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Meggyőző bizonyítékok támasztják alá a leszbikus, meleg, biszexuális, 
transznemű, queer és interszex (LMBTQI) személyek ellen elkövetett 
gyűlölet-bűncselekmények elterjedtségét Európa-szerte. Az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) 2013-ban publikált felmérése 
szerint az LMBT csoporthoz tartozó emberek több mint negyedét 
(26%-át) támadták meg vagy fenyegették meg erőszakkal a kutatást 
megelőző 5 évben. A transznemű emberekkel kapcsolatos eredmények 
még aggasztóbbak: a transznemű válaszadók harmada (34%-a) vált 
fizikai vagy szexuális támadás vagy fenyegetés áldozatává a felmé-
rést megelőző 5 évben.1 Az egyes országokban végzett áldozatku-
tatások csakúgy, mint a civil szervezetek által összegyűjtött és az 
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) számára 
jelentett esetek szintén az LMBTQI személyek elleni gyűlölet-bűncse-
lekmények magas számáról tanúskodnak az egész régióban. Az FRA 
2013-as LMBT kutatása ugyanakkor arra is rámutat, hogy a homofób 
és transzfób erőszak aluljelentettsége (látenciája) komoly probléma: 
Európában az incidensek alig több mint egyötöde (22%-a) került a 
rendőrség látókörébe.   

Az „Állj elő! – Az LMBTQI személyek elleni gyűlölet-bűncselekmények 
áldozatainak megerősítése és támogatása” elnevezésű projekt célja, 
hogy a látencia csökkentése és az áldozatsegítő szolgáltatások színvo-
nalának javítása érdekében bővítse a civil szervezetek és a velük helyi 

1 Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA): European Union lesbian, gay, bisexual 
and transgender survey. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2013.



vagy országos szinten együttműködő hivatalos partnereik kapacitását; 
növelje az elhivatott, az áldozatok bejelentéseit fogadó szervezetek 
(bejelentő központok) számát; és az áldozatsegítő szolgálatok isme-
reteinek bővítése és érzékenyítése révén hozzáférhetővé tegye az áldo-
zatok számára a megfelelő támogatást. Ez a kézikönyv az Európai Unió 
által elfogadott áldozatvédelmi irányelvben2 meghatározott követelmé-
nyeken alapul, és több európai ország számos szervezetének, állami 
intézményének és szakértőjének munkája eredményeként jött létre. 
Célja, hogy támpontokat adjon az irányelv rendelkezéseinek megvaló-
sításához a gyűlölet-bűncselekmények LMBTQI áldozatainak védelme 
érdekében.

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) 
a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról



Tartalom
 

A kézikönyv szóhasználata 11
Milyen szavakat használjunk, amikor LMBTQI emberekről vagy velük 
beszélünk? 14
Gyűlölet-bűncselekmény és diszkrimináció – a jogi keretek 16
Az áldozatvédelmi irányelv 16
A magyar jogi környezet 18
Az LMBTQI személyek elleni erőszak természete 20
Az LMBTQI személyek  elleni erőszak a számok tükrében 23
Az LMBTQI személyek elleni erőszak Magyarországon 25
Miért nem jelentik az LMBTQI személyek a sérelmükre elkövetett 
bűncselekményeket? 27
Amikor egy gyűlölet-bűncselekmény bejelentésre kerül 31
Általános útmutató a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó 
bejelentések kezeléséhez 31
Hogyan ismerjük fel az LMBTQI személyek ellen elkövetett gyűlölet-
bűncselekményeket? 33
A gyűlölet-bűncselekmények dokumentálása 35
Kapcsolatfelvétel az LMBTQI közösséggel 36
Az áldozat szempontjai 38
A gyűlölet-bűncselekmények LMBTQI áldozatainak támogatása 44
Szervezetek 48





11

A kézikönyv szóhasználata

Miért fontos a helyes szóhasználat? A szexuális irányultságra, a nemi 
identitásra és a nem kifejezésére vonatkozó terminológia megfelelő 
ismerete és használata segít jobban megérteni a gyűlölet-bűncselekmé-
nyek áldozatává vált LMBTQI emberek identitását és tapasztalatait, és 
kifejezi azt is, hogy tiszteletben tartjuk őket. A másik ember identitásá-
nak tiszteletben tartása és a saját önmeghatározására használt kifeje-
zések használata az első lépés a bizalom megteremtéséhez. Csak akkor 
jöhet létre valódi együttműködés, és kaphatjuk meg a munkánk elvég-
zéséhez szükséges információkat, ha a bűncselekmény áldozata azt 
érzi, hogy biztonságban van, és tiszteletteljes bánásmódban részesül. 
A megfelelő nyelvezet használata tehát alapvető jelentőségű az esemé-
nyek részleteinek feltárásához és a megfelelő segítségnyújtáshoz. 

A megfelelő terminológia használatának fontossága

• kifejezi, hogy tiszteletben tartjuk az áldozat identitását és 
tapasztalatait

• megalapozza a bizalmat és azt, hogy az áldozat biztonságban 
érezze magát

• segíti az együttműködést  



Min alapulhat az LMBTQI 
személyekkel szembeni  hátrányos 
megkülönböztetés? 
 
Szexus („biológiai nem”): biológiai, társa-
dalmi és jogi besorolás, amely testi jellem-
zők (kromoszómák, hormonok,  külső és 
belső nemi szervek, másodlagos nemi 
jellegek) kombinációján alapul, és megha-
tározza, hogy valakit nőként, férfiként vagy 
meghatározhatatlan nemű emberként (ld. 
interszex)  kategorizálunk. 

Szexuális irányultság: azt írja le, hogy 
valaki milyen nemű személyekhez vonzó-
dik érzelmileg vagy szexuálisan, vagy hogy 
számára esetleg nem fontos, milyen nemű 
az a személy, akihez vonzódik.  

Dzsender („társadalmi nem”): a nőkre 
(nőiesség)  és férfiakra (férfiasság) vonat-
kozó, társadalmilag kialakult elvárások, 
magatartások és tevékenységek rendszere, 
amelyet az adott személy neméhez kötnek. 

Nemi identitás: a nem személyes megé-
lése; ez vagy egybeesik a születéskor 
meghatározott nemével, vagy nem. 

Nemi önkifejezés: a nemi identitás kife-
jezése a megjelenésen, öltözködésen, 
sminken, hajviseleten, viselkedésen, nyelv-
használaton, gesztusokon keresztül, illetve 
más külsőleg érzékelhető módokon.  

Szexuális irányultság

NEMI  
ÖNKIFEJEZÉS

 

MINDEN VARIÁCIÓ 
ELKÉPZELHETŐ!

 

Többre éhezik? Ez a modell a Genderbread Person v3 alapján készült. További
információk a figura eredetéről és alakulásáról: itspronouncedmetrosexual.com

NEMI  
IDENTITÁS

ÉRZELMI  
VONZÓDÁS

NEM

SZEXUÁLIS
VONZÓDÁS

 

A vonzalom személyes 
jellemzőnk. Változhat az 
idők során, és alapulhat 
a nem, a nemi identitás 
és a nemi önkifejezés 
bármilyen kombináció-

ján.

Szexuális vonzódás

Ki vonz szexuálisan

ASZEXUÁLIS, 
PÁNSZEXUÁLIS, MELEG, 

LESZBIKUS, BISZEXUÁLIS, 
HETEROSZEXUÁLIS, 

AROMANTIKUS

Kibe szeretsz bele

Érzelmi vonzódás

Nemi önkifejezés

HANG, HAJVISELET, RUHA, 
NADRÁG, GESZTUSOK, 

SMINK

Ahogyan valaki viselkedik, 
öltözik, beszél, mozog...

Nemi identitás

DZSENDERQUEER, 
TRANSZNEMŰ, FÉRFI, NŐ, 

DZSENDERFLUID

Ahogyan belül érzi magát az 
ember: nőiesnek, férfiasnak, 

queernek…

Nem

XX, MÉH, PÉNISZ, HERE, XXX, 
TESZTOSZTERON, 

ÖSZTROGÉN, XY, INTERSZEX, 
VAGINA

Testi aspektusok, pl. 
kromoszómák, hormonok, 

külső és belső nemi szervek

A „NEM” 
mézeskalácsemberke
Nemi identitás, nemi  önkifejezés, szexuális irányultság… 
Sokszor nehezen elhatárolható fogalmak, és még 
változhatnak is egy ember élete során. Semmiképpen nem 
helyezhetőek el egy kétpólusú rendszerben: nem 
vagy-vagy, hanem gyakran inkább és-és kapcsolatban 
állnak, egy kicsi ebből, egy kicsi abból. Jó kis süti, 
érdemes belekóstolni!
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Milyen szavakat használjunk, amikor LMBTQI emberekről vagy velük 
beszélünk?

Az LMBTQI emberekre sokféle szót és kifejezést használunk, ám ezek 
nem mindegyike olyan, amelyet egy LMBTQI ember magára is szívesen 
alkalmaz. Vannak közöttük sértő, orvosi kontextusban megalkotott vagy 
elavult szavak, és ha ezeket használjuk, az nem segíti elő a bizalom 
kialakulását és az együttműködést. A leggyakrabban használt és a 
közösség által is biztosan elfogadhatónak tartott szavak az LMBTQI 
betűszóban is megjelenő alábbi kifejezések: leszbikus, meleg, bisze-
xuális, transznemű, queer és interszex. A betűszónak többféle formája 
is ismeretes; egyes variációkban különbözik a kezdőbetűk sorrendje, 
más esetekben bizonyos betűket elhagynak vagy hozzátesznek, hogy 
az összefoglaló elnevezés még több különböző szexuális és nemi 
identitást is kifejezzen.

Az LMBTQI betűszó jelentése

Leszbikus: női nemmel vagy identitással rendelkező személy, aki 
testileg és érzelmileg női nemű vagy identitású személyekhez 
vonzódik.
 
