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A Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományának egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának 
vizsgálatáról szóló 20/2008. (VI. 19.) PM rendelet 1. sz. melléklete a homoszexualitást mint 
személyiségzavart említi. A Háttér Társaság a Melegekért véleménye szerint e rendelkezés súlyosan 
diszkriminatív, ellentmond mind az Alkotmány hátrányos megkülönböztetést tiltó rendelkezésének, mind 
az Európai Unió egyenlő bánásmódról szóló irányelveinek. A rendelkezés ugyanakkor a magyar 
jogrendszerben is példanélküli: az elmúlt években a hasonló jogszabályokból kivétel nélkül kikerültek a 
homoszexualitásra vonatkozó utalások.  

A szakemberek körében ma már teljes körű a konszenzus arra vonatkozóan, hogy a homoszexuális 
személyek ugyanannyira alkalmasak fegyveres szervezetekben történő munkavégzésre, mint 
heteroszexuális társaik. Ez a felismerés tükröződik az Európai Uniónak a foglalkoztatás és a munkavégzés 
során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelvében, 
amely csak a kor és a fogyatékosság esetén ad rá lehetőséget a tagállamoknak, hogy a fegyveres erők  
esetében eltekintsenek az egyenlő bánásmód követelményének alkalmazásától. A szexuális irányultság 
esetében ilyen felmentést a tagállamok nem kaptak. Ennek megfelelően az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény sem teszi lehetővé a Magyar Honvédség 
és a rendvédelmi szervek számára, hogy szexuális irányultság szerint különböztessék meg a jelentkezőket. 

Az elmúlt években ezért Magyarországon is sorra kikerültek a homoszexualitásra mint személyiségzavarra 
történő utalások a vonatkozó jogszabályokból. A sorban az első a sorkatonai szolgálatot érintő jogszabály 
volt, a hadkötelezettség alapján teljesítendő katonai szolgálatra és a katonai oktatási intézményi 
tanulmányokra való egészségi alkalmasság elbírálásáról szóló 9/2002. (II. 28.) HM-EüM együttes rendelet 
már nem tartalmazta a homoszexualitásra történő utalást. A rendőrség, polgári védelem, tűzoltóság és 
nemzetbiztonsági szolgálat esetében a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői 
állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve 
keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről szóló 
21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet módosításáról szóló 28/2002. (X. 17.) BM-IM-MeHVM 
együttes rendelet távolította el a jogszabály szövegéből a homoszexualitásra vonatkozó utalást. A 
szerződéses katonák esetében erre néhány hónappal később került sor, a hivatásos és szerződéses 
katonák egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának minősítéséről szóló  4/2003. (I. 31.) HM rendelet 
elfogadásával. Az egyetlen olyan  jogszabály amely továbbra is személyiségzavarként hivatkozik a 
homoszexualitásra a  20/2008. (VI. 19.) PM rendelet. 

Bízunk benne, hogy a homoszexualitásra mint személyiségzavarra történő utalás csak véletlen hiba vagy 
figyelmetlenség miatt került bele a jogszabály szövegébe, és ennek korrigálása a miniszteri rendelet 
módosításával mihamarabb megtörténik.   
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