytalan vagy. 
Fontos, hogy ebben a helyzetben ne maradj magad-
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Példa gyűlölet-bűncselekményre: 

ha azt mondták, megvernek, 
ha nem hagyod abba, hogy 
„mutogasd a hajlamaidat”

ra. Ha beszélsz valakivel és megosztod, mit érzel, az 
sokat segíthet. Beszélj a szeretteiddel – egy baráttal, 
családtaggal, vagy valakivel, aki közel áll hozzád. Te-
lefonos segélyvonalhoz is fordulhatsz, például hívd 
fel a Háttér Információs és Lelkisegélyvonalát a 
137-37 ingyenes számon. Ha azt érzed, hogy a tá-
madás nagyon nagy hatást gyakorol az életedre, a 
szeretteiddel való beszélgetés nem segít, és továbbra 
is rosszul érzed magad, érdemes lehet pszichológus-
hoz fordulni.
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4.MIÉRT FONTOS 
FELJELENTÉST 

TENNI?

Vannak közöttünk, akiket akár többször is ért 
már homofób, bifób vagy transzfób támadás: 
szóbeli sértegetés, fenyegetés vagy fizikai 
erőszak. Gyakran úgy döntünk, hogy nem tes-
zünk feljelentést, mert attól félünk, hogy nem 
vesznek komolyan, vagy kiderül a szexuális 
irányultságunk /nemi identitásunk. Esetleg 
attól tartunk, hogy a rendőrség maga is ho-
mofób, bifób vagy transzfób módon reagál… 
Néha úgy hisszük, hogy nincs szükségünk 
mások segítségére, vagy nem érdemeljük meg 
a segítséget. Ez nincs így!

Úgy tűnhet, hogy a bántalmazást vagy a zaklatást 
nem érdemes jelenteni, hiszen az eset csak néhány 
percig tartott, és amúgy sem éri meg az erőfeszítést, 
hogy feljelentést tégy. Ám csak a bejelentéssel ér-
hetsz el változást! 



20

▪ Ha jelented, ami történt, nem érzed olyan 
kiszolgáltatottnak magad, hiszen kiállsz a 
jogaidért, és szembeszállsz azokkal, akik 
szerint az LMBTQI embereknek rejtőzködve 
és félelemben kellene élniük. 

▪ Ha jelented a rendőrségnek a gyűlölet-bűn-
cselekményeket, segítesz abban is, hogy 
jobban végezzék a munkájukat, elkapják az 
elkövetőket, és az egész társadalmunk biz-
tonságosabb legyen.

A homofób, bifób és transzfób erőszak nagy prob-
léma – legtöbbünknek van olyan ismerőse, aki átélt 
ilyesmit. Ugyanakkor nagyon kevesen jelentik a gyű-
lölet-bűncselekményeket, ezért hiányosak az informá-
cióink. Amíg a hatóságok nem tudják, valójában hány 
ilyen bűncselekmény történik, és az erőszak milyen 
hatással van az LMBTQI közösségre és annak tagja-
ira, addig nem fognak elegendő erőfeszítést tenni, és 
nem születnek megfelelő stratégiák az erőszak ellen. 

A bűnüldöző szervek a látható problémákra fordít-
ják erőforrásaikat. Ha nem tudnak egy probléma lé-
tezéséről, miért tennének a megoldásért? Minden 
alkalommal, amikor feljelentést teszel egy gyűlölet-
bűncselekmény miatt, a rendőrség tisztább képet kap 
a homofób, bifób és transzfób incidensekről.
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Más előnye is van a bejelentésnek. Amikor beszélsz 
arról, amit átéltél és feljelentést teszel, akkor a lehető 
leghasznosabb lépéseket teszed meg az ügyben. Ha 
feljelentést teszel, tisztábban látod a helyzetet, mert 
megszabadulhatsz a düh és a csalódottság érzésé-
től. Segíted az igazságszolgáltatást is: azt, hogy az 
elkövetők büntetést kapjanak. Ez visszatarthat más 
elkövetőket (például szélsőséges csoportokat) attól, 
hogy más LMBTQI embereket bántalmazzanak. Min-
denki, aki feljelentést tesz, pozitív példát nyújt más 
áldozatok számára is: erőt ad nekik, hogy beszélje-
nek arról, ami velük történt, hogy segítséget kérjenek 
és kiálljanak az emberi jogaik védelmében.