Meleg: férfi nemmel vagy identitással rendelkező személy, aki 
testileg és érzelmileg férfi nemű vagy identitású személyekhez 
vonzódik.
 
Biszexuális: olyan személy, akik testileg és érzelmileg nemre való 
tekintet nélkül vonzódik más személyekhez.
 
Transznemű: olyan személy, akinek nemi identitása eltér a szüle-
téskor meghatározott nemétől, vagy nemi identitását a születése-
kor bejegyzett nemétől eltérő módon fejezi ki.
 
Cisznemű: olyan személy, akinek a nemi identitása megegyezik a 
születéskor bejegyzett nemével.
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Interszex: olyan személy, aki veleszületett nemi jellegei (kromo-
szómák, hormonok, testfelépítés, külső és belső nemi szervek) 
alapján nem sorolható be anatómiailag egyértelműen a férfi-női 
kategóriákba.
 
Queer: eredetileg az LMBTQI emberekre használt bántó, megalázó 
kifejezés az angol nyelvben, ma azonban azok használják a saját 
identitásuk megjelölésére, akiknek a neme, nemi önkifejezése és/
vagy szexualitása nem felel meg az uralkodó társadalmi elvárá-
soknak, de ki akarják fejezni, hogy az LMBT közösség hagyomá-
nyos identitás-meghatározásaival sem azonosulnak. 

A meleg, leszbikus, biszexuális vagy heteroszexuális identitás a személy 
szexuális irányultságára, a transzneműség és a ciszneműség a nemi 
identitására, míg az interszexualitás a nemi jellegeire vonatkozik. A 
nem, a dzsender és a nem kifejezése mindenki számára az életét alap-
vetően meghatározó tényező: szexualitásunk és természetünk lényegi 
vonásait jelentik.
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Gyűlölet-bűncselekmény és  
diszkrimináció – a jogi keretek
Az elmúlt évtizedekben Európa országai számos fontos lépést tettek 
az LMBTQI emberek jogainak védelme érdekében. A hátrányos megkü-
lönböztetés és a gyűlölet-bűncselekmények elleni védelem jogi kereteit 
továbbfejlesztették az Európai Unió (EU), az Európa Tanács (ET) és az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) ajánlásai is.

Az áldozatvédelmi irányelv 
 
2012-ben az Európai Parlament és az Európai Tanács elfogadta a 
bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 
vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU 
Irányelvet. Az ún. áldozatvédelmi irányelv célja annak biztosítása, hogy 
a bűncselekmények áldozatai megfelelő tájékoztatást, támogatást és 
védelmet kapjanak, és részt tudjanak venni a büntetőeljárásokban. Az 
irányelv előírja, hogy a tagállamok személyre szabott szolgáltatásokat 
nyújtsanak az áldozatok számára, és kiemelt figyelmet fordítsanak 
azokra, akik valamely tulajdonságuk miatt előítélet vagy diszkrimináció 
motiválta bűncselekmények áldozatává váltak. Az áldozatvédelmi irány-
elv szerint a nemi alapú erőszak olyan bűncselekmény, amely valamely 
személy ellen irányul annak neme, nemi identitása vagy nemi önkifeje-
zése miatt, vagy egy adott nemhez tartozó személyeket aránytalanul 
nagy számban érint. Az ilyen bűncselekmények az áldozatok számára 
fizikai, szexuális vagy érzelmi természetű károkat okozhatnak, illetve 
anyagi veszteséget eredményezhetnek. A fogalom magában foglalja a 
hozzátartozók közötti vagy párkapcsolati erőszakot, a szexuális erősza-
kot (ideértve az erőszakos nemi aktust, a szexuális természetű táma-
dást és zaklatást, molesztálást), az emberkereskedelmet, a rabszol-
gaságot, és számos más, a társadalomra veszélyes cselekményt is, 
így a kényszerházasságot, a női nemi szervek csonkítását vagy az ún. 

„becsület-bűncselekményeket” is (lásd a 17. preambulumbekezdést).
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Az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivalata 
meghatározása szerint3 a gyűlölet-bűncselekmény olyan bűncselek-
mény, amelynek indítéka valamely embercsoporttal szembeni előítélet. 
Ehhez a besoroláshoz a cselekménynek két kritériumot kell kimeríte-
nie: egyrészt a büntetőjog által üldözöttnek, másrészt előítélet által 
motiváltnak kell lennie. Az előítéletesség körébe tartoznak az előzetes 
negatív vélemények, a sztereotípiák, az intolerancia vagy a valamely 
közös tulajdonsággal rendelkező személyek csoportja elleni gyűlölet 
is. Ez a közös tulajdonság lehet a rassz, az etnikai származás, a nyelv, 
a vallás, a nemzetiség, a szexuális irányultság, a nem vagy más lényegi 
tulajdonság is. A gyűlölet-bűncselekmény nem feltétlenül személy ellen 
irányul, vagyoni károkat is okozhat (pl. személyes tulajdon megrongá-
lása vagy közösségi események rongálást is magában foglaló megtá-
madása esetén). 

Az áldozatvédelmi irányelv 9. preambulumbekezdése egyértelműen 
rögzíti, hogy a bűncselekmény amellett, hogy az Európai Unió Alapjo-
gi Chartájában lefektetett egyéni jogok megsértését jelenti, a társada-
lom ellen is irányul. Ennek megfelelően a bűncselekmények áldozata-
ival tisztelettel, tapintattal és szakértelemmel kell bánni, anélkül, hogy 
bármilyen megkülönböztetés érné őket fajuk, bőrszínük, etnikai vagy 
társadalmi származásuk, genetikai tulajdonságuk, nyelvük, vallásuk 
vagy meggyőződésük, politikai vagy bármely más véleményük, nemzeti 
kisebbséghez tartozásuk, vagyoni helyzetük, születésük, fogyatékos-
ságuk, életkoruk, nemük, nemi identitásuk és annak kifejezése, szexu-
ális irányultságuk, tartózkodásra való jogosultságuk vagy egészségi 
állapotuk miatt.

3 A Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivalata az EBESZ (Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezet) intézménye. Támogatja és szakértelmével 
segíti a tagállamokat és a civil szervezeteket a demokrácia, a jogállamiság, az emberi 
jogok és a diszkrimináció-mentesség megvalósításában.
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A magyar jogi környezet 

A magyar büntetőjog védelmet nyújt a homofób és transzfób gyűlö-
let-bűncselekményekkel szemben. 2013 óta mind a gyűlöletbeszéd 
(közösség elleni uszítás), mind a gyűlölet-bűncselekmény (közösség 
tagja elleni erőszak) tényállása tartalmazza a szexuális irányultság-
ra és a nemi identitásra való kifejezett utalást. Közösség tagja elleni 
erőszakot4 követ el, aki valakinek a nemi identitása vagy szexuális 
irányultsága miatt olyan, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, 
amely alkalmas arra, hogy az adott csoport tagjában riadalmat keltsen. 
Súlyosabban minősülő bűncselekmény, ha valaki mást a nemi identi-
tása vagy szexuális irányultsága miatt bántalmaz, illetve erőszakkal 
vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy 
eltűrjön, illetve ha a közösség elleni erőszakot fegyveresen, felfegyver-
kezve, jelentős érdeksérelmet okozva, a sértett sanyargatásával, csopor-
tosan vagy bűnszövetségben követik el. A közösség elleni uszítás5 
akkor valósul meg, ha valaki nagy nyilvánosság előtt a lakosság egyes 
csoportjai ellen – többek között nemi identitásra, szexuális irányultságra 
tekintettel – erőszakra vagy gyűlöletre uszít. Az említett tényállásokon 
kívül más bűncselekményeknél is figyelembe kell venni az előítéletet 
mint indítékot: vagy minősítő körülményként (a törvényben általáno-
san „aljas indokként” említve, pl. emberölésnél) vagy az esetjog által 
kimunkált ún. súlyosító körülményként (pl. rongálás, zaklatás esetén). 
Az interszexualitás mint védett tulajdonság nincs nevesítve a törvény-
ben, de a fenti két bűncselekménynél a nyitott áldozati kör („a lakosság 
egyes csoportjai”) miatt, illetve más bűncselekményeknél a büntetés 
kiszabásánál minősítő vagy súlyosító körülményként figyelembe kell 
venni ezt a tényezőt is.
 
Mind a közösség tagja elleni erőszak, mind a közösség elleni uszítás 
esetén a nyomozás nem a helyi, hanem a fővárosi vagy megyei rendőrfő-
kapitányság hatáskörébe tartozik.
 

4 Büntető törvénykönyv (Btk.) 216. §

5 Btk. 332. §
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A gyűlölet-bűncselekmények áldozatait a magyar jog különleges bánás-
módot igénylő sértettként ismeri el6, és őket ebbéli minőségükben 
különböző támogatások és védelmi intézkedések illetik meg.

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény7 megköveteli – többek között – 
minden állami szervtől, ideértve a rendőrséget, az ügyészséget, a bíró-
ságot és az áldozatsegítő szolgálatokat is, hogy a működésük során 
tartsák meg az egyenlő bánásmód követelményét, azaz tartózkodjanak 
a diszkriminációtól: a szexuális irányultságon és a nemi identitáson 
alapuló hátrányos megkülönböztetés és zaklatás kifejezetten tilalma-
zott. A diszkrimináció áldozatai fordulhatnak bírósághoz, az Egyenlő 
Bánásmód Hatósághoz és egyes esetekben más szervekhez, így pl. a 
Független Rendészeti Panasztestülethez is.
 
