
kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén 
a gyermekjóléti szolgálatnál, a gyermek súlyos veszélyezte- 
tettsége esetén pedig a gyámhivatalnál vagy a rendőrségnél. 
Ha az áldozat felnőtt, és az orvos nyolc napon túl gyógyuló, 
feltételezhetően bűncselekmény okozta testi sérülést állapít 
meg, köteles jelenteni az esetet a rendőrségen. A jelentés 
elmulasztása szankciókat von maga után.

POLITIKAI KERET

A nők és férfiak egyenlőségét elősegítő nemzeti stratégiáról 
szóló 2006. évi kormányhatározat a hagyományokon alapuló 
erőszak egy formájaként említi a női nemi szervek meg- 
csonkítását. Magyarországon nem állnak rendelkezésre a női 
nemi szervek megcsonkításával foglalkozó szakpolitikák. 
Magyarországon egy civil társadalmi szervezet, a Magyaror-
szági Női Alapítvány (MONA) tekinthető a női nemi szervek 
megcsonkításával szembeni küzdelem mozgatórugójának. 
A MONA partnerként részt vesz a „Vessünk véget 
a nőinemiszerv-csonkításnak” című kampányban, amelynek 
keretében 2012-ben tanulmányt tett közzé e gyakorlat preva-
lenciájáról; a MONA ezenkívül lobbitevékenységet folytat 
a különböző állami szereplőknél a női nemi szervek meg-
csonkítása kérdésének napirendre vétele érdekében. 

A NŐI NEMI SZERVEK MEGCSONKÍTÁSÁNAK 
PREVALENCIÁJA AZ ORSZÁGBAN

A női nemi szervek megcsonkításának prevalenciájára vonat-
kozó 2012. májusi tanulmány eredményei szerint Magyaror-
szágon a női nemi szervek megcsonkítása által érintett nők 
száma a becslések alapján 170 és 350 között mozog.    
A prevalencia számításakor a menekült, az ideiglenes 
védelemben részesülő és a női nemi szervek megcsonkí-
tásának gyakorlatát alkalmazó országokból származó, 
befogadóállomásokon tartózkodó nők számát is figyelembe 
vették. E tanulmány elkészítésére a „Vessünk véget 
a nőinemiszerv-csonkításnak” kampány keretében a MONA 
adott megbízást. Bár a tanulmány nem vette figyelembe az 
okmányokkal nem rendelkező migránsokat és a második 
vagy harmadik generációs lányokat, megközelítőleg pontos 
képet ad a Magyarországon élő azon nőkről és lányokról, 
akiket érinthet a női nemi szervek megcsonkításának gyakor-
lata.

a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, 
a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló 
életvitelének megteremtéséhez”. A törvény emellett kimondja, 
hogy a gyermeknek joga van „emberi méltósága tiszteletben 
tartásához, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki 
erőszakkal – […] szembeni védelemhez. A gyermek nem 
vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, 
embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmód-
nak.” (6. § (5) bekezdés). A gyermekek jogainak hatékony 
védelme érdekében a magyar gyermekvédelmi rendszer 
keretében jelzőrendszer működik. A törvény 17. § (1) bekez-
dése felsorolja azokat a szakembereket, akik a gyermek veszé- 
lyeztetettsége esetén kötelesek jelzéssel élni a gyermekjóléti 
szolgálatnál vagy valamely hatóságnál. Az eset súlyosságától 
függően vagy tanácsadást nyújtanak a gyermek és a család 
számára (önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás), vagy 
védelembe veszik a gyermeket, ha feltételezhető, hogy segít-
séggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis 
biztosítható (kötelező). Súlyos veszélyeztetés esetén a gyerme-
ket határozott időre (jogszabály szerint 1–2 hónapra) azonnal 
kiemelik a családjából.
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Nemzetközi és európai egyezmények

Magyarország a női nemi szervek megcsonkítását elítélő 
számos nemzetközi egyezményt ratifikált, köztük az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a nőkkel szemben alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) minden 
formájának kiküszöböléséről szóló egyezményt, a kínzás és más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy 
bánásmódok elleni egyezményt, a gyermek jogairól szóló 
egyezményt, az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló egyezményt (EJEE) és az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját (2010/C 83/02).