Attól függetlenül, hogy tettél-e rendőrségi feljelentést, 
érdemes nekünk is beszámolnod a történtekről. A 
Háttér Társaság dokumentálja az LMBTQI emberek 
ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekményeket; az ösz-
szegyűjtött adatokat felhasználjuk érdekérvényesítési 
munkánk, képzések tartása során. Minden bejelentés 
sokat nyom a latban. A statisztikai adatgyűjtés fontos 
dolog, mert a probléma elterjedtségének bizonyítása 
révén segít javítani a jelenlegi helyzeten. 
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Példa gyűlölet-bűncselekményre: 

az utcán lebuziztak, 
nyilvánosan megaláztak 

vagy sértegettek 
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5.HOGYAN TEHETEK 
FELJELENTÉST A 

RENDŐRSÉGEN?

KI TEHET FELJELENTÉST?  

Bárki, akinek tudomása van egy bűncselekményről 
vagy szabálysértésről, feljelentést tehet akár névvel, 
akár név nélkül. Nem csak áldozatként tehetsz tehát 
feljelentést, hanem akkor is, ha gyűlölet-bűncselek-
mény tanúja voltál.

HOL ÉS HOGYAN TEGYEK 
FELJELENTÉST?

A gyűlölet-bűncselekmények esetében feljelentést le-
het tenni a rendőrségen vagy az ügyészségen. Sok-
féleképpen megteheted: a feljelentésnek nincsenek 
formai szabályai, tehát feljelentésnek számít minden, 
amit a hatóságok tudomására hozol, és bűncselek-
mény vagy szabálysértés gyanújára utal vagy arra 
utaló adatot tartalmaz. Az sem számít, hogy megha-
tározott személy vagy ismeretlen ember ellen teszel 
feljelentést. 
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1) A RENDŐRSÉGEN VAGY AZ ÜGYÉSZSÉGEN

Feljelentést többféle módon tehetsz, attól függően, 
hogy szükséged van-e azonnali segítségre, vagy hogy 
számodra mi a legmegfelelőbb. 

Egyszerűen elmehetsz egy rendőrörsre vagy -kapi-
tányságra, illetve az ügyészségre, és elmondhatod, mi 
történt. Ha nem esik jól a gondolat, hogy újra meg újra 
beszélned kell a történtekről, segíthet, ha leírsz min-
den részletet, és elviszed magaddal. Miután kikérdez-
nek, eléd teszik a leírt feljelentést, és megkérnek, hogy 
az abban foglaltakat az aláírásoddal erősítsd meg. 
Ügyelj rá, hogy minden általad fontosnak ítélt részlet 
a jegyzőkönyvbe kerüljön! Ha ezt kéred, a rendőrség 
köteles szó szerint rögzíteni az elmondottakat!

A rendőrséget tehát többféle módon és formában 
értesítheted a bűncselekményről: hívhatod az álta-
lános segélyhívószámot, vagy közvetlenül a rend-
őrséget telefonon, vagy bemehetsz a rendőrségre, 
de akár írásban (levélben, emailben stb.) is tehetsz 
feljelentést.

2) A 112-ES SEGÉLYHÍVÓSZÁM HÍVÁSA

Ha közvetlenül veszélyben van az életed, az egész-
séged, a biztonságod vagy a vagyonod, hívd a 112-
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es segélyhívószámot! Akkor is ezt a számot hívd, ha 
mentőkre vagy bármilyen más azonnali segítségre 
van szükség a bűncselekmény helyszínén.

3) BEJELENTÉS A HÁTTÉR TÁRSASÁGNAK 
E-MAILBEN, ONLINE VAGY MOBILTELEFONOS 
ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL

Ha nem akarod megadni az adataidat a rendőrség-
nek, akár névtelenül is tehetsz bejelentést a Háttér 
Jogsegélyszolgálatának e-mailben vagy egy online 
felületen – igaz, ez nem egyenlő a feljelentéssel.