A magyar jog az azonos nemű személyek párkapcsolatát is elisme-
ri. 1996 előtt csak különnemű személyek között állhatott fenn élet-
társi kapcsolat, ám az Alkotmánybíróság egy 1995-ös határozatá-
ban kimondta, hogy ez diszkriminatív, ezért ez a korlátozás kikerült a 
törvényből. Az élettársi kapcsolat a megfelelő élethelyzet bekövetkezé-
sével automatikusan jön létre. Definícióját a Ptk. tartalmazza: eszerint 
élettársi kapcsolat áll fenn két, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági 
közösségben együtt élő személy között. A házassághoz joghatásai-
ban hasonló, de csak azonos nemű párok számára nyitva álló bejegy-
zett élettársi kapcsolat kötésére pedig 2009 óta van lehetőség.8 Míg 
az azonos nemű párok nem fogadhatnak örökbe gyermeket közösen 
és nem vehetnek részt asszisztált reprodukciós eljárásban, az egyéni 
örökbefogadás lehetséges szexuális irányultságra vagy családi álla-
potra tekintet nélkül; a partner gyermeke pedig mostoha- vagy nevelt 
gyermeknek minősül annak függvényében, hogy a szülők bejegyzett 
élettársi vagy egyszerű élettársi viszonyban élnek. Mindkét esetben a 
szülők és a gyermek is egymás hozzátartozóinak, bizonyos esetekben 
pedig közeli hozzátartozóknak minősülnek.

6 2017. évi XC. tv. a büntetőeljárásról (Be.)

7 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról

8 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról
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Az LMBTQI személyek elleni erőszak 
természete
 
Mi áll a gyűlölet-bűncselekmények motívumának hátterében? Miért 
követ el egy személy vagy személyek csoportja erőszakos cselek-
ményeket? Miért támad meg valaki egy másik személyt anélkül, hogy 
ismerné? Minderről valószínűleg mindannyiunkak megvannak a saját 
elképzelései. Bár hajlamosak vagyunk ilyenkor gyűlöletcsoportokra és 
neonáci bandákra gondolni, a legtöbb gyűlölet motiválta cselekményt 
nem szervezett csoportok követik el. A legtöbb elkövető hétköznapi 
ember, aki hajlamos vagy épp nem hajlamos az erőszakra. Az elmúlt 
évtizedekben számos, különböző területen dolgozó tudós, kutató és 
akadémikus kutatta a fanatizmus, az erőszak és a bűnelkövetés okait.

Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy minden kultúrában működnek 
előítéletek. Alapjuk általában a tudatlanság, vagy az, hogy az emberek 
nem találkoznak tőlük eltérő emberekkel, „idegenekkel”. Számos 
tényező vezet homofób, transzfób vagy bifób előítéletekhez: közéjük 
tartoznak az olyan hitbéli vélekedések, amelyek szerint az azonos nemű 
személyek szexuális viszonyának bármely formája rossz és elítélendő. 
Lényeges az LMBTQI személyek intézményes üldözése is: a legtöbb 
európai országban a homoszexualitás csak a XX. században került 
ki a büntetendő cselekmények köréből, az Egészségügyi Világszerve-
zet pedig egészen 1990-ig mentális betegségként tekintett rá. S ott 
vannak az olyan kulturálisan rögzült tényezők is, mint a szexizmus és 
a macsóság: az a hit, hogy a legjobb, ha a nők és a férfiak nem mennek 
szembe a tőlük elvárt normákkal. 

Az előítéleteket tápláló vélekedések és attitűdök ugyanakkor nem vezet-
nek automatikusan erőszakhoz. A legtöbb előítéletes ember nem fog 
ténylegesen bűncselekményt elkövetni valaki ellen, ám az előítéletek 
hozzájárulnak a sérülékeny csoportok, köztük az LMBTQI emberek 
stigmatizálásához.
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Diszkrimináció (közvetlen hátrányos megkülönböztetés): amikor 
valamely személyt vagy csoportot más, összehasonlítható 
helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest hátrányo-
sabb helyzetbe hozunk. A diszkrimináció oka általában valamely 
személy vélt vagy valós társadalmi csoporthoz tartozása. 

Közvetett hátrányos megkülönböztetés: akkor áll fenn, ha 
valamely, látszólag semleges, mindenkire egyformán vonatko-
zó gyakorlat vagy intézkedés egy adott társadalmi csoporthoz 
tartozó személyt más e tulajdonsággal nem rendelkező szemé-
lyekhez képest lényegesen hátrányosabban érint.

Gyűlölet-bűncselekmény: valamely társadalmi csoporttal szem-
beni előítélet által motivált bűncselekmény. 

Erőszak: valakivel szemben, annak akarata ellenére szándéko-
san alkalmazott testi, érzelmi, szexuális vagy gazdasági kényszer, 
amelynek célja, hogy nélkülözést, testi vagy lelki sérülést, illetve 
halált okozzon.

Homofóbia: leszbikus, meleg vagy annak vélt személyekkel szem-
beni ellenséges attitűdök, érzések és tettek, ideértve a diszkrimi-
nációt és az erőszakot is.

Transzfóbia: transznemű vagy annak vélt személyekkel szembeni 
ellenséges attitűdök, érzések és tettek, ideértve a diszkriminációt 
és az erőszakot is.

Bifóbia: biszexuális vagy annak vélt személyekkel szembeni ellen-
séges attitűdök, érzések és tettek, ideértve a diszkriminációt és az 
erőszakot is.

Heteroszexizmus: az az előfeltevés, hogy mindenki heterosze-
xuális és cisznemű, és csak az ellenkező nemű személyek iránti 
vonzalom és a köztük fennálló partnerkapcsolat elfogadható és 
helyénvaló.
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Szexizmus: rendszerszerű diszkrimináció, amely azon az előfel-
tevésen alapul, hogy a nemek közötti testi különbségek valamely 
nem és/vagy nemi identitás felsőbbrendűségét igazolják.

Patriarchátus: olyan társadalmi rendszer, amelyben a cisznemű 
férfiak gyakorolják az elsődleges  hatalmat a politikai, társadalmi 
és közéletben, birtokolják a vagyoni javak feletti ellenőrzést,  és 
élvezik a társadalmi kiváltságokat. 

Az LMBTQI személyekkel szembeni előítéletek és erőszak (a homofó-
bia, a bifóbia és a transzfóbia) számos formát ölthet: magában foglal-
ja a negatív hozzáállást, az ellenérzést, az elfogultságot az LMBTQI 
emberek vagy mindazok vonatkozásában, akiket annak tekintenek. 
Mindez gyakran mélyen gyökerező társadalmi, vallási, kulturális vagy 
egyéb hitrendszerekre épülő elfogultságon, félreértésen, téves infor-
mációkon, sztereotípiákon vagy félelmeken alapul. Az előítéleteket 
gyakran a családunktól tanuljuk el.
 
A homofób és transzfób erőszak nemi alapú erőszak: a nemi szere-
pekhez kapcsolódó elvárásrendszer eredménye. A társadalomban és a 
kisebb közösségekben erős elvárások élnek azzal kapcsolatban, hogy 
mindenkinek meg kell felelnie bizonyos nemi szerepeknek. Ugyanak-
kor csak két elismert nem létezik, a férfi és a női nem, amelyek között 
(gyakran el- vagy fel nem ismert) hatalmi egyenlőtlenségek vannak. 
Bárki, bármilyen nemi identitású személy válhat fizikai vagy szóbeli 
támadás célpontjává a nemi szerepekhez köthető, és az adott környe-
zetben uralkodó szerepelvárások áthágása miatt. Néhány példa a nemi-
szerep-elvárásokról és megszegésükről:

• A meleg férfiak megszegik a férfiasságról vallott felfogást, ha 
más férfiakkal szexelnek

• A leszbikus nők szembemennek a nőiesség koncepciójával,  mert 
nem férfiakkal létesítenek szexuális viszonyt

• Egyes férfiak áthágják a férfiasságról vallott elképzeléseket, ha 
nemi önkifejezésük nem felel meg az előírtaknak (pl. ha a férfit 
nemi önkifejezése miatt „túlságosan nőiesnek” találják)
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• Néhány nő megszegi a nőiesség elvárásrendszerét, mert a férfi-
akkal egyenlő bánásmódot követel (pl. a családban, munkahelyen, 
közéletben stb.) 

• A transznemű személyek felrúgják azt az elvet, amely szerint a 
nemi identitás a biológiai nemen alapul

• Az interszexuális személyek megszegik a két létező nemről ural-
kodó felfogást azzal, hogy olyan testük van, amelyet nem lehet 
sem nőként, sem férfiként besorolni 

Mitől homofób vagy transzfób egy bizonyos magatartás? Akkor beszél-
hetünk homofób vagy transzfób gyűlölet-bűncselekményről, ha az elkö-
vető támadását az áldozat vélt vagy valós szexuális irányultsága, nemi 
identitása és/vagy nemi önkifejezése motiválta. Ha az áldozat vagy 
bárki más úgy gondolja, hogy gyűlölet-bűncselekményt élt át, azt a 
bejelentést fogadó személynek ilyenként kell rögzítenie és dokumen-
tálnia, és a büntetőeljárás feladata annak tisztázása, hogy a nemzeti 
jog alapján az adott esetben valóban gyűlölet-bűncselekmény történt-e.  

Az LMBTQI személyek  elleni erőszak a számok tükrében
 
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-ban publikálta az LMBT 
emberek körében végzett online kérdőíves kutatásának eredményeit 
az érintettek tapasztalatairól az előítélet motiválta diszkriminációval, 
erőszakkal és zaklatással kapcsolatban. A kutatásban 93,079 személy 
vett részt,  és az eredmények az mutatják, hogy az LMBT személyek az 
Európai Unióban gyakran válnak diszkrimináció, marginalizáció, iskolai, 
munkahelyi és köztéri erőszak áldozataivá.