Büntetőjog 

A női nemi szervek megcsonkításának vádja esetében Magyar 
országon az általános büntetőjog (az 1978. évi IV. törvény) és 
különösen a büntető törvénykönyv 170. §-ának (4) és (5) bekez-
dése alkalmazható, amelyek a maradandó fogyatékosságot 
vagy súlyos egészségromlást okozó vagy különös kegyetlen-
séggel elkövetett súlyos testi sértésre és annak előkészületére 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. A 195. § (1) bekez-
dése a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődésének a kiskorú 
felügyeletére köteles személy általi veszélyeztetéséről is rendel-
kezik. Alkalmazandó az extraterritorialitás elve, azaz a női nemi 
szervek megcsonkítása akkor is büntethető, ha azt az ország 
területén kívül követik el.

Gyermekvédelmi jogszabályok

A női nemi szervek megcsonkításának eseteiben az általános 
gyermekvédelmi jogszabályok is alkalmazhatók. A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló magyar törvény 
(1997. évi XXXI. törvény) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
„A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját 
családi környezetében történő nevelkedéshez.” A törvény 
6. § (2) bekezdése kimondja továbbá, hogy a gyermeknek joga 
van ahhoz, hogy „segítséget kapjon a saját családjában történő 
nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, 

A női nemi szervek megcsonkításával
 kapcsolatos jelenlegi helyzet 

MAGYARORSZÁGON

Az adatgyűjtéssel kapcsolatos hiányosságok azonosításának és kiigazításának segítése, valamint a női nemi szervek megcsonkí-
tásával szembeni küzdelmet célzó stratégiák kidolgozásának támogatása érdekében a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
„Az Unió 27 tagállamában és Horvátországban a női nemi szervek megcsonkításával kapcsolatos jelenlegi helyzetet és tenden-
ciákat feltérképező tanulmány” címmel tanulmány készítésére adott megbízást. A tanulmány készítésére Viviane Redingnek, az 
Európai Bizottság alelnökének felkérésére került sor. A tanulmányt a Genti Egyetemen működő Reproduktív Egészség Nemzetközi 
Központja és a Yellow Window Management Consultants (az E.A.D.C. egy részlege) készítette.

A 27 uniós tagállamban és Horvátországban folytatott másodelemzés és a kilenc uniós tagállamban végzett mélyreható kutatás 
először készített leltárt a női nemi szervek megcsonkításának uniós jelenségével kapcsolatos információkról és adatokról, jogi és 
politikai keretekről, érintett szereplőkről, eszközökről és módszerekről. A tanulmány a megelőzés, a védelem, a büntetőeljárások, 
a szolgáltatásnyújtás, a partnerség és a prevalencia tekintetében esetleges hatással rendelkező gyakorlatok azonosítása érdekében 
elemezte és összehasonlította egymással a női nemi szervek megcsonkításának uniós jelensége elleni küzdelemmel kapcsolatos 
különböző nemzeti megközelítéseket.

A tanulmánnyal kapcsolatos további információkat és hivatkozásokat a következő weboldalon találhat: www.eige.europa.eu.

A tanulmányról
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Menekültügyi szabályozás

A menedékjogról szóló törvény (2007. évi 
LXXX. törvény) 60. §-a (2) bekezdésének 
b) pontja kimondja, hogy az üldözés 
különösen „az érintett személy nemi hovatar-
tozása miatt elkövetett cselekmények” 
formájában jelenhet meg. A menedékjogról 
szóló törvény kommentárjában e szakaszhoz 
fűzött magyarázat a nemi alapú üldözés egy 
formájaként külön megemlíti a női nemi 
szervek megcsonkítását. Ezenkívül a 64. 
§ (2) bekezdése utal az olyan meghatározott 
társadalmi csoporthoz tartozáson alapuló 
üldözésre, amelybe tartozók közös jellemzője 
a szexuális irányultságon vagy a nemi hova-
tartozáson alapul. Azokat a kérelmeket, 
amelyeket a női nemi szervek megcsonkí-
tásának jövőbeli elvégzése vagy a női nemi 
szervek megcsonkítása (3. típus) miatti súlyos 
jövőbeni egészségügyi következmények 
alapján nyújtanak be, a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal bírálja el.

