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B9-0413/2021

Az Európai Parlament állásfoglalása az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak a 
magyar Országgyűlés által elfogadott jogszabályváltozások következtében 
Magyarországon történő megsértéséről
(2021/2780(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára (a továbbiakban: a Charta),

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. és 5. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 165. cikkére,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményre, 
valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) kapcsolódó ítélkezési 
gyakorlatára,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel az Európai Unió Bírósága és az EJEB ítélkezési gyakorlatára,

– tekintettel a gyermek jogairól szóló, 1989. november 20-i ENSZ-egyezmény 
preambulumában hivatkozott gyermekjogi nyilatkozatra, amely szerint „a gyermeknek 
[...] különös védelemre és gondozásra van szüksége, nevezetesen megfelelő jogi 
védelemre, születése előtt és születése után” egyaránt,

– tekintettel „Az EU gyermekjogi stratégiája (2020–2025)” című, 2021. március 24-i 
bizottsági közleményre (COM(2021)0142),

– tekintettel a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a 
gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. 
számú magyarországi törvényre (a továbbiakban: „a törvényjavaslat” és kihirdetést 
követően „a törvény”),

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Magyar Országgyűlés 2021. június 15-én elfogadta a törvényjavaslatot, 
amelynek eredeti célja a gyermekek pedofil bűnelkövetőkkel szembeni védelme, mely 
célkitűzést valamennyi uniós intézmény és tagállam oszt és követ; mivel a 
törvényjavaslatot 2021. június 23-án kihirdették, és az 2021. július 8-án hatályba lép1;

B. mivel a törvény a kiskorúak védelméről és a szülők azon jogáról szól, hogy dönthetnek 
gyermekeik szexuális neveléséről, valamint a kiskorúaknak szánt tartalmak 
szabályozásáról; mivel a törvény csak a kiskorúak bizonyos érzékeny tartalmakhoz való 

1 A Magyar Közlönyben kihirdetett törvény: https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00; 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes
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hozzáférését szabályozza, és nem érinti a felnőtteket és az egyéni önkifejezést;

C. mivel az EUMSZ megerősíti, hogy az Unió teljes mértékben tiszteletben tartja „a 
tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét”, 
ugyanakkor feladata, hogy támogassa, kiegészítse és összehangolja az oktatás 
fejlesztését;

D. mivel az EUSZ 4. cikke értelmében az Unió tiszteletben tartja a tagállamok nemzeti 
identitását, és mivel ezért a tagállamoknak joguk van ahhoz, hogy az alkotmányos és 
nemzeti identitással és kulturális hagyományokkal összhangban maguk döntsenek olyan 
kérdésekben, mint az oktatás, a gyermekek védelme és a családjog;

E. mivel az EUSZ 5. cikkében foglalt hatáskör-átruházás elve értelmében az Unió csak a 
tagállamok által ráruházott hatáskörök határain belül jár el;

F. mivel a Charta értelmében tiszteletben kell tartani a szülők azon jogát, hogy gyermekeik 
nevelését és oktatását vallási, világnézeti és pedagógiai meggyőződésüknek 
megfelelően biztosítsák;

G. mivel a gyermek jogairól szóló egyezmény kötelezi a részes államokat, hogy „a 
gyermek mindenek felett álló érdekét” tekintsék elsődleges szempontnak, „figyelembe 
véve szülei, gyámjai és az érte törvényesen felelős más személyek jogait és 
kötelességeit” (3. cikk), akiknek jogukban áll „a gyermeknek az Egyezményben 
elismert jogai gyakorlásához, képességei fejlettségének megfelelően, iránymutatást és 
tanácsokat” adni (5. cikk);

1. úgy véli, hogy jogilag a tagállamok hatáskörébe tartozik a gyermekek védelme, ezért 
egyben feladatuk is e védelem biztosítása;

2. emlékeztet rá, hogy teljes mértékben a tagállamok felelősek oktatási rendszereik 
megszervezéséért, az oktatás tartalmáért, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségükért;

3. megjegyzi, hogy a szexuális nevelés igen szorosan kapcsolódik a vallási és ideológiai 
meggyőződéshez, és ezért az nem állhat ellentétben a szülők akaratával;

4. megjegyzi, hogy a magyar Országgyűlés által elfogadott törvény nem érint uniós 
hatásköröket és így az uniós jogot sem érinti;

5. úgy véli, hogy a törvény a gyermek jogairól szóló egyezmény értelmében a nemzetközi 
jogban tükröződő azon elképzelésen alapul, amely szerint a gyermek mindenek felett 
álló érdekét kell elsődlegesen figyelembe venni, és hogy a részes államok minden 
megfelelő intézkedést megtesznek e védelem és gondozás biztosítása érdekében, 
figyelembe véve a szülők jogait és kötelességeit;

6. hangsúlyozza, hogy a kiskorúaknak szánt tartalmakat a tagállamok szabályozhatják, és 
hogy ez minden tagállamban bevett gyakorlat a köz- és magánoktatásban, a médiában és 
általában a közszférában;

7. aggodalommal állapítja meg, hogy az Európai Parlamenten belül néhány csoport 
kísérletet tett arra, hogy beavatkozzon olyan ügyekbe, amelyek a Szerződések alapján 
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tagállami hatáskörbe tartoznak;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a tagállamok parlamentjeinek és 
kormányainak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.