Vagyis ha egy LMBTQI embereket segítő civilszer-
vezethez fordulnál, írj e-mailt a jogsegely@hatter.hu  
címre, hívd fel Információs- és lelkisegélyszol-
gálatunkat a 137-37 telefonszámon, töltsd ki a  
www.jelentsd-a-homofobiat.hu vagy a www.jelentsd-
a-transzfobiat.hu oldalon található űrlapot, vagy hasz-
náld a www.uni-form.eu bejelentőfelületet vagy a 
UNI-FORM mobilteleonos alkalmazást, ami letölthető 
az App Store-ból és a GooglePlay-ből is. Ezen a módon 
gyorsan és biztonságosan tehetsz bejelentést LMB-
TQI emberek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmé-
nyekkel vagy gyűlöletbeszéddel kapcsolatban, akár 
áldozata, akár tanúja voltál egy ilyen incidensnek. 
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Miért jó, ha ezeken a felületeken keresztül teszel 
bejelentést, és nem közvetlenül a rendőrséghez for-
dulsz? Mert így a feljelentés megtételével kapcso-
latban tanácsot kérhetsz jogsegélyszolgálatunktól, 
és ha azután úgy döntesz, hogy feljelentést teszel, 
végig tudunk segíteni a nyomozás során. Így jobban 
figyelemmel tudjuk kísérni az LMBTQI embereket 
érő gyűlölet-bűncselekményeket. Emellett szerve-
zetünk lelki segítő szolgálatait is igénybe veheted, 
és segítséget tudunk nyújtani abban is, hogy milyen 
állami áldozatsegítő szolgálathoz érdemes fordulni. 
Ha homofób, bifób vagy transzfób támadás ér, ne 
maradj csendben! Tudjuk, hogy ez nem könnyű, és 
mindent megteszünk, hogy segíthessünk.

MIT VÁRHATSZ EL A RENDŐRSÉGTŐL?

A rendőrségnek komolyan kell vennie a feljelentése-
det. A hatályos törvények szerint az LMBTQI emberek 
ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények bünteten-
dők. A rendőrök tehát nem hagyhatják figyelmen kívül 
az ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos feljelenté-
seket.

Akármilyen formában teszel bejelentést vagy feljelen-
tést, fontos, hogy jelezd: szexuális irányultságon és / 
vagy nemi identitáson alapuló előítéletességből fa-
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kadó gyűlölet-bűncselekményről van szó. Ha szóban 
teszel feljelentést, ellenőrizd, hogy ez az információ 
szerepel-e az általad aláírandó dokumentumban. 

Fontos az is, hogy elmondd, miért gondolod így. A 
támadók homofób, bifób vagy transzfób szitokszava-
kat használtak? Kézenfogva mentél az utcán azonos 
nemű partnereddel, amikor rátok támadtak? Épp egy 
LMBTQI emberek által látogatott helyről (pl. bárból) tá-
voztál? Az elkövetők már korábban is zaklattak a sze-
xuális irányultságot és / vagy a nemi identitásod miatt?

Működj együtt a rendőrséggel, mutass be nekik min-
den rendelkezésre álló adatot és bizonyítékot (fényké-
peket, más bizonyítékokat)! Ne feledd: a törvénynek 
és a rendőrségnek a te oldaladon kell állnia!

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ 
SÉRTETTEK 

Ha LMBTQI emberek ellen elkövetett gyűlölet-bűn-
cselekmény áldozatává válsz, lehetnek speciális 
szükségleteid. Ilyen lehet például, ha nem akarsz 
találkozni az elkövetővel, vagy nem akarod, hogy a 
családod értesüljön az esetről. A nyomozónak vagy 
az ügyésznek legkésőbb az első tanúként való kihall-
gatásod végéig ki kell töltenie egy értékelőlapot, hogy 



28

meghatározza egyedi védelmi szükségleteidet, vagyis 
azt, hogy miért vagy különleges bánásmódra jogosult 
sértett. Ennek során feltehetnek néhány újabb kér-
dést az esetről, a személyes körülményeidről és az 
elkövető(k) személyéről.

A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a 
sértettel vagy a tanúval történő első kapcsolatba 
kerüléstől kezdve figyelemmel kíséri a különleges 
bánásmódot megalapozó körülmények fennállását 
(12/2018. (VI. 12.) IM rendelet, 7.§ (1)). A rendelet 1. 
melléklete (Adatlap a különleges bánásmód biztosítá-
sához) 3.2.1. pontja szerint a különleges bánásmódot 
megalapozó körülmény, ha az értékelt személy olyan 
(különösen kirívóan erőszakos, személy elleni) cse-
lekmény sértettje, közvetlen tanúja, amely számára 
jelentős megrázkódtatást jelentett: a gyűlölet-bűn-
cselekmény mindenképpen ilyen. A bűncselekmény 
jellegétől függetlenül is lehet annak jelentősége, hogy 
LMBTQI személy vagy, ezt a 3.2.3. Az értékelt személy 
kíméletét megalapozó egyéb körülmények rovatban 
lehet feltüntetni.