Szakmai titoktartással kapcsolatos szabá-
lyozás

Magyarországon a női nemi szervek meg- 
csonkításának vagy e beavatkozás 
előkészületének jelzésére a szakmai titoktar-
tással és a nyilvánosságra hozatallal kapcsola-
tos általános jogszabályok alkalmazhatók. Ha 
az áldozat gyermek, a gyermekek védelméről 
szóló törvény 17. §-a kimondja, hogy 
a gyermekekkel foglalkozó szakemberek 
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Mit jelent a női nemi szervek megcsonkítása?
A női nemi szervek megcsonkítása a nemi alapú erőszak egy formája. 
E gyakorlat magában foglalja a külső női nemi szervek részleges vagy teljes 
kimetszéséből álló eljárásokat vagy a női nemi szervek nem orvosi beavatkozás 
miatti egyéb sérülését.

A női nemi szervek megcsonkítása rövid, közép- és hosszú távon káros hatást 
gyakorol a nők egészségére, sőt, akár halált is okozhat. Ilyen beavatkozások 
elvégzésére kulturális és társadalmi okokból egyaránt sor kerülhet. E gyakorlat 
igazolásaként elkövetői egyre gyakrabban hivatkoznak a vallási okokra, 
azonban semmilyen vallási érv nem jogosíthat fel e beavatkozás végzésére.

Az UNICEF szerint a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlatát több mint 
20 afrikai országban alkalmazzák, a nyugati parton fekvő Szenegáltól egészen 
a keleti parton fekvő Szomáliáig.

Bár nehéz megbecsülni az összesített számadatokat, az Európai Unió területén 
élő több ezer nőt és leányt tehettek ki ilyen beavatkozásnak vagy fenyeget ilyen 
veszély.

Az uniós intézmények és a tagállamok elkötelezettek a női nemi szervek 
megcsonkítása elleni küzdelem iránt, amint azt „A nők és férfiak közötti 
egyenlőségre vonatkozó stratégia 2010–2015” című bizottsági dokumentum is 
mutatja. A Daphne III program amellett, hogy kulcsszerepet játszik abban, hogy 
a női nemi szervek megcsonkításának kérdése felkerüljön számos uniós 
tagállam napirendjére, pénzügyi támogatást nyújt az e kérdéssel foglalkozó 
transznacionális projektek végrehajtásához.

A női nemi szervek megcsonkításának felszámolásáról szóló, 2012. június 14-i 
európai parlamenti állásfoglalás egyértelműen kimondja, hogy „a női nemi 
szervek megcsonkításának bármely formája a vallás részének nem tekinthető 
káros hagyomány, amely a nők és lánygyermekek ellen elkövetett erőszakos 
cselekedet lévén alapvető jogaik (…) megsértésének minősül”. Az Európai 
Parlament felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek határozott lépéseket ezen 
illegális gyakorlat felszámolására.
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kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén 
a gyermekjóléti szolgálatnál, a gyermek súlyos veszélyezte- 
tettsége esetén pedig a gyámhivatalnál vagy a rendőrségnél. 
Ha az áldozat felnőtt, és az orvos nyolc napon túl gyógyuló, 
feltételezhetően bűncselekmény okozta testi sérülést állapít 
meg, köteles jelenteni az esetet a rendőrségen. A jelentés 
elmulasztása szankciókat von maga után.

POLITIKAI KERET

A nők és férfiak egyenlőségét elősegítő nemzeti stratégiáról 
szóló 2006. évi kormányhatározat a hagyományokon alapuló 
erőszak egy formájaként említi a női nemi szervek meg- 
csonkítását. Magyarországon nem állnak rendelkezésre a női 
nemi szervek megcsonkításával foglalkozó szakpolitikák. 
Magyarországon egy civil társadalmi szervezet, a Magyaror-
szági Női Alapítvány (MONA) tekinthető a női nemi szervek 
megcsonkításával szembeni küzdelem mozgatórugójának. 
A MONA partnerként részt vesz a „Vessünk véget 
a nőinemiszerv-csonkításnak” című kampányban, amelynek 
keretében 2012-ben tanulmányt tett közzé e gyakorlat preva-
lenciájáról; a MONA ezenkívül lobbitevékenységet folytat 
a különböző állami szereplőknél a női nemi szervek meg-
csonkítása kérdésének napirendre vétele érdekében. 

