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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke (a továbbiakban ELNÖK): 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Becsó Károly képviselőtársunk helyettesíti 
Vitányi Istvánt, Demeter Zoltán képviselőtársunk helyettesíti Vigh Lászlót. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy házelnök úr általános hozzájárulása 
alapján tartjuk a mai ülésünket a plenáris ülés időtartama alatt. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a H/9842. számú javaslatnak megfelelően Szél Bernadett 
független képviselő kérelmet nyújtott be Magyarország Alaptörvényének kilencedik 
módosításáról szóló T/9850. számú indítványa tárgysorozatba vételére. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság az indítvány tárgyalását későbbi ülésen folytatja 
le. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 
javaslat módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem tehát most 
képviselőtársaimat, ki támogatja a kiküldött napirendi javaslat elfogadását. Kérem, 
elektronikus úton szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a kiküldött napirendi 
javaslatot elfogadta. 

Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint 
ingyenes vagyonjuttatásról szóló T/9934. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik első napirendi pontunk az egyes közigazgatási tárgyú 
törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló T/9934. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az 
előterjesztő kormányt Pilz Tamás főosztályvezető úr képviseli, Orbán Balázs 
miniszterhelyettes urat még várjuk a Miniszterelnökség részéről. Tisztelettel 
köszöntöm főosztályvezető urat. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő 
kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. 

 
DR. PILZ TAMÁS főosztályvezető (Miniszterelnökség): Köszönöm. Tisztelettel 

köszöntök én is mindenkit. Megfelel, igen. 
 
ELNÖK: Megfelel, köszönjük szépen. Megnyitom a vitát e vonatkozásban. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Dr. Szél Bernadett jelentkezik.) Szél Bernadett 
képviselő asszony jelezte, hogy fel kíván szólalni. Most a részletes vita első szakaszában 
vagyunk, arról kell majd dönteni, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a határozati 
házszabálynak, viszont általános jelleggel… (Dr. Szél Bernadett: Én a módosítóval 
kapcsolatban szeretnék szólni!) Az természetes, ahhoz jogosultsága lesz képviselő 
asszonynak. (Dr. Szél Bernadett: Jó, akkor majd később. Köszönöm szépen.) 
Köszönöm szépen. Képviselő asszony visszavonta akkor e vonatkozásban a 
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jelentkezését. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vita ezen szakaszát lezárom. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás. - Sebián-Petrovszki László megérkezik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 
igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, amely 12 pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk. Rátérünk tehát a háttéranyag egymással összefüggő 1., 2., 6., 8. és 9. 
pontjaira. A módosító indítványt Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) és képviselőtársai 
nyújtották be. A képviselő úr jelen van. Kérdezem a benyújtó képviselőt, hogy kívánja-
e a módosító javaslatát szóban is indokolni. (Kocsis-Cake Olivio: Igen.) Tessék 
parancsolni, öné a szó! 

 
KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Minden problémás ponthoz beadtunk módosító javaslatot, ezeket 
akkor egyben elmondom, bár pontonként is hozzá lehet szólni, ha jól emlékszem. 
(Elnök: De egyben tárgyaljuk!) Szuper, nagyon jó, akkor így teszek. Nyilván majd 
kiemelem azokat a pontokat, amelyek a legproblémásabbak és nem értünk egyet. A 
módosító javaslatunk kiterjed az aggályos pontokra.  

Az államtitkár úr a plenáris ülésen, amikor kifejtette a törvényjavaslatot, azt 
mondta, hogy a törvényjavaslat elsődleges célja a függő hatályú döntések kivezetése, 
illetve a nemzeti emlékhellyé nyilvánítások. Azt kérem a fideszes képviselőktől és 
nyilván a kormánytól is, hogy akkor ez maradjon benne és a többit szedjék ki. 
Szerintem a Párbeszéd részéről tudjuk támogatni így ezt a törvényjavaslatot, és lehet, 
hogy akkor ez a törvényjavaslat konszenzussal átmegy. Ezeket a problémás javaslatokat 
belerakták egy salátatörvénybe, ezt így szokták, hogy az ellenzéknek még véletlenül se 
legyen lehetősége ezt megszavazni, azonban ez a fideszes jogalkotás csimborasszója, 
ezt így elfogadhatatlannak tartjuk. Tehát amennyiben tényleg ez az elsődleges célja, 
ahogy az államtitkár úr nyilatkozott, akkor legyenek kedvesek ezt benne hagyni, és 
akkor számíthatnak a szavazatunkra.  