A különleges bánásmódot igénylő sértettek esetén 
az eljárási cselekményeket haladéktalanul, a sértett 
személyes igényeinek figyelembevételével kell le-
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folytatni (Be. 85. (1) f), és egyedi védelmi intézkedé-
sek megtétele válhat szükségessé: ilyen lehet pl. a 
sértett adatainak zárt kezelése, a postai kézbesítés 
helyett más kapcsolattartási forma alkalmazása, az 
elkövetővel való találkozás elkerülése. (A jogaidról 
további információt a találsz a 7. fejezetben: Milyen 
jogaim vannak a büntetőeljárás során?)

Ha úgy érzed, hogy valamilyen egyedi védelmi intéz-
kedés szükséges ahhoz, hogy ne érjen annyi stressz 
a nyomozás és a büntetőeljárás során, ezt jelezd a 
nyomozati szakban a rendőr vagy az ügyész számá-
ra! Ezek az intézkedések a te védelmedet szolgálják: 
az a céljuk, hogy csökkentsék az LMBTQI emberek 
ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények negatív 
hatásait.

Fontos megjegyezni, hogy a nyomozást végző rendőr 
vagy ügyész, ha korábban nem ismert körülményekről 
szerez tudomást, vagy ha ezt kéred, vagy a bíróság 
rendeli el, további speciális védelmi intézkedéseket 
vezethet be, illetve újraértékelheti a szükségleteidet. 
Ha együttműködsz a hatóságokkal, ők jobban meg 
tudnak védeni a nyomozás és a büntetőeljárás ne-
gatív hatásaitól.
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Ha az eljáró hatóság nem állapította meg, hogy kü-
lönleges bánásmódot igénylő sértett vagy, vagy nem 
alkalmazta az ilyen sértettek számára biztosított in-
tézkedéseket, panasszal élhetsz.

Példa gyűlölet-bűncselekményre: 

az autódra vandál módon 
rágraffittizték, hogy 

„itt nincs helye a buziknak”
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6.MI TÖRTÉNIK  
A FELJELENTÉS 

UTÁN? 

HOGYAN ZAJLIK A NYOMOZÁS?

Attól, hogy feljelentést teszel a rendőrségen vagy az 
ügyészségen, még nem biztos, hogy megindítják a 
nyomozást. A rendőrség vagy az ügyészség a feljelen-
tésedben foglalt információk mérlegelése után dönt a 
nyomozás megindításáról, ha nem áll rendelkezésre 
elég információ, a feljelentés kiegészítését kérhetik. 
Külön értesítést kapsz arról, hogy a nyomozást meg-
indítják-e. Ezt az információt általában levélben küldik 
meg. Megjelölheted, hogy a hatóságok milyen címen 
értesítsenek a nyomozás megindításáról.

A nyomozás a büntetőeljárás első szakasza. Az a cél-
ja, hogy gyorsan és alaposan feltárja a bűncselekmény 
körülményeit, és a hatóságok minden rendelkezésre 
álló információt beszerezzenek az elkövetőkről.

A nyomozás során meghallgatják a gyanúsítottakat és 
a tanúkat, és összegyűjtenek minden lényeges adatot 



32

a bűncselekmény körülményeinek teljes felderítése 
és az elkövető(k) azonosítása érdekében. Valószínű, 
hogy a rendőrség vagy az ügyészség téged is meg 
akar majd hallgatni tanúként. Ebben az esetben meg 
kell jelenned, hogy válaszolj néhány kérdésre.

Az ügyeden dolgozó rendőrnek vagy ügyésznek fel 
kell világosítania, hogy milyen jogaid vannak a nyomo-
zás során, és hogyan élhetsz ezekkel a jogokkal. 

A tanúkénti kihallgatásod után kérheted, hogy bete-
kinthess a nyomozás irataiba, illetve másolatot vagy 
kivonatot kaphass róluk. Ezt a kérelmet a nyomozást 
vezető rendőrnek vagy ügyésznek kell címezned.

