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ÖSSZEFOGLALÓ	
• Az	Európai	Unió	tagállamaiban	a	válaszadó	LMBTI	emberek	69-85	százalékának	18	éves	

kora	előtt	vált	világossá	identitása.	

• Az	iskolákban	tehát	jelen	vannak	az	LMBTI	fiatalok,	az	identitás	már	korábban	kialakul,	

nem	kívülről	„viszik	be”	azt	lobbiszervezetek.	

• Noha	az	LMBTI	identitás	az	érintettek	többségnél	már	18	éves	kor	előtt	kialakul,	mégis	

csak	felnőttként	beszélnek	erről.	

• Magyarországon	az	LMBTI	emberek	44	százalékát	identitásuk	miatt	kinevették,	csúfolták,	

sértegették	és	fenyegetően	léptek	fel	velük	szemben	iskolás	éveik	alatt.	

• Ha	tehát	nem	lehet	a	homoszexualitásról	beszélni	az	iskolákban,	úgy	az	LMBTI	kiskorúak	

továbbra	is	ki	lesznek	téve	verbális	és	fizikai	bántalmazásnak.		

• Míg	az	EU	átlagában	a	megkérdezett	68	 százaléka	gondolja	úgy,	hogy	kormányuk	nem	

megfelelően	 reagál	 az	 LMBTI	 személyek	 biztonsággal	 kapcsolatos	 igényeire,	 addig	

Magyarországon	ez	az	arány	95	százalék.	

	

BEVEZETÉS	
Az	 Orbán-kormány	 a	 pedofíliát	 szigorúbban	 büntetni	 kívánó	 törvénytervezetbe	 olyan	

passzusokat	 foglalt	 be,	 amelyek	 alkalmasak	 arra,	 hogy	 összemossák	 a	 homoszexualitást	 és	 a	

pedofíliát.	 A	 törvényszöveg	 szerint	 „tilos	 tizennyolc	 éven	 aluliak	 számára	 pornográf,	 valamint	

olyan	 tartalmat	 elérhetővé	 tenni,	 amely	 a	 szexualitást	 öncélúan	 ábrázolja,	 illetve	 a	 születési	

nemnek	 megfelelő	 önazonosságtól	 való	 eltérést,	 a	 nem	 megváltoztatását,	 valamint	 a	

homoszexualitást	 népszerűsíti,	 jeleníti	 meg”.	 Iskolai	 felvilágosító	 tevékenységet	 továbbá	

nyilvántartásba	vett	szervezetek	folytathatnak.	A	törvény	indoklása	szerint	a	„speciális	szexuális	

irányultság	 képviseletére	 létrehozott	 szervezetek	 (…)	 a	 hátrányos	 megkülönböztetés	 elleni	

felvilágosító	tevékenység	keretében	érzékenyítő	programnak	nevezett	tevékenységgel	kívánják	

befolyásolni	 a	gyermekek	szexuális	 fejlődését,	 amivel	 súlyos	károkat	okozhatnak	a	gyermekek	

fizikai,	 szellemi	 és	 erkölcsi	 fejlődésében”.	 Több	 civil	 szervezet,	 így	 az	 Amnesty	 International	

Magyarország,	a	Budapest	Pride,	a	Háttér	Társaság,	a	Labrisz	Leszbikus	Egyesület	és	a	Prizma	

Transznemű	Közösség	tiltakozott	a	törvényjavaslat	ellen,	amely	szerintük	orosz	mintára	készült	

és	súlyosan	korlátozná	a	szólásszabadságot	és	a	gyermekjogokat.1	

	
1	Joób	Sándor,	Janecskó	Kata	(telex.hu,	2021.	június	10.)	Új	kormánypárti	javaslatok	a	pedofiltörvényhez:	
tilos	lenne	18	éven	aluliaknak	bemutatni	a	homoszexualitást	és	a	nemváltást	
https://telex.hu/belfold/2021/06/10/pedofil-ellenes-torvenyjavaslat-homoszexualitas-lmbtq-
felvilagositas-szuletesi-nem-nemvaltoztatas	
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Az	alábbi	elemzés	az	Európai	Unió	Alapjogi	Ügynöksége	(FRA)	által	készített	EU	LGBTI	Survey	II	

adatai2	alapján	készült.	A	kutatás	során	139	799	15	éves	és	annál	idősebb,	magukat	leszbikusként,	

melegként,	 biszexuálisként,	 transz-	 és	 interszexuálisként	 (LMBTI) 3 	meghatározó	 személlyel	

készítettek	 online	 interjút	 az	 EU	 tagállamaiban,	 továbbá	 az	 Egyesült	 Királyságban,	 Észak	

Macedóniában	és	Szerbiában	2019.	május	27.	és	július	22.	között.	Az	adatokat	a	FRA	kutatói	úgy	

súlyozták,	hogy	azok	megfeleljenek	az	adott	országban	az	LMBTI-közösség	méretének,	valamint	

az	 egyének	 LMBTI	 szervezetekhez	 való	 kötődésének,	 továbbá	 a	 korábbi	 közvélemény-

kutatásokban	 való	 részvételt	 is	 számba	 vették.	 Utóbbi	 célja	 az	 volt,	 hogy	 elkerüljék	 olyan	

válaszadók	 felülreprezentáltságát,	 akik	 szorosan	 kötődnek	 az	 LMBTI	 szervezetekhez.	 Az	

elemzésben	 az	 EU	 27	 tagállamára	 vonatkozóan	 hasonlítjuk	 össze	 többek	 között	 az	 identitás	

kialakulásának	 idejére	 vonatkozó	 és	 az	 iskolai	 bántalmazással	 kapcsolatos	 kérdésekre	 adott	

válaszokat.	