Az összes európai LMBT válaszadónak mintegy negyedét (26%)  
támadták meg vagy fenyegették meg erőszakkal a felmérést megelő-
ző öt évben. (Lásd az 1. ábrát.) A megelőző egy év során erőszakot 
átélt válaszadók többsége (59%-a) nyilatkozott úgy, hogy a legutóbbi 
támadás vagy fenyegetés részben vagy egészben azért történt, mert 
LMBT személyként azonosították. 
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1. ábra: Az erőszak előfordulásának gyakorisága a kutatást megelőző 
5 évben, illetve 12 hónapban (%)

0 20 40 60 80 100

A kutatást 
megelőző 5 évben

A kutatást megelőző 
12 hónapban

LMBT 
válaszadók az 

Európai Unióban

26

10

Forrás: Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA): European Union lesbian, gay, bise-
xual and transgender survey. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2013, 56. o.

A transznemű emberek különösen veszélyeztetettek: ők éltek át legna-
gyobb számban ismétlődő  erőszakot és gyűlölet-bűncselekményeket. 
Az összes transznemű válaszadó harmada (34%) számolt be arról, hogy 
a felmérést megelőző öt évben fizikailag vagy szexuálisan bántalmaz-
ták vagy erőszakkal fenyegették, tízből három transznemű pedig úgy 
nyilatkozott, hogy az elmúlt évben több mint háromszor vált erőszak 
vagy erőszakkal fenyegetés áldozatává. 

2. ábra: Transznemű válaszadók, akiket megtámadtak vagy erőszakkal 
fenyegettek egy vagy több alkalommal a kutatást megelőző 12 hónap-
ban, az esetek számában kifejezve

 Egy 
alkalommal, 34%

 
Két alkalommal, 
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Forrás: Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA): European Union lesbian, gay, bise-
xual and transgender survey. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2013, 60. o. 
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A felmérés azt mutatta, hogy az erőszakos cselekmények elkövetői 
legtöbbször az áldozat számára ismeretlen személyek voltak; a közel-
múltban erőszakot elszenvedett válaszadók 45%-a ellen a cselekményt 

„olyasvalaki követte el, akit nem ismert”. Az erőszakos cselekmények 
harmadában (a legfrissebb erőszakos cselekmények 36%-ában)  az 
elkövetők vagy csoportos elkövetők tizenévesek voltak. Az áldozat 
által ismert személy által elkövetett esetekben az azonosított személy 
leggyakrabban munkahelyi, iskolai, kollégiumi vagy egyetemi ismerős 
volt (17%). 

A gyűlölet motiválta erőszakos esetek több mint felét nyilvános térben 
követték el: leggyakrabban utcán, tereken, parkolókban vagy más, a 
közönség számára nyitott helyeken. A zárt terekben elkövetett cselek-
mények esetén is a mindenki számára nyitva álló helyek jelentették 
a leggyakoribb elkövetési helyszínt: az esetek 10%-ában „kávéház, 
étterem, kocsma vagy klub” volt a helyszín, míg az esetek 7%-ában 
tömegközlekedési eszközön történt az incidens. Az áldozat otthona 
az esetek 8%-ában szolgált az elkövetés helyszínéül.

Az LMBTQI személyek elleni erőszak Magyarországon
 
A közelmúltban több kutatás is folyt Magyarországon az LMBTQI 
személyek elleni gyűlölet-bűncselekmények feltárása érdekében. 2010-
ben a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete a Háttér 
Társasággal együttműködésben nagymintás felmérést készített LMBT 
személyek körében. A kérdőív erőszakra vonatkozó blokkját 1674-en 
töltötték ki. A válaszadók 15,6%-a szenvedett el erőszakot szexuális 
irányultsága vagy nemi identitása miatt, 4,4%-uk a kutatást megelőző 
12 hónapban.  Ez az arány lényegesen magasabb volt a transz válasz-
adók körében (26, illetve 11,7%). A legtöbb esetben (74%) az elkövető 
ismeretlen volt az áldozatok számára, de a kollégák és iskolatársak 
is gyakran voltak elkövetők (30%). Az incidenseket legtöbbször utcán 
vagy tömegközlekedési eszközökön követték el (68%), de a Pride felvo-
nulás (30%), a meleg szórakozóhelyek környéke (26%) és az iskolák 
(28%) is gyakran említésre kerültek.
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2015-ben öt kelet- és közép-európai ország a HateNoMore projekt9 
keretében interjúkon és felméréseken alapuló kutatást végzett,  amely 
a homo- és transzfób gyűlölet-bűncselekményt átélt áldozatok büntető 
igazságszolgáltatással  kapcsolatos tapasztalatait vizsgálta. A 168 
magyar résztvevő 37%-a jelezte, hogy az elmúlt öt évben homo- vagy 
transzfób erőszak áldozatává vált. 2017-ben az UNI-FORM projekt10 
részeként 10 európai országban készült online felmérés. A kérdőívet 
kitöltő 348 magyar válaszadó 46%-a volt áldozata vagy szemtanúja 
szexuális irányultság vagy nemi identitás miatti gyűlölet-bűncselek-
ménynek. Az áldozatok 92%-a tapasztalt szóbeli agressziót, 52%-a 
számolt be pszichikai erőszakről (pl. fenyegetésről), és 20%-uk élt át 
fizikai erőszakot.

9 http://hatter.hu/tevekenysegunk/kutatasok/hatenomore
10 http://hatter.hu/tevekenysegunk/jogsegelyszolgalat/uni-form-egyuttmuko-
des-rendvedelmi-szervekkel
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Miért nem jelentik az LMBTQI 
személyek a sérelmükre elkövetett 
bűncselekményeket?
 
A legtöbb Európai Unióban készült tanulmány azt mutatja, hogy a gyűlö-
let-bűncselekményeket az áldozatok gyakran nem jelentik be, vagy a 
hatóságok azokat nem megfelelően minősítik (alulminősítik).

Az EU Alapjogi Ügynökségének (FRA) az LMBT emberek körében végzett 
online felmérése is a látencia magas arányát  támasztja alá: a válasz-
adók által elszenvedett incidensek mindössze ötödét (22%) jelentet-
ték be a felmérést megelőző öt évben. A bejelentés elmaradásának 
okaként a megkérdezettek leggyakrabban azt jelölték meg, hogy nem 
gondolták, hogy a hatóságok bármit is tennének az ügyükben. A válasz-
adók harmada vélekedett úgy, hogy a rendőrség akkor sem tudna tenni 
semmit az érdekükben, ha az szándékában állna. 

Ugyanakkor a bűncselekmény jellege is oka lehet a látenciának: az 
FRA-kutatás részvevőinek harmada szerint az incidens túl jelentéktelen 
volt vagy nem volt elég komoly, sőt fel sem merült bennük a bejelentés 
lehetősége. A harmadik legfontosabb ok a bejelentés elmaradására a 
rendőrség transz- vagy homofóbiájától való félelem volt (ld. 1. táblázat).
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1. táblázat: Milyen okból nem  tettek rendőrségi feljelentést a gyűlölet 
motiválta erőszak esetén? (%)

Legutóbbi Legsúlyosabb

Nem hitte, hogy bármit is tennének az ügyben 50 43
Túl kis súlyú / nem komoly / eszébe sem jutott jelenteni 38 30
Nem hitte, hogy bármit is tudnának tenni az ügyben 37 32
Tartott a rendőrség homofób és/vagy transzfób reakcióitól 34 29
Szégyellte, zavarban volt, nem akarta, hogy bárki is megtudja 26 29
Az elkövetőktől, az esetleges bosszújuktól való félelem miatt 25 25
Megoldotta a problémát saját maga, vagy családi, baráti segítséggel 19 20
Túl feldúlt volt ahhoz, hogy a rendőrséghez forduljon 16 18
Nem hitték volna el, amit mond 16 14
Nem akarta, hogy letartóztassák az elkövetőt vagy egyáltalán 
hogy rendőrségi ügye legyen 6 5

Azt gondolta, hogy az Ön hibájából történt az eset 6 7
Valaki leállította, lebeszélte róla 5 5
Máshova fordult segítségért 5 4
Az igazságszolgáltatás más szervéhez fordult, hogy jelentse az esetet 0 0
Egyéb ok 8 8

Forrás: Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA): European Union lesbian, gay, bise-
xual and transgender survey. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2013, 68. o. 

Pszichés és érzelmi szempontok is szerepet játszanak a látenciában, 
bár a magyarországi kutatásokhoz hasonlóban Európában sem ez 
tűnik a látencia fő okának: az FRA kutatása szerint a homofób vagy 
transzfób erőszakot átélt 10 emberből 3 mondta azt, hogy azért nem 
jelentette a legutóbbi (26%) vagy a legsúlyosabb (29%) incidenst, mert 
szégyellte vagy megalázottnak érezte magát amiatt, ami vele történt, 
így inkább titokban akarta tartani. A válaszadók negyede állította azt, 
hogy azért nem jelentette az esetet, mert félt az elkövetőtől és/vagy 
az erőszak megismétlődésétől. 

Hasonlóan az FRA online felméréséhez, más, már idézett kutatások is 
aggasztóan alacsonynak találták a bejelentési hajlandóságot. Az MTA 
Szociológia Intézete és a Háttér Társaság 2010-es kutatása szerint az 
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áldozatoknak csupán 15%-a tett hivatalos feljelentést. A HateNoMo-
re kutatásban ez az arány 17%-os, míg a UNI-FORM felmérés szerint 
10%-os volt.

A bejelentés elmaradásának okaként a 2010-es kutatás résztvevői 
leggyakrabban az alábbi válaszokat adták: “Semmit sem tehettek 
volna” (52%), “Nem bíztam a hatóságok munkájában”  (44%). Számos 
válaszadó hivatkozott az alábbi okokra is: “Attól féltem, a bejelentés 
csak rontana a helyzeten” (40%); “Attól féltem, hogy bántanak vagy 
megaláznak” (26%); “Attól féltem, kiderül, hogy LMBTQI vagyok” (23%); 

“Szégyelltem elmondani” (23%). A UNI-FORM kutatásban a bejelentést 
nem tevők 40%-a azt nyilatkozta, hogy azt gondolta, a feljelentését nem 
vették volna komolyan; 49% szerint a bejelentés semmilyen eredmény-
re nem vezetett volna, 35% félt a rendőrség reakcióitól, 27%-uk pedig 
attól, hogy kiderül LMBTQI volta. 