A NŐI NEMI SZERVEK MEGCSONKÍTÁSÁNAK 
PREVALENCIÁJA AZ ORSZÁGBAN

A női nemi szervek megcsonkításának prevalenciájára vonat-
kozó 2012. májusi tanulmány eredményei szerint Magyaror-
szágon a női nemi szervek megcsonkítása által érintett nők 
száma a becslések alapján 170 és 350 között mozog.    
A prevalencia számításakor a menekült, az ideiglenes 
védelemben részesülő és a női nemi szervek megcsonkí-
tásának gyakorlatát alkalmazó országokból származó, 
befogadóállomásokon tartózkodó nők számát is figyelembe 
vették. E tanulmány elkészítésére a „Vessünk véget 
a nőinemiszerv-csonkításnak” kampány keretében a MONA 
adott megbízást. Bár a tanulmány nem vette figyelembe az 
okmányokkal nem rendelkező migránsokat és a második 
vagy harmadik generációs lányokat, megközelítőleg pontos 
képet ad a Magyarországon élő azon nőkről és lányokról, 
akiket érinthet a női nemi szervek megcsonkításának gyakor-
lata.

a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, 
a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló 
életvitelének megteremtéséhez”. A törvény emellett kimondja, 
hogy a gyermeknek joga van „emberi méltósága tiszteletben 
tartásához, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki 
erőszakkal – […] szembeni védelemhez. A gyermek nem 
vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, 
embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmód-
nak.” (6. § (5) bekezdés). A gyermekek jogainak hatékony 
védelme érdekében a magyar gyermekvédelmi rendszer 
keretében jelzőrendszer működik. A törvény 17. § (1) bekez-
dése felsorolja azokat a szakembereket, akik a gyermek veszé- 
lyeztetettsége esetén kötelesek jelzéssel élni a gyermekjóléti 
szolgálatnál vagy valamely hatóságnál. Az eset súlyosságától 
függően vagy tanácsadást nyújtanak a gyermek és a család 
számára (önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás), vagy 
védelembe veszik a gyermeket, ha feltételezhető, hogy segít-
séggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis 
biztosítható (kötelező). Súlyos veszélyeztetés esetén a gyerme-
ket határozott időre (jogszabály szerint 1–2 hónapra) azonnal 
kiemelik a családjából.

JOGI KERET

Nemzetközi és európai egyezmények

Magyarország a női nemi szervek megcsonkítását elítélő 
számos nemzetközi egyezményt ratifikált, köztük az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a nőkkel szemben alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) minden 
formájának kiküszöböléséről szóló egyezményt, a kínzás és más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy 
bánásmódok elleni egyezményt, a gyermek jogairól szóló 
egyezményt, az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló egyezményt (EJEE) és az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját (2010/C 83/02).

Büntetőjog 

A női nemi szervek megcsonkításának vádja esetében Magyar 
országon az általános büntetőjog (az 1978. évi IV. törvény) és 
különösen a büntető törvénykönyv 170. §-ának (4) és (5) bekez-
dése alkalmazható, amelyek a maradandó fogyatékosságot 
vagy súlyos egészségromlást okozó vagy különös kegyetlen-
séggel elkövetett súlyos testi sértésre és annak előkészületére 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. A 195. § (1) bekez-
dése a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődésének a kiskorú 
felügyeletére köteles személy általi veszélyeztetéséről is rendel-
kezik. Alkalmazandó az extraterritorialitás elve, azaz a női nemi 
szervek megcsonkítása akkor is büntethető, ha azt az ország 
területén kívül követik el.

Gyermekvédelmi jogszabályok

A női nemi szervek megcsonkításának eseteiben az általános 
gyermekvédelmi jogszabályok is alkalmazhatók. A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló magyar törvény 
(1997. évi XXXI. törvény) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
„A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját 
családi környezetében történő nevelkedéshez.” A törvény 
6. § (2) bekezdése kimondja továbbá, hogy a gyermeknek joga 
van ahhoz, hogy „segítséget kapjon a saját családjában történő 
nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, 

Tények
A nők és férfiak egyenlőségét elősegítő nemzeti 
stratégiáról szóló 2006. évi kormányhatározat a ha- 
gyományokon alapuló erőszak egyik formájaként említi 
a női nemi szervek megcsonkítását. 