A nyomozás során ügyvédi segítséget is igénybe 
vehetsz. Lehet fizetett ügyvéded, vagy kérhetsz in-
gyenes jogi segítséget (ld. a füzet végén: Hasznos 
kapcsolatok, Áldozatsegítő Szolgálat).

MI TÖRTÉNIK A NYOMOZÁS UTÁN?

A nyomozás végén betekinthetsz az üggyel kapcso-
latos iratokba. Ezután a rendőrség az ügyészségnek 
továbbítja az aktát. Ha az ügyész szerint elegendő 
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bizonyíték gyűlt össze a vádemeléshez, az ügy a bíró-
ság elé kerül. Ha nem így látja, akkor lezárja az ügyet, 
vagy további nyomozást rendel el.

Valószínűleg a bírósági eljárás során is tanúskodnod 
kell, mert sértettként mindig tanú is vagy egyben. Ha 
vallomást kell tenned a bíróságon, erről értesítést 
kapsz. 

A bírósági tárgyalások általában nyilvánosak, ugyan-
akkor a bíróság a magánélet védelme érdekében zárt 
tárgyalást rendelhet el. Ez azt jelenti, hogy csak az 
ügyben közvetlenül érintettek lehetnek ott a tárgya-
láson.

Végül a bíróság dönti el, hogy a bűncselekmény el-
követésével vádolt személy bűnös-e. A döntés a 
tényeken alapul: azon, hogy a bíróság szerint van-e 
elegendő bizonyíték arra, hogy az adott személy kö-
vette el a bűncselekményt. A bíróság dönt arról is, 
hogy a vádlott pontosan milyen bűncselekményt kö-
vetett el, és ezért milyen büntetést kap.
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Példa gyűlölet-bűncselekményre: 

valaki zaklat, követ, téged 
sértő dolgokat mond vagy 
ír telefonon, sms-ben vagy 

e-mailben, utalva a szexuális 
irányultságodra vagy a nemi 

identitásodra
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7.MILYEN JOGAIM 
VANNAK A 

BÜNTETŐELJÁRÁS 
SORÁN?

Gyűlölet-bűncselekmény sértettjeként jogod van: 

▪  felvilágosítást kapni a büntetőeljárási joga-
idról és kötelességeidről (Be. 51§ (1) e));

▪  megismerni a téged érintő bűncselekmény-
nyel összefüggésben keletkezett ügyirato-
kat (Be. 51§ (1) d), 100. §), és fényképet 
vagy másolatot készíteni azokról (Be. 100. 
§ (4) c));

▪  panasszal élni a rendőrség, ügyészség 
(Be. 369-371.§) és a bíróság (Be. 480-483. 
§) bizonyos határozatai ellen; a rendőrség 
határozata elleni panaszt az ügyészség, az 
ügyészség határozata elleni panaszt a felet-
tes ügyészség, a bíróság határozatai elleni 
panaszt a törvényszék bírálja el; 
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▪  panasszal élni a rendőrség intézkedései, 
mulasztásai ellen az intézkedést foganatosí-
tó rendőri szervnél vagy bizonyos esetekben 
a Független Rendészeti Panasztestületnél 
(1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről, 
92-93. §);

▪  jelen lenni és kérdéseket feltenni szakértő 
meghallgatásánál, a szemlénél, a bizonyí-
tási kísérletnél és a felismerésre bemuta-
tásnál, valamint a bírósági tárgyaláson (Be. 
51.§ (1) c), 383.§, 436-437.§);

▪  bizonyítékot előterjeszteni, indítványt és 
észrevételt tenni (Be. 51.§ (2) a));

▪  az anyanyelvedet használni (Be. 8.§ (1) 3)), 
ingyenes tolmácsot igénybe venni; 

▪  ahhoz, hogy a feljelentés vagy a tanúkihall-
gatás során általad elmondottakat a rend-
őrség jegyzőkönyvbe foglalja (Be. 358. §), 
kérésed esetén szó szerint (Be. 180. § (3));