A hatósági bejelentés elmaradásainak okai 

“A rendőrség kijött, de azt mondták, nem tehetnek semmit, ha nem 
folyik vér vagy nem verték ki a fogam, így nem érdemes eljárást 
indítani. Pedig látható sérüléseim voltak. Azt is megkérdezték, 
hogy miért nem ütöttem vissza.”
Magyarország, UNI-FORM kutatás, Háttér Társaság 2017

“Amikor szexuálisan bántalmaztak, rendőrségi segélyhívást 
kezdeményeztem, miközben a támadóm továbbra is lefogott. A 
rendőr a telefonban kinevetett, és viccelődni kezdett. Aztán letette 
a telefont. Egyértelműen melegek elleni és általában a férfierő-
szakkal kapcsolatos diszkrimináció volt.”
Franciaország, FRA LMBT kutatás részvevő, online kérdőív, 2013 

“Többször fordultam már a hatósághoz, de mindig engem vettek 
górcső alá és aláztak meg, pedig mindent elmondtam őszintén.”
Magyarország, UNI-FORM kutatás, Háttér Társaság 2017
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„Egy homofóbia elleni rendezvényen fizikailag bántalmaztak nyilvá-
nos helyen, három férfi, valószínűleg egy rasszista csoport tagjai. 
Nem tettem feljelentést, mert azt gondoltam, semmi eredménye 
sem lenne.”
Görögország, FRA LMBT kutatás részvevő, online kérdőív, 2013

„Szégyelltem magam, és nem akartam, hogy bárki megtudja.” 
Magyarország, UNI-FORM kutatás, Háttér Társaság 2017

„Az erőszakos eset egy strandon történt, Spanyolországban. 
Részeg voltam, és a barátommal talán nem viselkedtünk túl 
diszkréten a melegségünkkel kapcsolatban. Figyelmeztetés nélkül 
támadtak meg, látható ok nélkül. Nem jelentettem, mert nem 
gondolom, hogy a rendőrséget  érdekelte volna, csak egy turista 
voltam, és alig volt valami, amit elmondhattam volna.”
Egyesült Királyság, FRA LMBT kutatás, részvevő, online kérdőív, 
2013

„Ha feljelentést teszek, az elkövető mindenkinek szétkürtöli, hogy 
meleg vagyok. Én nem akarom, hogy a lakóhelyemen mindenki 
tudja. Kisvárosban élek, ez súlyos hátrány lenne.”
Magyarország, UNI-FORM kutatás, Háttér Társaság 2017 



31

Amikor egy gyűlölet-bűncselekmény 
bejelentésre kerül 
Az áldozat számára nem egyszerű venni a bátorságot és feljelentést 
tenni egy gyűlölet-bűncselekmény miatt. Nemcsak azért, mert az 
események esetleg traumatizálták, hanem azért is, mert ismeretlen 
emberek előtt kell beszélnie magánélete és identitása részleteiről. A 
magánélet akaratlan fókuszba kerülése olyan érzést okozhat számára, 
hogy nem ura az életének. Annak érdekében, hogy biztosítsuk az áldo-
zatot személye és szempontjai tiszteletben tartásáról, figyeljünk az 
alábbi lépésekre.

Általános útmutató a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó 
bejelentések kezeléséhez

1. Mindig mutatkozzon be teljes nevén, és jelezze az eljárásbeli 
szerepét. Biztosítsa, hogy az áldozat megkapja az elérhető-
ségét, és tegye egyértelművé, hogy a meghallgatása után is 
keresheti Önt.

2. Kérdezze meg az áldozatot, hogy hogyan szólítsa meg. („Mi a 
neve? Hogyan szólíthatom?”)   

3. Kérdezze meg az áldozattól, hogy van-e valamilyen sérülése, 
és szükség esetén biztosítsa az orvosi ellátást.    

4. Ha lehetséges,  adja meg az áldozat számára az egyébként 
is kötelező tájékoztatást a jogairól, összhangban a hazai 
jogszabályokkal és az áldozatvédelmi irányelv rendelkezése-
ivel. Biztosítsa, hogy az áldozat olyan formában kapja meg 
a szükséges információkat, amely számára a legegyszerűbb, 
legérthetőbb és igényeinek leginkább megfelel. A szükséges 
felvilágosítást különböző módokon lehet nyújtani: szóban, 
hazavihető tájékoztató nyomtatványok vagy füzetek formájá-
ban, esetleg más módokon. 
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5. Mindig biztosítsa, hogy az áldozat biztonságban érezze 
magát és bízzon is Önben,  annak érdekében, hogy ha nem 
ért valamit, bátran kérdezni merjen. Ez különösen igaz arra az 
esetre, ha az Ön első találkozására az ügyféllel közvetlenül a 
nyilvános helyen átélt erőszakot követően kerül sor. 

6. Kérje meg az áldozatot, hogy mondja el röviden Önnek, mi 
is történt. Használjon egyszerű beszélgetést kezdeményező 
mondatokat, így az áldozat úgy érezheti, visszanyeri a hely-
zete feletti ellenőrzést. (Pl. Mit szeretne most? Kér egy pohár 
vizet?) 

7. Végezze el az áldozat egyéni értékelését: az áldozatnak szük-
sége van valamilyen különleges támogatásra vagy védelemre? 
Ki van téve az áldozat ismétlődő erőszaknak vagy másodla-
gos viktimizációnak? 

8. Ismerje el az áldozat által átélteket azzal, hogy megköszö-
ni, hogy megosztja Önnel az információkat. Biztosítsa az 
áldozatot arról, hogy mindent, amit elmond, bizalmasan fog 
kezelni.   

9. Ha lehet, tájékoztassa az áldozatot a további lépésekről, és 
arról, hogy mi lesz az Ön jövőbeli szerepe az ügyben. Nagyon 
fontos, hogy az áldozat olyan személlyel dolgozzon az eljárás 
során, aki ismerős számára. 
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Hogyan ismerjük fel az LMBTQI személyek ellen elkövetett 
gyűlölet-bűncselekményeket?

Ha az áldozatok feljelentést is tesznek, nem mindegyikük akar beszél-
ni az identitásáról vagy az esemény olyan részleteiről, amelyekből 
kikövetkezhető, hogy gyűlölet-bűncselekményről van szó. Nemcsak 
azért, mert a legtöbb embert kényelmetlenül érinti, ha az identitásai-
ról vagy a magánéletéről kell hivatalos személyeknek vagy ismeretle-
neknek beszámolnia, hanem mert esetleg nincs is tisztában azzal, mi 
az a gyűlölet-bűncselekmény, és milyen részletek lehetnek fontosak. 
Amennyiben Önben felmerül, hogy LMBTQI személyek elleni gyűlö-
let-bűncselekményről lehet szó, különösen figyeljen az alábbi jelekre 
(indikátorokra). 

Figyelem! Mindig az adott cselekmény körülményeire kérdezzen, 
és ne az áldozat identitására vagy magánéletére (hacsak ez nem 
feltétlenül szükséges a bűncselekmény természete miatt)!
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Az LMBTQI emberek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények erős 
indikátorai
 
A kutatások és az áldozatokkal készült interjúk szerint a legtöbb  LMBTQI 
emberekkel szembeni gyűlölet-bűncselekményre jellemzőek az alábbi 
megállapítások.

Ismeretlen személyek nyilvános helyeken (akár kültéren, akár zárt térben) 
követik el a támadást. Figyeljünk arra, hogy a támadás LMBTQI szemé-
lyek otthona vagy  szokásos gyülekezési helyei környékén történt-e (klubok, 
bárok, közösségi centrumok, ismerkedőhelyek)!

Az LMBTQI személyek gyűlölet-bűncselekmény áldozataivá válhatnak a 
nemi önkifejezésük miatt: pl. öltözködés, viselkedés, LMBTQI szimbólumok 
(szivárványos vagy más kitűzők, feliratos póló) viselése.

Az áldozat LMBTQI aktivista munkát végez az incidens idején.

Az áldozat azonos nemű partnere társaságában volt.

A fizikai bántalmazást majdnem mindig megelőzik homo- vagy transzfób 
szóbeli megnyilvánulások: becsmérlés, szóbeli megalázás. Kérdezzük meg 
az áldozatot vagy a szemtanút, emlékeznek-e arra, mit mondott az elkövető!

Gyakran az LMBTQI közösség számára jelentős esemény előtt, közben vagy 
különösen az után követik el. Ilyen pl. a Pride felvonulás vagy más Pride-ren-
dezvények, programok.

Időben gyakran akkor történnek, amikor az LMBTQI embereket nagyobb 
figyelem övezi a közbeszédben vagy a médiában, pl. nyilvános viták vagy az 
LMBTQI emberek jogaival kapcsolatos politikai csatározások idején.

A tettes homo- vagy transzfób megnyilvánulásairól ismert, szervezett gyűlö-
letcsoport tagja. Mindig tárjuk fel, feltűnt-e olyan szimbólum, amely az elkö-
vetőt szervezett gyűlöletcsoporthoz köti, illetve azonosítható-e ilyen csoport 
az elkövető közösségi média profiljában vagy tevékenységében.

Az elkövetőnek nincs haszonszerzési vagy más egyértelmű indítéka (nem 
követ el lopást, rablást). 



Fé
ny

m
ás

ol
ja

 é
s 

ha
sz

ná
lja

 e
zt

 a
 la

po
t!

A gyűlölet-bűncselekmények dokumentálása 
Mit rögzítsünk az interjú alatt? 

