
   

 

A Háttér Társaság a Melegekért 1995-ben alakult, kiemelten közhasznú társadalmi 
szervezet, Magyarország legnagyobb leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) 
civil szervezete. Az egyesület telefonos lelkisegély-szolgálatot, jogsegélyszolgálatot, 
HIV/AIDS megelőzési programot és a nyilvánosság számára is nyitva álló archívumot 
működtet. Emellett rendszeresen folytatat kutatási és képzési programokat, véleményezi az 
LMBT embereket érintő jogszabályokat. Az egyesület a Magyar LMBT Szövetség egyik 
alapító tagja, és aktívan részt vesz az ILGA-Europe európai ernyőszervezet munkájában. 
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A Háttér Társaság a Melegekért áttekintette Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Egyetemes Időszakos 
Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén Magyarország vonatkozásában tett, 
megfontolást igénylő 29 ajánlás elfogadásáról szóló kormányhatározat tervezetét. Az egyesületünk 
által képviselet leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek szempontjából két 
ajánlási pont is jelentőséggel bír, ezek kapcsán véleményünk a következő: 

GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ ADATGYŰJTÉS 

Az ajánlás szövege: Létesítsen és működtessen országos rendszert a rasszista incidensek és a 
gyűlölet-bűncselekmények nyomon követésére és nyilvántartására. 

Tervezet álláspontja: ajánlás elfogadása 

Egyesületünk álláspontja: ajánlás elfogadása 

Indokolás: Egyesületünk is egyetért az ajánlás elfogadásával, ugyanakkor a tervezet 
indokolásából úgy tűnik, a Kormány álláspontja szerint ezen a területen már nincs tennivaló, mivel 
„a rasszista incidensek és a gyűlölet-bűncselekmények nyilvántartása részben a bűnügyi 
nyilvántartási, részben a bűnügyi statisztikai rendszerben már jelenleg is megtörténik”. Való igaz, 
hogy a közösség elleni izgatás és a közösség tagja elleni erőszak mint gyűlölet-bűncselekmények 
nyilvántartása jelenleg is megoldott, ez a nyilvántartás azonban korlátozott, a vonatkozó 
nemzetközi ajánlásoknak nem felel meg az alábbiak miatt: 

1. Bűncselekmények köre: Az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala 
(ODIHR) által használta meghatározás1 szerint gyűlölet-bűncselekménynek minősül: 

A) minden olyan bűncselekmény, ideértve a személy vagy vagyon elleni bűncselekményeket, ahol 
a bűncselekmény áldozatának, helyszínének vagy tárgyának kiválasztása mögött ezen áldozatok, 
helyszínek vagy tárgyak B pontban meghatározott csoporthoz való vélt vagy valós tartozása, e 
csoporthoz fűződő kapcsolata, vagy e csoport számára nyújtott támogatása áll;  

B) egy csoport bármely olyan tulajdonságon alapulhat, amelyben a csoport tagjai osztoznak, így 
például a tagok vélt vagy valós faji hovatartozása, nemzeti vagy etnikai származása, nyelve, 
bőrszíne, vallása, neme, kora, értelmi vagy testi fogyatékossága, szexuális irányultsága vagy más 
hasonló tulajdonsága. 

A meghatározásból egyértelmű, hogy a közösség tagja elleni erőszak és a közösség elleni izgatás 
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tényállások a gyűlölet-bűncselekmények teljes körét nem fedik le, mivel nem vonatkoznak az 
áldozat halálával járó bűncselekményekre (emberölés), illetve a vagyon elleni bűncselekményekre 
(elsősorban: lopás, rablás, rongálás). Ahhoz, hogy a magyar bűnügyi statisztikai rendszer a 
nemzetközi ajánlásoknak megfeleljen, lehetővé kell tenni, hogy az ENYÜBS rendszerben 
valamennyi bűncselekmény esetén rögzíteni lehessen a bűncselekmény gyűlölet motiválta jellegét 
az áldozati csoportok szétválasztásával együtt. 

2. Áldozati csoportok szerinti szétválasztás: Az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi 
Jogok Hivatala (ODIHR) legfrissebb ajánlása2 szerint a tagállamok „fontolják meg olyan 
nyilvántartási rendszer bevezetését, amely a különböző gyűlölet motivációkat és/ vagy áldozati 
csoportokat elkülöníti”.  