	

EREDMÉNYEK 

	
1.	ábra:	LMBTI	identitás	kialakulása	és	életkor,	forrás:	FRA	

Az	EU	egyes	 tagállamaiban	a	válaszadók	69-85	százalékának	18	éves	kora	előtt	vált	világossá,	

hogy	 LMBTI	 identitással	 rendelkezik	 (1.	 ábra).	 Tehát	 a	 szexuális	 érdeklődés	 és	 vele	 együtt	 az	

identitás	 akárcsak	 a	 heteroszexuálisok	 esetében	 az	 LMBTI	 embereknél	 is	 a	 kamaszkorra	már	

	
2	https://fra.europa.eu/en/project/2018/eu-lgbti-survey-ii	
	
3	Az	elemzés	során	a	FRA	kutatásában	használt	LMBTI	elnevezést	használjuk.	
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kialakul.	Fontos	hangsúlyozni,	hogy	a	mintába	olyan	válaszadók	kerültek,	akik	tudatában	vannak	

identitásuknak,	 az	 tehát	nem	külső	befolyás,	 vagy	divathullám	 függvénye.	Az	 iskolákban	 tehát	

jelen	vannak	az	LMBTI	emberek	az	identitás	kamaszkori	kialakulása	révén,	nem	kívülről	„viszik	

be”	azt	lobbiszervezetek.	

	
2.	ábra:	Beszélgetés	a	identitásról	és	életkor,	forrás:	FRA	

Noha	 az	 LMBTI	 identitás	 az	 érintettek	 többségnél	már	 18	 éves	 kor	 előtt	 kialakul,	mégis	 csak	

felnőttként	 beszélnek	 erről.	 (2.	 ábra).	 Az	 EU	 27	 tagállamának	 átlaga	 ebben	 a	 tekintetben	 40	

százalék,	míg	9	százalék	később	sem	beszélt	erről	senkivel.	Magyarországon	valamivel	magasabb	

az	utóbbi	és	alacsonyabb	az	előbbi	arány,	amelyet	magyarázhat	a	diszkriminációtól	való	félelem,	

ugyanakkor	Lengyelország	nem	tér	el	az	EU	átlagtól,	miközben	–	ahogy	azt	a	4.	ábra	mutatja	–	

sokan	érzékelik	a	lengyel	LMBTI	emberek	közül	helyzetük	romlását.	
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3.	ábra:	Iskolai	zaklatás,	forrás:	FRA	

Szomorú	 adat,	 hogy	 Magyarországon	 az	 LMBTI	 emberek	 44	 százalékát	 kinevették,	 csúfolták,	

sértegették	és	fenyegetően	léptek	fel	vele	szemben	iskolás	évei	alatt	identitása	miatt	(3.	ábra).	A	

magyar	arány	megfelel	az	EU	átlagnak.	Az	adatok	azt	mutatják,	hogy	ebben	a	tekintetben	–	ahogy	

a	2.	ábra	esetében	sem	–	nem	fedezhető	fel	éles	eltérés	a	keleti	és	a	nyugati	tagállamok	között.	

Amennyiben	nem	lehet	a	homoszexualitásról	beszélni	az	iskolákban,	úgy	a	fenti	adatokban	nem	

várható	változás,	az	LMBTI	identitással	rendelkező	kiskorúak	továbbra	is	ki	lesznek	téve	verbális	

és	fizikai	bántalmazásnak.	
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Érdemes	megvizsgálni	 az	LMBTI	emberek	biztonságának	kormányzati	 védelmével	kapcsolatos	

kérdést	is.	(4.	ábra).	

	
4.	ábra:	LMBTI	személyek	biztonságának	kormányzati	védelme,	forrás:	FRA	

Míg	 az	 EU	 átlagában	 a	megkérdezett	 68	 százaléka	 gondolja	 azt,	 hogy	 kormányuk	 nem	 reagál	

megfelelően	az	LMBTI	személyek	biztonsággal	kapcsolatos	igényeire,	addig	Magyarországon	ez	

az	arány	95	százalék.	Ennél	kicsivel	magasabb	arányt	csak	a	Fidesz	fontos	szövetségese,	a	Jog	és	

Igazságosság	által	vezetett	Lengyelországban	mértek	a	kutatók,	ahol	96	százalék	számolt	be	az	

LMBTI	emberek	kormányzati	védelmének	elégtelenségéről.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
A	Republikon	működését	2018-21	között	az	Európai	Unió	„Europe	for	Citizens"	programja	támogatja.	