Az áldozat vagy valamely szemtanú úgy gondolja-e, hogy a 
bűncselekményt az LMBTQI személyek elleni előítélet motiválta? 
Ha igen, rögzítsük, miért gondolja azt, hogy homo- vagy transz-
fób gyűlölet-bűncselekmény áldozata / tanúja lett!

Az áldozatnak vannak-e olyan jellemzői, vagy végzett-e olyan 
tevékenységet, ami alapján az elkövető az LMBTQI csoporthoz 
tartozónak gondolhatta?

Ha az áldozat transznemű személy, és a papírjai nincsenek össz-
hangban a nemi identitásával, jelöljük a nemi identitását! Ha a 
jelentés formája igényli is a nem határozott megjelölését, akkor 
is írjuk le az egyén nemi identitását megjegyzésként.

Dokumentáljuk, hogy az áldozat milyen típusú sérüléseket szer-
zett, és azt is, érzelmileg hogyan érinti az eset.

Rögzítsük az erőszak és az elkövető(k) részletes leírását. Ismer-
te-e az áldozat az elkövetőt vagy találkozott-e vele korábban?

Írjuk le, hogy az elkövetés helyszínének van-e jelentősége azon 
közösség számára, amelyhez az áldozat tartozik. Ha igen 
(bár, LMBTQI személyekhez köthető esemény, ismerkedőhely), 
magyarázzuk el, pontosan mi ennek a jelentősége.

Egyedül volt az áldozat, amikor megtámadták?

Voltak-e szemtanúk? Lehet-e felkutatni szemtanúkat? 
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Kapcsolatfelvétel az LMBTQI közösséggel

Az LMBTQI civil szervezeteknek jelentős szerepe lehet a bejelentések 
megtétele, a nyomozás, illetve az áldozatok segítése során. Ha Ön 
LMBTQI személyek elleni gyűlölet-bűncselekményekkel is foglalkozó 
közintézménynél dolgozik, érdemes mielőbb felvennie a kapcsolatot 
a helyi, vagy az Önhöz legközelebb eső LMBTQI szervezettel: egy jövő-
beni homofób vagy transzfób támadás esetén így már könnyebb az 
együttműködés. Az alábbiakban néhány tanácsot adunk az LMBTQI 
szervezetekkel való hatékony együtműködéshez.

Javaslatok az LMBTQI közösséggel való  kapcsolatépítéshez 

• A rendőrség, az  ügyészség és/vagy más állami szervek kérhe-
tik az LMBTQI szervezetek segítségét, hogy nagyobb nyilvános-
ságot biztosítsanak a gyűlölet-bűncselekmények sikeres üldö-
zése érdekében tett lépéseiknek. Az LMBTQI szervezetekkel 
közösen kiadott közleményben  biztosíthatják a nyilvánosságot 
afelől, hogy elítélik az ilyen cselekményeket. Ez más gyűlölet-
bűncselekmény-áldozatokat is arra ösztönöz, hogy a jövőben 
feljelentést tegyenek, tekintet nélkül arra, melyik védett csoport-
hoz tartoznak.

• A rendőrség és/vagy az ügyészség együttműködhet az LMBTQI 
szervezetekkel a nyomozások  során annak érdekében, hogy 
információkat gyűjtsenek, tanúkat, további elkövetőket kutassa-
nak fel, vagy pusztán azért, hogy megkönnyítsék a párbeszédet 
az LMBTQI közösség és a jogalkalmazók között.

• A szolgáltatást nyújtók, az áldozatsegítő központok, az LMBTQI 
civil szervezetek, a rendőrség és az ügyészség közös képzé-
seken és megbeszéléseken vehetnek részt a bizalomépítés, a 
tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok megosztása érdekében.

• A rendőrök, különösen a helyi szinten tevékenykedő rendőrök 
személyes kapcsolatokat építhetnek ki a helyi LMBTQI közös-
séggel, annak vezetőivel és a civil szervezetekkel azért, hogy  
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megértsék  a közösség rendvédelmi szervekkel kapcsolatos 
szükségleteit, és a tiszteletteljes és szakmai alapokon nyugvó 
kommunikáció révén növeljék a rendőrségbe vetett bizalmat.

• A szolgáltatást nyújtók, a rendőrség, az ügyészség és az áldo-
zatsegítő szolgálatok használjanak a különböző identitásokra 
érzékeny, azokat tiszteletben tartó nyelvezetet: ennek részlete-
iről jelen kiadvány szójegyzékéből is tájékozódhatnak.  Mindig  
kerüljék a bántó szavak használatát, akkor is, ha kollégájukkal 
beszélnek, vagy nem is feltételezik, hogy LMBTQI személy lehet 
a közelben.  
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Az áldozat szempontjai
 
A gyűlölet-bűncselekményre vagy az erőszakra adott reakciók egyé-
nenként eltérőek lehetnek. Fontos észben tartani, hogy még ha úgy 
is tűnik: az áldozat rendben van, a lelkiállapota megfelelő, lehetséges, 
hogy amin átment, mélyen traumatikus számára, nem csupán egy 
egyszerű stresszhelyzet. 

A gyűlölet-bűncselekmények áldozatai gyakran komoly traumát és 
extrém szorongást élnek át, akkor is, ha fizikai sérüléseket nem szen-
vedtek el. Szemben más erőszakos bűncselekményekkel, a gyűlö-
let-bűncselekmények az áldozat legmélyebb belső érzéseit érintik, 
mivel a támadás indítéka az identitásuk vagy a személyiségük. Mindez 
az erőszak által okozott traumával és szorongással együtt azt okoz-
hatja, hogy az áldozat elveszíti a biztonságérzetét, és folyamatos 
veszélyérzete lehet akkor is, ha egyébként az elkövetőt elkapták. A 
folyamatban lévő büntetőeljárás szintén komoly stressztényező az 
áldozat számára,  néha olyannyira, hogy az áldozat nem is akar együtt-
működni az eljárás szereplőivel, akkor sem, ha azok esetleg mindent 
megtesznek az áldozat és a társadalom egésze érdekében. Az áldozat 
az eljárás során komoly nyomásnak van kitéve, mert elvárják tőle, hogy 

– gyakran több alkalommal is – beszéljen az átélt erőszakról, ezt hívjuk 
másodlagos viktimizációnak. 

Ugyanakkor a különböző áldozatok nagyon különböző módokon 
reagálhatnak, és néhányan nem feltétlenül élnek át traumát vagy 
szorongást. Az a körülmény, hogy az áldozat nem élt meg traumát 
vagy nem mutatja az aggodalom jegyeit, nem teszi az általa elszen-
vedett gyűlölet-bűncselekményt kevéssé fontossá.

Az alább ismertetett megtörtént esetek a gyűlölet alapú erőszakra 
adott lehetséges reakciókat mutatják be. Előfordul, hogy az áldozatok 
hasonló helyzetekben úgy döntenek, hogy sosem beszélnek a történ-
tekről senkinek. Ha az áldozat megnyílik számunkra, és elmondja, mi 
történt vele, az nagy bátorságról és erőről tanúskodik.
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Gyűlölet-bűncselekmény eseteinkből 

Homofób támadás az utcán
Imre egy éjjel két barátjával hazafelé tartott, és amíg egyikük bement 
egy kisboltba a Ferenc körúton, a két kint maradó fiú megcsókolta 
egymást. Ezt látva a szomszéd bolt eladója valamit mondott az 
üzletben tartózkodó másik férfinak, aki hátrament, majd egy base-
ballütővel tért vissza az utcára, és azt kiabálta: „Buzik! Itt ne buziskod-
jatok!” Vele ment az üzletben dolgozó eladó is. Hadonászva kiabáltak, 
fenyegetőztek. Imre és barátja arrébb ment, majd hívta a rendőrséget. 
Imre a telefonban elmondta, hogy megfenyegették őket, és hogy a 
támadás oka a szexuális irányultságuk volt. A rendőrök csak 30-40 
perc múlva érkeztek a helyszínre. Amikor kiértek, Imrét és a barát-
ját hibáztatták, megvádolták őket még közszeméremsértéssel is. A 
baseballütővel fenyegető férfi a rendőrség érkezésére elrakta az ütőt, 
és tagadta, hogy korábban ott lett volna nála. A rendőrök semmilyen 
érdemi lépést nem tettek a baseballütő felkutatására. „Ezt mind 
csak te mondod, ő meg azt mondja”, mondták, azzal, hogy ha felje-
lentést akar tenni, menjen be másnap az őrsre. Imre így emlékszik 
vissza: „Meg sem próbáltak korrekt módon viselkedni. A támadónk 
mellé álltak az intézkedés során. Én többször hangsúlyoztam, hogy 
homofób támadás áldozatai lettünk, konkrétan említettem a közösség 
tagja elleni erőszak megvalósulását is. Csak amikor nyilvánosságra 
hoztam, mi történt, akkor voltak hajlandók foglalkozni vele.”

Transzfób támadás egy edzőteremben
Péter transznemű férfi, aki több mint tíz éven át járt ugyanabba az 
edzőterembe. Jó ideig, mivel a papírjaiban még nőként szerepelt, a 
női öltözőt használta. Miután iratait kicserélték és nemi megerősí-
tő műtéten esett át, másfél éven át nem használta semelyik öltözőt, 
csak letette a kabátját egy ablakpárkányra. Másfél év után végül úgy 
döntött, hogy elkezdi használni a nemének megfelelő férfi öltözőt. 
Amikor ezt második alkalommal tette, az öltözőbe belépett egy 
másik férfi, aki rendszeresen járt az edzőterembe, és akiről Péter 
a korábbi évekből már tudta, hogy agresszív, börtönviselt ember. A 
férfi felismerte Pétert, és először rákiabált, hogy menjen ki az öltö- 
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zőből, majd miután Péter megkérdezte, hogy miért kellene kimennie, 
a férfi „Majd én megmondom neked, te büdös kurva...”  felkiáltással 
ököllel az arcába vágott. Péter nem ütött vissza, mert tudta, hogy a 
férfi kést hord magánál. Amikor az edzőteremben dolgozó recepci-
ós megtudta, mi történt, a Pétert bántalmazó férfit támogatta: azt 
mondta, Péternek szerencséje van, hogy ő alkalmazottként nem 
teheti azt, amit akar. Péter nem tett feljelentést: félt, hogy találkozik 
a támadójával és az újra megveri.