Ezzel szemben a magyar bűnügyi statisztikai rendszer (szemben például az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság által alkalmazott statisztikai rendszerrel) nem teszi lehetővé sem a gyűlölet-motivációk (pl. 
rasszizmus, antiszemitizmus, homofóbia stb.), sem az áldozati csoportok (pl. romák, zsidók, 
melegek, transzneműek) rögzítését; a gyűlölet-bűncselekmények száma csak összevontan érhető 
el. Nem adható például arra válasz, hogy egy évben hány rasszista motivációjú bűncselekmény 
kapcsán érkezett bejelentés, mivel a bejelentéseket nem lehet megkülönböztetni az antiszemita 
vagy homofób támadások kapcsán érkezett bejelentésektől. Ahhoz, hogy a magyar bűnügyi 
statisztikai rendszer a nemzetközi ajánlásoknak megfeleljen, lehetővé kell tenni, hogy az ENYÜBS 
rendszerben valamennyi gyűlölet motiválta bűncselekmény esetén rögzíteni lehessen, hogy a 
bűncselekmény mely társadalmi csoport ellen irányult. 

ALKOTMÁNYOS DISZKRIMINÁCIÓTILALOM ÉS SZEXUÁLIS IRÁNYULTSÁG 

Az ajánlás szövege: Újból tekintse át az új Alkotmány releváns rendelkezéseit annak érdekében, 
hogy az abortuszhoz, mint biztonságos és jogszerű választási lehetőséghez való hozzáférés 
biztosítva legyen, továbbá annak biztosítása érdekében, hogy szexuális orientációjától függetlenül 
minden személy azonos védelemben és jogokban részesüljön. 

Tervezet álláspontja: ajánlás elutasítása 

Egyesületünk álláspontja: ajánlás elfogadása 

Indokolás: A szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmának nevesítése 
véleményünk szerint egy modern, európai alkotmány szerves részét kell, hogy képezze. Való igaz, 
hogy az Alaptörvény XV. cikke nem taxatív felsorolást tartalmaz, és az „egyéb helyzet” szerinti 
megkülönböztetés tilalma az Alkotmánybíróság korábbi esetjoga alapján magában foglalja a 
szexuális irányultság szerinti megkülönböztetés tilalmát is, de ugyanúgy magában foglalná a nem, 
a fogyatékosság vagy a vallás szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát, ezeket az Alaptörvény 
mégis külön is említi. Általános alapelv volt az alkotmányozás során, hogy az alkotmánybírósági 
gyakorlat legfontosabb eredményei az Alaptörvény szövegébe beépüljenek, ez azonban ebben az 
esetben elmaradt. Meglehetősen visszás, hogy míg a házastársak különneműségére vonatkozó 
alkotmánybírósági döntés beépült az Alaptörvény szövegébe, a szexuális irányultság szerinti 
diszkrimináció tilalmára vonatkozó nem. Ez mutatja, hogy nem egységes alapelvek, hanem 
egyértelmű ideológiai szempontok álltak a szexuális irányultság szerinti hátrányos 
megkülönböztetést nevesítését elhagyó döntés mögött.  

Ez a döntés egyértelműen szemben áll az elmúlt évtized emberi jogok területén történt 
fejleményeivel. Az újabb keletű emberi jogi egyezmények és a nemzetközi intézmények gyakorlata 
egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy a szexuális irányultság mint külön nevesített védett 
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csoport jelenjen meg a diszkriminációmentesség alapelvében. Így például az alkotmányozók által 
gyakran hivatkozott Alapjogi Charta 21. cikke külön nevesíti a szexuális irányultság szerinti 
hátrányos megkülönböztetés tilalmát; mint ahogy az Európa Tanács keretében elfogadott 
legfrissebb egyezmény, a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és kezeléséről 
szóló egyezmény 4. cikkének 3. bekezdése is nevesíti a szexuális irányultság és nemi identitás 
szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát.  

Nem áll meg az az érv sem, hogy a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó rendelkezések 
egyszerűen a hatályos Alkotmány rendelkezéseit vennék át: a védett csoportok listája az 
Alaptörvényben kibővült a fogyatékossággal. Az alkotmányozók a fogyatékosság kapcsán 
helyesen ismerték fel, hogy az „egyéb helyzet” nyújtotta elvi védelem, és egy védett csoportnak az 
Alaptörvény szövegében történő nevesítése között jelentős a különbség: mind az 
Alkotmánybíróság mérlegelési jogköre, mind az Alaptörvény szövegének szimbolikus üzenete 
miatt. 

Érthetetlen, hogy ha az alkotmányozók egyetértenek azzal, hogy a szexuális irányultság szerinti 
hátrányos megkülönböztetést az Alaptörvénynek tiltania kell (márpedig az Alaptörvénnyel 
kapcsolatos kommunikáció során mind a Kormány, mind a kormányzó pártok ezzel érveltek, és ezt 
az álláspontot az ajánlás elutasításának indokolása sem kérdőjelezi meg), akkor miért nem egy 
olyan, a modern emberi jogi standardoknak, a nemzetközi szervezetek ajánlásainak és az 
érintettek álláspontjának is megfelelő szövegváltozat került elfogadásra, amely a kérdést mindenki 
számára megnyugtatóan rendezi.  
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