▪  a tanúvallomás írásban vagy telekommuni-
kációs eszköz útján történő megtételéhez 
(Be. 181. §, 85. § (1) k));
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▪  ahhoz, hogy az eljárási cselekményeket (pl. 
tanúkihallgatás, szemle)  úgy készítsék elő, 
hogy ne kelljen őket megismételni (Be. 85. 
(1) g)-j)), illetve hogy azokról kép- és hang-
felvétel készüljön;

▪  a rendőrséggel, az ügyészséggel, bírósággal 
elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) 
kapcsolatot tartani (Be. 149. §), a kézbesí-
tendő ügyiratokat (pl. határozat, idézés) a 
küldőnél személyesen átvenni (Be. 130. § 
(2));

▪  személyes adataid (név, lakcím, különleges 
bánásmódot megalapozó körülmények) zárt 
kezeléséhez (Be. 85. § (1) d), 86. § (2), 99. 
§), a nyilvánosság kizárásához a bírósági 
tárgyalásról vagy annak meghatározott ré-
széről (Be. 85. § (2));

▪  ahhoz, hogy feljelentés megtétele vagy a 
tanúkihallgatás során elkísérhessen egy 
általad választott nagykorú személy: ez a 
személy lehet családtag, egy barát, ismerős, 
vagy egy LMBTQI szervezet képviselője is 
(Be. 377.§ (3); Be. 389.§ (3));
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▪  ahhoz, hogy az eljárás során segítőd vagy 
meghatalmazott képviselőd legyen (Be. 
59.§ - 64.§); amennyiben rászorulónak minő-
sülsz, ingyenes pártfogó ügyvédi képvisele-
tet vegyél igénybe (A jogi segítségnyújtásról 
szóló 2003. évi LXXX. tv.);

▪  a megjelenéseddel felmerült költség megté-
rítéséhez, ha az eljárásban tanúként veszel 
részt (Be. 168.§ (3));

▪  a nyomozás (Be. 85. § (1) h)) és a tárgyalás 
(Be. 526.§ (3)) során az elkövetővel való 
találkozás elkerüléséhez;

▪  a téged érintő bűncselekmény gyanúsított-
jának vagy elítéltjének szabadon bocsátá-
sáról, szökéséről vagy a szabadságvesztés 
végrehajtásának félbeszakításáról szóló tá-
jékoztatáshoz (Be. 51.§ (5) a));

▪  a személyi védelemhez (Be. 86.§ (2) g), 94. 
§, 41/2018. (III. 13.) Kormányrendelet), ha 
életed, testi épséged fenyegetik;

▪  a bűncselekmény következtében bekövet-
kezett kár megtérítéséhez az elkövető által 
(Be. 55-56 §) és / vagy az állami káreny-
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hítéshez (A bűncselekmények áldozatainak 
segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 
2005. évi CXXXV. törvény, III. fejezet);

▪  áldozatvédelmi szolgáltatások (pl. tájékoz-
tatás, érzelmi támogatás, azonnali pénzügyi 
segély) igénybevételéhez (A bűncselekmé-
nyek áldozatainak segítéséről és az állami 
kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. tör-
vény, II. fejezet); 

▪  indítványozni, hogy a bíróság, az ügyész-
ség és a nyomozó hatóság különleges bá-
násmódot igénylő sértettnek minősítsen, 
és meghatározza, milyen speciális védelmi 
szükségleteid vannak (Be. 81.§(3)).

Amennyiben a fenti jogaid sérültek, jogosult vagy pa-
nasszal élni.

A rendőrségnél áldozatvédelmi referensek, a bíró-
ságokon tanúgondozók segítik a sértettek eliga-
zodását. Emellett működik egy állami fenntartású, 
ingyenes Áldozatsegítő Szolgálat is, amely az Áldo-
zatsegítő Központokban, illetve a kormányhivatalok 
járási (fővárosi kerületi) hivatalaiban érhető el. Az 
Áldozatsegítő Szolgálat felvilágosítást ad a jogaid-
ról, lehetőségeidről, s munkatársai emellett érzelmi 
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támogatást nyújtanak, jogi tanácsot adnak és gyakor-
lati segítséget biztosítanak, hozzásegítenek ügyvédi 
segítség igénybevételéhez. 