Egy Pride-on résztvevő nő megtámadása
Kata minden évben részt vesz a Pride-on a barátaival. Mivel 2012-
ben ötéves kisfiával vett részt a menetben, és a kisfiú nagyon elfá-
radt a hosszú sétában, a menet végeztével rögtön hazafelé indultak. 
Kata színes lufikkal díszített biciklijét tolta hazafelé, kisfia, Olivér 
pedig mellette ballagott, amikor hangoskodásra lettek figyelmesek: 
fekete pólós, szélsőséges szervezetekhez köthető jelképeket viselő 
férfiak 10-12 fős csoportja hangosan inzultálta a Pride-ról hazafelé 
tartókat. Két emberbe belekötöttek, egyiküket hátulról megrúgták és 
közben trágár szavakkal illették. Míg Kata felfigyelt az eseményekre, 
hozzá is odalépett egy három fős csoport: az egyik férfi pofon ütötte 
Katát, valaki más kipukkasztotta a biciklijére kötött színes lufikat, 
és sértő, rasszista megjegyzéseket tettek Kata színesbőrű kisfiára 
is, aki nagyon megijedt. A korábban bántalmazott két fiatalember 
eddigre telefonon segítséget kért, és a megérkező rendőrök igazol-
tatták a csoport tagjait: elfogták azt a férfit, aki egyiküket megrúgta 
(ellene később büntetőeljárás indult, a bíróság közösség tagja elleni 
erőszak elkövetése miatt két év felfüggesztett szabadságvesztésre 
ítélte), és igazoltatták Kata és Olivér bántalmazóit is. Kata úgy döntött, 
nem tesz feljelentést: megrázta, ami kisfiával és vele történt, és nem 
akarta, hogy bárki emlékeztesse minderre.

A traumatikus esemény átélése fizikai, érzelmi vagy pszichológiai 
károkat okozhat, tekintet nélkül arra, hogy a bántalmazás okozott-e 
testi sérüléseket. Súlyosabb esetekben akut stressz-zavar is kialakul-
hat. Jóllehet az áldozatok egyedileg és különböző módokon élik meg 
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a traumát, tipikus reakcióikat mégis különböző csoportokba sorolhat-
juk. A legtöbb áldozat traumára adott válasza az alábbi kategóriákba 
vagy azok valamilyen kombinációjába sorolható:

Érzelmi reakciók: félelem, szégyen, szorongás, tehetetlenségérzés, 
bizonytalanság, szomorúság, depresszió, kontrollvesztés, pánikroham, 
bűntudat, bizalmatlanság, túlérzékenység, állandó hangulatváltozás és 
más, intenzív érzelmi kitörések. 
 
Testi reakciók: szédülés, reszketés, izomfeszülés, a fizikai mozgások 
és a mentális tevékenység összhangjának zavara (pszichomotoros 
zavarok), izzadás (különösen a tenyér izzadása), fejfájás, fényérzé-
kenység, hidegérzet (különösen a lábakban), szokatlan szívdobogás-ér-
zet, magas vérnyomás, alacsony vércukorszint, emésztési zavarok, 
túlzott éberséggel és az ingerküszöb leszállásával járó nyugtalan állapot 
(hyperarousal), beszédzavarok, légzési nehézségek, a sokk különböző 
stádiumai. 
 
Magatartásbéli reakciók: a kommunikáció elutasítása, izolálódás, sírás, 
agresszió, szóbeli kitörések, türelmetlenség, túlzott drog- vagy alkohol-
fogyasztás, önkárosító viselkedés, öngyilkossági kísérlet. 
 
Kognitív (tudati) reakciók: tér- vagy időbeli irányvesztés (dezorientált-
ság), zavartság, koncentrációs nehézségek, nehézségek a beszéddel 
kapcsolatban, feledékenység, zaklatottság.

Ha Ön aggódik az áldozat mentális állapota miatt vagy attól 
tart, hogy az áldozat öngyilkosságot követhet el, haladéktalanul 
forduljon öngyilkosság megelőzésével foglalkozó szakemberhez. 
A jelen kiadvány végén megtalálja az LMBTQI segítő szolgálatok 
elérhetőségeit is. Ha azonnali segítség szükséges, hívja az alábbi, 
0–24 óráig működő szolgálatot: 

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége
Éjjel-nappal hívható segélyszám: 116 123
E-mail: sos@sos116-123.hu
https://www.sos116-123.hu/
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A gyűlöletbűncselekmény-áldozatok tipikus reakciói a 
bűntetőeljárásban 

Amikor erőszakos gyűlölet-bűncselekmények vagy diszkrimináció 
áldozataival dolgozunk, tartsuk szem előtt a következőket: 

 
• lehet, hogy az áldozat nem tud felidézni semmilyen információt, 

vagy nem elég információt tud felidézni a történtekről;
• lehet, hogy az áldozat  nem képes részletes és pontos vallo-

mást tenni;
• az áldozat vallomása az esemény egyes részleteit illetően lehet 

pontos és részletes, viszont máshol  nagyon homályos vagy 
ellentmondásos (pl. az áldozat részletesen be tud számolni az 
elkövetőről, de fogalma sincs, mi történt a támadást követően); 

• az áldozat az eljárás szempontjából lényegtelen részletekre 
koncentrálhat;

• az áldozat zavartnak és zaklatottnak tűnhet;
• az áldozat tagadhatja, hogy gyűlölet-bűncselekmény áldozata 

lett;
• lehet, hogy az áldozatot szexuálisan is bántalmazták, de csak 

fizikai támadásról számol be;
• az áldozatnak problémát okozhat a neki feltett kérdések 

megértése;
• az áldozat zavartnak tűnhet beszéd közben;
• néhány áldozatot többféle, együttesen jelenlévő identitása 

miatt is bántalmazhatnak (pl. nem, vallás, fogyatékosság vagy 
menekültstátusz), bizonyosodjunk meg, hogy minden tényezőre 
kitértünk-e;

• az áldozatnak a vallomás során egészségügyi problémái lehet-
nek (pl. ájulás, erőszakos dühkitörés, extrém szorongás, amely 
akár pánikrohamhoz is vezethet);

• az áldozat szétszórtnak tűnhet, illetve  elveszítheti a koncentrá-
lóképességét  a meghallgatás alatt; 
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• az áldozatnak a támadásról emlékképek villanhatnak be a 
beszélgetés közben;

• az áldozat érzelemmentesnek tűnhet, illetve olyannak, mint akit 
egyáltalán nem érdekel, mi történt vele;

• az áldozatnak beszédproblémái lehetnek;
• lehet, hogy az áldozat úgy írja le az eseményeket, mintha azok 

más személlyel történtek volna meg (pl. harmadik személyben 
beszél); 

• az áldozat ellenségesnek és bizalmatlannak tűnhet;
• az áldozat gyógyszer, kábítószer vagy alkohol hatása alatt 

állhat.
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A gyűlölet-bűncselekmények LMBTQI 
áldozatainak támogatása
 
A büntetőeljárásban minden áldozatnak, ideértve az LMBTQI gyűlö-
let-bűncselekmények áldozatait és családtagjaikat is (partner, szülő 
vagy gyám, gyermek),  joga van a bizalmasan működő áldozatsegítő 
szolgáltatások igénybevételére (áldozatvédelmi irányelv, 8. cikk). Ezek 
a szolgáltatások magukban foglalják a következőket: információ nyúj-
tása a büntetőeljárásról, tanácsadás, érzelmi és pszichológiai támoga-
tás, ha szükséges; szakmai és gyakorlati segítségnyújtás abban, hogy 
meg tudjanak küzdeni a bűntény következményeivel és a folyamatban 
lévő vagy elkövetkező eljárások nehézségeivel.

A Háttér Társaság Jogsegélyszolgálata a szexuális irányultság vagy 
nemi identitás miatti hátrányos megkülönböztetés, zaklatás vagy 
bántalmazás áldozatai számára nyújt ingyenes jogi segítséget. A 
Jogsegélyszolgálat emellett tájékoztatást ad minden olyan ügyben, 
ahol a kérelmező szexuális irányultságának vagy nemi identitásá-
nak jelentősége lehet. Az egyesület e szolgáltatását az Igazság-
ügyi Minisztériummal kötött szerződés alapján a Jogi Segítségnyúj-
tó Szolgálat keretében is nyújtja. A Szolgálat különösen az alábbi 
esetekben tud segítséget nyújtani: 

• homofób és transzfób erőszakos támadások;
• munkahelyi hátrányos megkülönböztetés, zaklatás;
• szolgáltatók általi diszkrimináció;
• bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, jogkövetkezményei;
• gyemekvállalási lehetőségek;
• külföldi partner beutazása, tartózkodása;
• nemváltáshoz kapcsolódó kérdések.

A Jogsegélyszolgálat az LMBTQI embereket érintő jogsértések doku-
mentálásával is foglalkozik.
www.hatter.hu/jogsegely
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A gyűlölet-bűncselekmények áldozatai számára az áldozatvédelmi 
irányelv az alábbi alapvető támogatásokat írja elő:

Érzelmi segítségnyújtás: meghallgatás, empatikus hozzáállás, 
együttérzés
Informálás: az alapvető információk nyújtása, útmutató vagy tanács-
adás az áldozatot megillető jogokról és az elérhető támogató 
szolgáltatásokról
Követő támogatás: segítség az áldozatnak ahhoz, hogy visszanyerje  
a mindennapi  élete feletti kontrollt, ideértve az áldozat megsegítését 
abban is, hogy hozzájusson a különböző támogatásokhoz. 
 
