
A Stádium 28 Kör nyilatkozata a „pedofiltörvénnyel” kapcsolatban 

A 2021. évi, a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről szóló LXXIX. tv. – 

egyebek mellett – a következőket tartalmazza: 

„A Gyvt. a következő 6/A. §-sal egészül ki: 
’6/A. § E törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biztosítása érdekében 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.’” 
 
A törvény a homoszexualitásnak és a születéskor megállapított nem megváltoztatásának 

bármilyen megjelenítését tiltja 18 éven aluliak számára, létrehozza a „népszerűsítés” 

nehezen értelmezhető kategóriáját és megbélyegzi a homoszexuális és transznemű 

embereket. Ráadásul azzal, hogy a törvény a homoszexualitással és más, nemi identitással 

kapcsolatos korlátozást a pedofíliáról is szóló törvény részeként tárgyalja, megengedhetetlen 

módon gyökeresen különböző dolgokat mos össze. A szöveg értelmezhető úgy, hogy a 

törvény a homoszexuális személyek esetében tiltja például a párkapcsolatok nyilvános 

felvállalását, míg heteroszexuális személyek esetében ilyen tiltás nem létezik, tehát a törvény 

a nemi irányultság alapján diszkriminál. Mindez súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel, és 

összeegyeztethetetlen az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt szabadságjogokkal. A 

Stádium 28 kör álláspontja, hogy a törvénytervezet kiegészítéséből következő korlátozásokat 

semmilyen emberi jogi, szociológiai vagy biológiai tudományos érv nem támasztja alá. 

Kijelentjük az alábbiakat: 

- Szolidárisak vagyunk LMBTQI embertársainkkal, elítéljük a velük szembeni intoleranciát, a 

kirekesztésükre való törekvést és bármilyen nemi identitás megbélyegzését.  

- A törvény súlyos károkat okoz Magyarország megítélésének, és veszélyezteti hazánk jövőjét 

az Európai Unióban.  

- Követeljük az eredeti előterjesztés módosításaként a törvénybe került, a születési nemnek 

megfelelő önazonosságtól való eltérésre, a nem megváltoztatására, valamint 

a homoszexualitásra vonatkozó részek eltávolítását a törvényből. 

- Felháborítónak tartjuk, hogy gyűlöletkeltéssel és megosztással el akarják terelni a figyelmet 

az olyan valódi, súlyos problémákról, mint a korrupció, a társadalmi-gazdasági különbségek 

növekedése, az egészségügy és az oktatás helyzete. 

 


