
Kifejezés

Irányultság

Identitás

Biológiai 
nem

Androgün (nemi önkifejezés): 
Olyan nemi önkifejezés, amely se 
nem n�ies, se nem fér�as. Aki tuda-
tosan erre a hatásra törekszik, az 
egyfajta  eldönthetetlen  nem�, sem-
leges összhatásra törekszik.

Biológiai nem (testi nem): 
Az emberek besorolása 'n�' és 'fér�' 
kategóriákba, a �zikai testük meg-
ítélése alapján.  A biológiai nem se 
nem rögzített, se nem megvál-
toztathatatlan, és önmagában 
egyetlen kritérium (pl. nemiszervek, 
kromoszómák, másodlagos nemi 
jellegek, ivarmirigyek, hormonok, 
termékenység) sem határozza meg 
feltétlenül az egyén  többi  biológiai 
nemi jellemz�jét. Ez a bináris kate-  

gorizálás �gyelmen kívül hagyja az 
interszex  emberek  létezését.

Cisznem� (nem-transz ember): 
Azok az emberek, akiknek a nemi 
identitása megegyezik a születé-
sükkor kijelölt biológiai nemükkel.

Gender bináris / nemi binaritás: 
Az az eszmerendszer, melyben a 
nemnek kizárólag két kategóriája 
létezik, fér� és n�, kizárva minden 
más  társadalmi  vagy  biológiai
nem lehet�ségét. 

A SOKOLDALÚ << NEM >> FIGURA

http://transvanilla.hu

N�          GENDERQUEER         FÉRFI
A nemi identitásod az, amit te magad a fejedben magadénak gondolsz.

Ennek a kémiája alkot téged, és az, ahogyan te azt megéled, hogy mit jelent.

FEMININ          ANDROGÜN          MASZKULIN
A nem kifejezése az, ahogyan demonstrálod a nemed (a tradícionális 

nemi szerepek szerint) a viselkedéseddel, az öltözködéseddel, mozgásoddal 
és reakcióiddal.

N�               INTERSZEX               FÉRFI

HETEROSZEXUÁLIS    BISZEXUÁLIS    HOMOSZEXUÁLIS

A biológiai nemet objektív dolgok, szervek, hormonok és kromoszómák 
határozzák meg. Nő = vagina, petefészek, XX kromoszóma   Férfi = pénisz, 

herék, XY kromoszóma  Interszexuális = a kettő kombinációja.

Szexuális irányultságodat az határozza meg, hogy akikhez fizikálisan, lelki-
leg és/vagy érzelmileg vonzódsz, hozzád képest milyen neműnek 

vallják magukat.



A kiadvány a Sokszínű Egység: Az LMBTQI egyenlőség érvényesítése 
a szakmai szervezetek munkájában Magyarországon c.projekt keretében 
készült, amelyet az Európai Unió Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek 
programja (2021-2027) támogat. A kiadvány tartalma csak a szerző(k) 
véleményét tükrözi, amely nem feltétlen egyezik meg az Európai Unió 
vagy az Európai Bizottság álláspontjával. Az Európai Unió és az Európai 
Bizottság nem vállal felelősséget a kiadványban szereplő információkért.

Genderqueer (ejtsd: dzsenderkvír): 
Olyan ember, akinek a neme a n� és fér-
� binaritáson kívül áll. E kifejezést erny�-
fogalomként is használják, az összes (biná-
rison  kívül  álló) identitásra. 

Interszex(uális): 
Olyan személy, akinek a született biológiai 
nemi jellemz�i (pl. nemiszervei, ivarmirigyei, 
másodlagos nemi jellegei, kromoszómái, 
hormonháztartása) nem egyértelm�en "be-
sorolhatóak", keverékei a n�i és fér� kate-
góriák jellemz�inek. Egy személy lehet, hogy 
csak serdül�korban fedezi fel interszex 
állapotát, amikor a teste másképp változik, 
mint várta, vagy amikor feln�ttkorban azzal 
szembesül, hogy terméketlen. Azokat az 
interszex újszülötteket, akik "eldönthetetlen" 
nemiszervekkel születnek, a szül�k és az or-
vosok rendszerint beosztják az egyik bináris 
kategóriába, majd megm�tik, hogy a testük 
jobban megfeleljen az adott biológiai nem 
sablonjának. Ez a gyakorlat egyre inkább vi-
tatott. Az, hogy valaki interszex, nem mond 
semmit a nemi identitásáról vagy szexuális 
orientációjáról.

Nemi identitás: 
Az egyén bels� érzése, tudata a saját nemé-
r�l. Ez lehet fér�, n�, vagy nem-bináris nemi 
identitás, és független attól, hogy a társada-
lom milyen nem�nek látja, illetve, hogy az 
egyént milyen nem�ként sorolták be szüle-
tésekor. Bármilyen test� embernek lehet bár-
milyen  nemi  identitása.

Nemi önkifejezés / nemi prezentáció: 
Az egyén nemi identitásának a külvilág felé 
történ� kifejezése öltözködés, hajstílus, test-
beszéd, hanglejtés stb. útján. A nemi önkife-
jezés n�ies (feminin), fér�as (maszkulin) vagy 
androgün volta függ az egyén kultúrájától. 
A nemi önkifejezésnek nincs helyes vagy hely-
telen  módja.

Queer (Genderqueer): 
Az angolszász szövegekben a queer egy 
gy�jt�fogalomként használatos kifejezés, 
amelyet mindenféle nem heteroszexuális 
identitású emberek használnak magukra, 
illetve sok esetben egy olyan kategóriát je-
löl, ami azokat a személyeket foglalja magá-
ba, akik nem gondolják magukat hetero-
szexuálisnak, ugyanakkor a szexuális orien-
tációjukat sem a meleg, sem a leszbikus, sem 
pedig a biszexuális kategóriákba nem kíván-
ják besorolni. A magyar nyelv� szövegekben 
jellemz�en  az utóbbi  jelentésben  fordul  el�.  

Társadalmi nem (gender): 
Az egyén viszonya azokkal az identitásokkal, 
nemi szerepekkel és nemi önkifejezésekkel 
kapcsolatban, amikhez a társadalom, illetve 
az egyén maga nemi jelleget társít. A 
társadalmi nem emiatt mind társadalom-, 
mind egyén által meghatározott. A nem 
társadalmi aspektusa, a nemi szerepek kul-
túráról kultúrára- és a történelem során is 
folyamatosan változnak. A társadalmi nem 
egyéni vonatkozása a személy bels� érzése 
és tudata a saját nemér�l, amelyet nemi 
identitás címkékkel tud leírni. A társadalom 
meghatározásainak és az egyén szubjektív 
érzéseinek e keresztmetszete miatt a nem 
egy nagyon széles és sokszín� spektrum. 
A nemi önkifejezés a nem külvilág számára 
közölt része, kizárólag a kifejezésb�l azon-
ban nem feltétlenül állapítható meg egy em-
ber  nemi  identitása.
 

FORRÁS: 
http://transzblog.blogspot.com/2014/05/fogalmak-kifejezesek.html
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