A „Vessünk véget a nőinemiszerv-csonkításnak” 
kampány keretében a Magyarországi Női Alapítvány 
(MONA) megbízást adott a női nemi szervek megcsonkí-
tásának prevalenciáját felmérő tanulmány készítésére.

A GENSEN-projekt zárójelentése, amely számos ország-
ban, köztük Magyarországon is elemezte a nemi alapon 
benyújtott, menedékjog iránti kérelmeket, jó áttekintést 
nyújt a magyar Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal-
nak a női nemi szervek megcsonkításával kapcsolatos 
menedékjogi ügyekben hozott határozatairól.

Mit jelent a nemi alapú erőszak?

A nemi alapú erőszak az emberi jogok megsértése, valamint a hátrányos megkülönböztetés egy formája. 
Fogalommeghatározása szerint a nemi alapú erőszak az erőszak azon formája, amely a neme miatt éri a személyt. A nemi 
alapú erőszak a férfiak és a nők közötti egyenlőtlenségeket tükrözi és erősíti meg, és testi, szellemi és szexuális károkat okoz. 
Nemi alapú erőszaknak minősülnek többek között a következő cselekmények: családon belüli erőszak, erőszakos közösülés, 
szexuális zaklatás, nemi erőszak konfliktusok idején, a női nemi szervek megcsonkítása, kényszerházasság, 
kényszerprostitúció, kényszersterilizáció, a lánycsecsemők meggyilkolása és a gyermek nemének születés előtti 
megválasztása.

A nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumban (2011–2020) az Európai Unió Tanácsa megerősíti az iránti 
elkötelezettségét, hogy teljesítse az Uniónak a Szerződésben is említett, a nemek közötti egyenlőség biztosításával 
kapcsolatos ambiciózus céljait. A paktum különösen a nők elleni erőszak valamennyi formájának megszüntetését 
hangsúlyozza annak biztosítása érdekében, hogy a nők és lányok emberi jogai teljes mértékben érvényesülhessenek, továbbá 
hogy – az inkluzív növekedésre és az európai munkaerőpiac fejlődésére is tekintettel – javuljon a nemek közötti egyenlőség.

A nők elleni erőszak felszámolásáról szóló, 2009. november 26-i európai parlamenti állásfoglalás arra sürgeti a tagállamokat 
hogy tökéletesítsék – többek között – a nőkkel szemben elkövetett erőszak minden formája elleni nemzeti jogszabályaikat és 
politikáikat, elsősorban a nőkkel szembeni erőszak leküzdését célzó átfogó nemzeti cselekvési tervek kidolgozásával.

A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó, 2010–2015 közötti időszakra szóló európai bizottsági stratégia a nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozza. A 2009-es Stockholmi Program rámutat arra, hogy a nőkkel 
szembeni erőszak áldozatainak különleges támogatásra és jogvédelemre van szükségük. Ezenfelül a nők chartája (2010) 
a nemi alapú erőszak leküzdése érdekében egy átfogó és hatékony politikai keret végrehajtásáról, valamint a női nemi szervek 
megcsonkításának és más erőszakos cselekményeknek a felszámolását célzó intézkedések megerősítéséről rendelkezik.

Számadatok
A női nemi szervek megcsonkításának magyarországi 
prevalenciájáról 2012-ben készített tanulmány előzetes 
adatai szerint az országban 170 és 350 között mozog 
azon migráns nők száma, akiket érinthet a női nemi 
szervek megcsonkítása.
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A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetéről (EIGE)
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete a nemek közötti egyenlőség kérdésével foglalkozó uniós tudásközpont.

Az EIGE – a nemek közötti egyenlőség európai helyzetével kapcsolatos különleges szakértelem, valamint összehasonlítható 
és megbízható információk nyújtásával – támogatja a politikai döntéshozók és valamennyi vonatkozó intézmény azon 
törekvését, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség minden európai, illetve a kontinensen kívül élő polgár számára 
ténylegesen biztosítva legyen.

További tájékoztatás: www.eige.europa.eu.
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