Krízishelyzet fennállása esetén azonnali pénzügyi 
segélyt adhatnak (a bűncselekményt vagy tulajdon 
elleni szabálysértést követő 5 napon belül beadott 
kérelem alapján). Egyes áldozatsegítő szolgálatoknál 
ingyenes pszichológus is elérhető a támadás során 
elszenvedett érzelmi megrázkódtatás enyhítése ér-
dekében. A szándékos, személy elleni, erőszakos 
bűncselekmények áldozatai  állami kárenyhítésre 
lehetnek jogosultak, amelynek keretében az állam 
vállalja a bűncselekmény következtében bekövetke-
zett kár (keresetkiesés, egészségügyi költségek) egy 
részének megtérítését (2005. évi CXXXV. törvény a 
bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az ál-
lami kárenyhítésről, 6.§ (1)).
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8.HA NEM AKARSZ 
FELJELENTÉST 

TENNI ...

Ha úgy döntesz, hogy nem teszel rendőrségi felje-
lentést, egy LMBTQI szervezetnek mindenképpen 
beszámolhatsz arról, ami történt. Töltsd ki a www.
jelentsd-a-homofobiat.hu vagy a www.jelentsd-a-
transzfobiat.hu oldalon található űrlapot, vagy hasz-
náld a www.uni-form.eu bejelentőfelületet vagy a 
UNI-FORM mobilteleonos alkalmazást (ez letölthető 
az App Store-ból és a GooglePlay-ből is). 

Ezeken a felületeken név nélkül is tehetsz bejelentést, 
így senki nem szerez tudomást a nevedről, a címedről 
vagy más elérhetőségedről. A rendszer nem rögzít IP-
címeket sem. A bejelentést csak akkor továbbítjuk a 
rendőrségnek, ha a bejelentő ezt kéri. Ha bejelentést 
teszel, segítesz abban, hogy láthatóvá tegyük, amin 
átmentél. Mi rendszeresen elemezzük a hozzánk be-
érkező adatokat, és jelentéseket írunk a hatóságok-
nak, hogy együtt tegyünk a gyűlölet-bűncselekmények 
ellen.
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Jogsegélyszolgálatunkhoz fordulhatsz 
e-mailben (jogsegely@hatter.hu) vagy 

telefonon is: kedden és csütörtökön 13 
és 16h között a (06 1) 6 333 454 számon.  

Ne feledd: az, hogy nálunk vagy más civil szervezetnél 
bejelentést teszel, nem jelent rendőrségi feljelentést. 
Ha bűncselekmény közvetlen veszélye fenyeget, min-
dig hívd a 112-es segélyhívószámot!
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9. HASZNOS 
ELÉRHETŐSÉGEK

Az alábbiakban a diszkrimináció és a gyűlölet-bűn-
cselekmények LMBTQI áldozatai számára jogi segít-
séget, pszichológiai vagy komplex támogatást nyújtó 
szervezetek listáját közöljük. 

CIVIL SZERVEZETEK

Háttér Társaság
hatter.hu
facebook.com/hattertarsasag

Jogsegélyszolgálat
Ingyenes jogi segítség a szexuális irányultság vagy 
nemi identitás miatti hátrányos megkülönböztetés, 
zaklatás vagy bántalmazás áldozatai számára
hatter.hu/jogsegely
jogsegely@hatter.hu

Információs és Lelkisegély Szolgálat
Segítség önelfogadással, előbújással kapcsolatos 
nehézségek, családi, párkapcsolati, iskolai vagy mun-
kahelyi konfliktusok esetén
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hatter.hu/lelkisegely
Segélyvonal: 137-37, +36 1 329 33 80
lelkisegely@hatter.hu

Személyes Segítő Szolgálat
Támogatás személyes beszélgetéseken keresztül 
10-12 héten át
hatter.hu/szemelyes

Transvanilla Transznemű Egyesület
A transz, a dzsender-nonkonform és az interszex em-
berek érdekeit képviselő szervezet 
transvanilla.hu
szervezet@transvanilla.hu

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 
Jogi, pszichológiai és anyagi segítségnyújtás rászo-
ruló áldozatok számára 
fehergyuru.eu 
fehergyuru@t-online.hu 
+36 1 312 2287

ÁLLAMI ÁLDOZATSEGÍTŐK

Áldozatsegítő Szolgálatok
Az Áldozatsegítő Szolgálatok Magyarországon járá-
si szinten, a kormányhivatalok részeként működnek. 
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Nyitvatartási idejük általában megegyezik a hivatali 
nyitvatartási idővel, de körzetenként változhat. 
igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-
szolgalat
+36 80 225 225.

