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A República da Hungria está situada na Europa Central, 
sendo limitada ao norte pela Eslováquia, ao nordeste e 
ao leste pela Ucrânia e Romênia, ao sul pela Sérvia e Cro-
ácia e a oeste pela Eslovênia e Áustria. O país tem como 
forma de governo uma república parlamentar e possui 
uma população de 9.752.969 habitantes, uma área de 
93.028 km² e tem Budapeste como sua capital. Outras 
cidades que se destacam são Debrecen, Szeged, Miskolc 
e Pécs. O idioma oficial do país é o húngaro e sua princi-
pal moeda e o florim. No que tange à religião, a Hungria 
possui uma maioria Católica, que representa 67% do to-
tal, seguida pela Protestante (27%) e Judia (5%). Na eco-
nomia, o setor de serviços é responsável por 63,2% do 
PIB, sendo a implantação de multinacionais na área de 
tecnologia, consultoria e informática crescente. Também 
tem especial importância o setor de turismo, especial-
mente me Budapeste, que recebeu em torno de 16,5 
milhões de estrangeiro no último trimestre de 2015. A 
Hungria é um dos membros da União Europeia, e tam-
bém faz parte de organizações internacionais como a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização 
do Tratado Atlântico Norte (OTAN), Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e Organização das Nações Unidas 
(ONU).  
 
A Mutilação Genital Feminina 
 
A taxa estimada de mutilação genital feminina na Hun-
gria situa-se entre 170 e 350 mulheres. O número de mu-
lheres refugiadas, o número de mulheres que receberam 
proteção e o número de mulheres nos centros de acolhi-
mento originários de países que praticam a MGF foi leva-
do em consideração para a realização do estudo sobre a 
taxa de prevalência. Na Hungria, o direito penal geral 
(Lei 4 de 1978), pode ser aplicado às práticas de MGF 
incluindo a infração penal de planejar ou infligir lesões 
corporais graves, causando incapacidade permanente ou  
grave deterioração da saúde ou ter sido perpetrado com 

excepcional crueldade. O artigo 195 também considera 
crime de pôr em perigo o desenvolvimento físico, mental 
ou moral de um menor por aqueles que são responsáveis 
por cuidar dela ou dele. O princípio da extraterritorialida-
de é aplicável, tornando a MGF punível mesmo que seja 
cometida fora do país. A Hungria ratificou várias conven-
ções internacionais condenando da MGF, incluindo a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), a 
Convenção sobre a Eliminação das Formas de Discrimi-
nação contra as Mulheres (CEDAW),  a Convenção sobre 
os Direitos da Criança (CRC), a Convenção para a Prote-
ção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamen-
tais (CEDH) e a Carta de Direitos Fundamentais da União 
Europeia (2010 / C 83/02).  
     
    Direitos Humanos  
 

O problema mais importante dos direitos humanos na 
Hungria diz respeito ao tratamento dado pelo governo 
aos migrantes e requerentes de asilo no país, o que foi 
marcado por vários relatos de abuso físico e retórica 
xenófoba. Houve denúncias de abuso físico de migran-
tes e requerentes de asilo que entraram irregularmente 
pelas forças de segurança, mas o governo resistiu à 
ordenação de uma investigação independente dos rela-
tórios. As organizações da sociedade civil suspeitavam 
amplamente da impunidade entre funcionários gover-
namentais e funcionários públicos envolvidos na cor-
rupção. Outros problemas de direitos humanos incluí-
am a superlotação de prisões, abuso físico de prisionei-
ros e detidos por parte de funcionários de prisão e de 
detenção, corrupção governamental e pressão gover-
namental sobre a sociedade civil. 

     