Az alapszolgáltatásoknak elérhetőeknek kell lenniük a bűncselekmény 
elkövetését követő lehető legrövidebb időn belül, tekintet nélkül arra, 
hogy az ügyben feljelentést tettek-e vagy sem. A szolgáltatások nyúj-
tását fenn kell tartani az eljárást lezáró határozatot követő ideig,  figye-
lemmel az áldozat egyéni szükségleteire is. Az áldozatnak támogatást 
kell nyújtani akkor is, amikor az elkövetőt szabadlábra helyezik. 

Mind az állami áldozatsegítő szolgálatoknak, mind a civil szerveze-
teknek tájékoztatást kell nyújtaniuk az áldozatok számára a náluk 
rendelkezésre álló szolgáltatásokról. Ennek érdekében fontos együtt-
működniük egymással.
 
Azok az áldozatok, akik súlyos ártalmakat szenvedtek el vagy különö-
sen sérülékenyek, kiegészítő támogató szolgáltatásokat igényelhetnek 
egyéni szükségleteiknek megfelelően. Az LMBTQI áldozatok körén belül 
azok, akik ismételt támadásnak vannak kitéve, különösen sérülékenyek, 
így mindig speciális támogatást kell számukra nyújtani; ide tartoznak:
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• azok, akiket ugyanaz a személy támad vagy fenyeget meg 
rendszeresen;

• azok, akiket tartósan lelki abúzus ért;
• akik már korábban is gyűlölet-bűncselekmény áldozatává 

váltak;
• akik személyesen ismerik az elkövetőt;
• a kapcsolati vagy randierőszak áldozatai;
• azon áldozatok, akik egyben szexmunkások is;
• a szexuális támadás és/vagy nemi erőszak áldozatai;
• a kiskorúak;
• a menekülteknek;
• a testi, szellemi vagy más fogyatékkal élők. 

Ennek a speciális támogatásnak az áldozat egyéni szükségletein és a 
bűncselekmény súlyosságán kell alapulnia. A különleges támogatás-
nak az a fő célja, hogy az áldozatot átsegítse a traumán vagy éppen 
megelőzze azt,  vagy a bűntény egyéb, hosszú távú következményeit. 

Tartsuk szem előtt, hogy a szexuális erőszak áldozatainak meghall-
gatása nagyon érzékeny feladat, ezért az áldozatnak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy meghatározza, milyen nemű személlyel szeret-
ne beszélni. A szexuális erőszak, emberkereskedelem ádozatainak 
csakúgy, mint a kiskorúaknak joguk van arra, hogy őket zártláncú videó-
rendszer útján hallgassák meg. 

A különleges támogatás típusai:

• traumakezelés;
• menedék vagy védett ház biztosítása;
• azonnali orvosi segítség;
• azonnali pszichológiai tanácsadás;
• a szexuális támadás vagy nemi erőszak áldozatainak igazságügyi 

orvosszakértői vizsgálata;
• kiskorúak és gyermekek számára nyújtott különleges 

szolgáltatások;



47

• kapcsolatfelvétel a jogi segítségnyújtásra köteles állami szer-
vezetrendszerrel és az emberi jogok betartásáért felelős állami 
szervekkel;

• biztosítani, hogy az áldozat meghallgatására az elkövető távollé-
tében, tőle fizikailag elkülönítve kerüljön sor.

A homo- és transzfób gyűlölet-bűncselekmények áldozataival való 
munka sajátosságai 

• Ne feltételezzük, hogy minden LMBTQI személy nyitott mindenki 
irányában, amikor szexuális irányultságáról vagy nemi identitásáról 
van szó! Bizonyosodjunk meg arról, hogy az áldozat biztonságban 
érzi magát, és biztosítsuk, hogy megbízhat bennünk! 

• Figyeljünk arra, hogy a személyes okmányok nem mindig tükrözik 
a személy valódi nemi identitását! Vannak transznemű emberek, 
akiknek a nemi identitása nem egyezik meg a jogi értelemben vett 
nemével vagy az anyakönyvezett nevével. Figyelmesen hallgas-
suk meg az áldozatot, és használjuk ugyanazokat a kifejezéseket, 
amelyeket az identitásával vagy az ezzel összefüggő körülmé-
nyekkel kapcsolatban ő is használ!

• Ügyeljünk arra is, hogy nem minden LMBTQI ember írja le magát 
azokkal a kifejezésekkel, amelyek ismerősek számunkra! Egyes 
általunk ismert kifejezések bántóak lehetnek. Ha bizonytalanok 
vagyunk abban, hogy valaki hogyan határozza meg a szexuális 
vagy nemi identitását, a legjobb, ha megkérdezzük: „Hogyan hatá-
rozza meg a nemét vagy az identitását?”

• Ha valamit nem értünk az áldozat identitásával kapcsolatban, 
ugyancsak a legcélszerűbb, ha tiszteletteljesen rákérdezünk arra. 
Ha hibát követünk el, mihelyst  ez világossá válik vagy felhívják 
rá a figyelmünket, kérjünk elnézést!

• A személyes adatok védelme kiemelkedően fontos, ha LMBTQI 
személyekkel dolgozunk. Valamely személyes információ felfe-
désének súlyos következményei lehetnek egy személy életére. 
Bizonyosodjunk meg róla, hogy mindent megtettünk az áldozat 
személyes adatai védelmében, és biztosítsuk is őt erről! 
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Szervezetek
 
Az LMBTQI szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás alapvető 
jelentőségű az áldozatok és a hatóságok közötti  félelem, bizalmatlan-
ság és félreértések eloszlatása érdekében. A rendőrség, az ügyészség, 
a civil szervezetek és az áldozatsegítő szolgálat közötti együttműködés 
magában foglalhatja a jó gyakorlatok megvitatását, a látencia elleni 
figyelemfelkeltő kampányok szervezését, kutatásokat, képzéseket és 
a jogi védelmet megerősítő közpolitikák kidolgozását. 

Az alábbiakban a diszkrimináció és a gyűlölet-bűncselekmények 
LMBTQI áldozatai számára jogi segítséget, pszichológiai vagy komplex 
támogatást nyújtó szervezetek listáját közöljük. Javasoljuk, hogy az 
áldozatok figyelmét minden szereplő hívja fel az ingyenesen elérhető  
jogi és pszichológiai támogatást nyújtó alábbi szervezetekre.



Civil szervezetek

Háttér Társaság
hatter.hu

Jogsegélyszolgálat
Ingyenes jogi segítség a szexuális irányult-
ság vagy nemi identitás miatti hátrányos 
megkülönböztetés, zaklatás vagy bántal-
mazás áldozatai számára
hatter.hu/jogsegely
jogsegely@hatter.hu

Információs és Lelkisegély Szolgálat
Segítség önelfogadással, előbújással 
kapcsolatos nehézségek, családi, párkap-
csolati, iskolai vagy munkahelyi konfiktu-
sok esetén
hatter.hu/lelkisegely
Segélyvonal: 137-37, 06 1 329 33 80
lelkisegely@hatter.hu

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

Transvanilla Transznemű Egyesület
Tanácsadás, információs szolgálat és áldo-
zatsegítés transz, dzsender-nonkonform és 
interszex emberek számára 
transvanilla.hu
szervezet@transvanilla.hu

Patent Egyesület
Jogi és pszichológiai segítség nők elleni 
erőszak áldozatai és reprodukciós jogaik-
ban sértettek számára
patent.org.hu
info@patent.org.hu

NANE 
Segélyvonal bántalmazott nőknek és 
gyerekeknek
nane.hu
info@nane.hu 
Segélyvonal: 06 80 505 101

Társaság a Szabadságjogokért 
Ingyenes jogi segítség állami szervek 
jogsértő magatartása esetén
tasz.hu 
jogsegely@tasz.hu

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 
Jogi, pszichológiai és anyagi segítségnyúj-
tás rászoruló áldozatok számára 
fehergyuru.eu 
fehergyuru@t-online.hu 
06 1 312 2287



Állami áldozatsegítők

Áldozatsegítő Szolgálatok
Az Áldozatsegítő Szolgálatok Magyaror-
szágon járási szinten, a kormányhivatalok 
részeként működnek. Nyitvatartási idejük 
általában megegyezik a hivatali nyitvatartá-
si idővel, de körzetenként változhat. 
igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldo-
zatsegito-szolgalat
06 80 225 225.

Országos Kríziskezelő és Információs Tele-
fonszolgálat 
Segélyvonal bántalmazottaknak
www.bantalmazas.hu 
okit@ncsszi.hu 
06 80 20 55 20

Alapjogokat védő szervek

Alapvető jogok biztosa
Az állami szervek és közszolgáltatók alap-
jogokat sértő tevékenységét, mulasztását 
kivizsgáló szerv
ajbh.hu 
panasz@ajbh.hu
06 1 475 7100 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Az egyenlő bánásmód követelményét 
sértő, hátrányos megkülönböztetést vagy 
zaklatást megvalósító magatartásokat 
kivizsgáló szerv
egyenlobanasmod.hu 
ebh@egyenlobanasmod.hu
06 80 203 939

Független Rendészeti Panasztestület 
A Rendőrség által elkövetett alapjogsértő 
visszaéléseket, mulasztásokat kivizsgáló 
szerv
www.repate.hu 
info@repate.hu 
06 1 441 6501



Ezt a kézikönyvet az „Állj elő!“ projekt szakértői 
csoportja állította össze. Gyakorlati eligazítást 
tartalmaz az LMBTQI emberek ellen elkövetett 
gyűlölet-bűncselekmények áldozataival dolgozó 
szakemberek számára arról, hogy hogyan 
működjenek együtt és hogyan kommunikálja-
nak a gyűlölet-bűncselek mények áldozataival, 
figyelembe véve sajátos szükségleteiket. 

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.
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