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszol-
gálat 
Segélyvonal bántalmazottaknak
www.bantalmazas.hu 
okit@ncsszi.hu 
+36 80 20 55 20

ALAPJOGOKAT VÉDŐ SZERVEK

Alapvető jogok biztosa
Az állami szervek és közszolgáltatók alapjogokat sér-
tő tevékenységét, mulasztását kivizsgáló szerv
ajbh.hu 
panasz@ajbh.hu 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Az egyenlő bánásmód követelményét sértő, hátrá-
nyos megkülönböztetést vagy zaklatást megvalósító 
magatartásokat kivizsgáló szerv
egyenlobanasmod.hu 
ebh@egyenlobanasmod.hu
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Független Rendészeti Panasztestület 
A Rendőrség által elkövetett alapjogsértő vissza-
éléseket, mulasztásokat kivizsgáló szerv
www.repate.hu 
info@repate.hu 
+36 1 441 6501    

   



MIT TEGYÉL, HA HOMOFÓB 
VAGY TRANSZFÓB GYŰLÖLET-
BŰNCSELEK MÉNY ÁLDOZATA  
VAGY TANÚJA VAGY?

Kiabálj hangosan!
Hívd fel 

mások figyelmét  
a történésekre!

Homofób vagy 
transzfób gyűlölet-bűn-

cselekmény
tanúja voltál?

Még zajlik
a bűncselekmény?

Add meg a személyes 
adataidat a sértettnek 
vagy az intézkedő ren-

dőrnek!
IGEN

NEM

Homofób vagy
 transzfób gyűlölet-
bűncselekmény ért?

Hol történt
a bűncselekmény?

Zajlik még
a bűncselekmény?

Ne reagálj az 
elkövetőre! Ne állj le 

kommentcsatázni, és 
ne írj vissza!

Ments képernyőképet
az üzenetekről,

és szükség esetén blok-
kold az elkövetőt!

NEM

IGEN

Zajlik még
a bűncselekmény?

Ügyelj a biztonságra!
Kiabálj hangosan!

Hívd fel
mások figyelmét 
a történésekre!

Szükséged van
azonnali rendőri

vagy orvosi
segítségre?

NEM

IGEN

NEM

IGEN

Hívd 
a 112-t!

Megsérültél, 
de nincs szükséged 
azonnali ellátásra?

1) Menj el a legközelelebbi 
orvosi ügyeletre vagy
baleseti sebészetre!

2) Sérülésedről készíts 
fényképet!

IGEN

NEM

Jegyezd fel 
a bűncselekmény

részleteit, és tárold 
a fontos adatokat! 

Készen állsz arra,
hogy feljelentést

tegyél?

Az elkövető
rendőr vagy más

hivatalos személy?
Tegyél feljelentést

a rendőrségen vagy
az ügyészségen!

Fordulj 
a Háttér Társaság

Jogsegély-   
szolgálatához!

NEM

NEM

IGEN

IGEN

ONLINE

NEM ONLINE
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Mivel az LMBTQI emberek egyenlő jogaiért, társadalmi 
elfogadásáért és jóllétéért végzett munkánkat részben  
az Európai Unió és más külföldi szervezetek támogatják, 
a 2017. évi LXXVI. törvény alapján egyesületünk külföldről 
támogatott szervezetnek minősül.



KIADVÁNYUNK AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE 
VÁLASZOL: 

▪    Hogyan tudhatom, mi minősül homofób vagy 
transzfób gyűlölet-bűncselekménynek?

▪    Hol és hogyan tehetek bejelentést vagy felje-
lentést, ha gyűlölet-bűncselekmény áldozata 
vagy tanúja lettem?

▪    Miért fontos feljelentést tenni?
▪    Miért érdemes a Háttér Társaság Jogsegély-

szolgálatához fordulni?
▪    Milyen jogaim vannak az eljárás során? 

Reméljük, hogy kiadványunk hasznos információkat 
tartalmaz, és rávilágít arra is, miért fontos feljelentést 
tenni és nem hallgatni. Csak együtt tehetünk az LMB-
TQI emberek elleni gyűlölet-bűncselekmények ellen!

www.lgbthatecrime.eu
www.hatter.hu

www.facebook.com/hattertarsasag   