Remélem, hogy tényleg kikerült a katasztrófavédelmi törvény módosítása, ami 
elég furcsa. Muszáj itt egy percre leragadni és elmondani, hogy két héttel ezelőtt még 
azon gondolkodtak, hogyan tudják szűkíteni az önkormányzatok és a polgármesterek 
mozgásterét, most, a hétvégén pedig pont az ellenkezőjét csinálták, tehát 
többletfelhatalmazást adtak a polgármestereknek. Kicsit kapkodónak látom ezt a 
jogalkotást, de a kereteket nézve, ez egy nagyon rossz kísérlet volt. Úgyhogy remélem, 
hogy ez ténylegesen kikerült a javaslatból.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, a háttéranyag egymással összefüggő 7., 10., 11. és 12. 

pontja lesz a Gulyás Gergely képviselő úr által benyújtott módosítás. Tessék 
parancsolni! 

 
KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd): Jó, ennek örülök.  
A Liget projekttel kapcsolatban a változtatási tilalom eltörlése teljesen 

indokolatlan, főleg annak ismeretében, ahogy az államtitkár úr fogalmazott, hogy azért 
akarják ezt, hogy a zöldfelületeket tovább tudják fejleszteni. Ez alapján erre semmi 
szükség nincs, mert mind a főpolgármester, mind a főkertész külön nyomatékosította, 
hogy a növényzettelepítésre ez a tilalom nem terjed ki. Erre semmi szükség tehát. Ez 
csak azt a célt szolgálja, hogy önök felülírják a főváros döntését, ami egyébként a 
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budapesti választópolgárok többségének véleményét képviseli, mert ez volt a 
legfontosabb választási ígérete a főpolgármesternek. (Dr. Orbán Balázs megérkezik.) 
Ezzel nyerte meg a választást. Tehát ez a döntés felülírja ezt. Tudom, hogy önöknek 
szokatlan, hogy van egy választási ígérete egy pártnak, úgy indul el a választáson és azt 
be is tartja, mert, ugye, önöknek lassan negyedszerre a legutóbbi választáson sem volt 
konkrét választási ígéretük. Tehát ezt elfogadhatatlannak tartjuk és módosítjuk. 

A másik problémás rész a közalapítvány részére történő ingyenes 
vagyonjuttatás. Teljesen indokolatlannak tartjuk. Tavaly ugyanez a közalapítvány 23 
milliárdot kapott, idén 3 milliárdot kap. Nyilván tudjuk, hogy az önök szívéhez nagyon 
közel áll Schmidt Mária és az ő intézetei, de túlzásnak tartjuk, nem kicsit, ezt a fajta 
támogatást, hogy két ilyen értékes ingatlant adnak át nekik. Érdekes módon a 
Politikatörténeti Intézetet, amely egy hasonló intézmény, pikk-pakk kirakták innen, az 
Akadémia utcából, semmilyen ingatlant nem kaptak, sőt a meglévő ingatlanból rakták 
ki őket. Tehát az intézetek támogatása nagyon szelektív, nyilvánvalóan az irányba húz, 
ami a Fidesznek kedves. 

Végül a nemváltoztatás jogának eltörlése: egészen elképesztő, hogy önöknek a 
járványhelyzet közepén ez jut eszébe és ez a kiemelt program, hogy ezt meglépjék. 
Véleményünk szerint ez alaptörvény-ellenes is. Remélem, hogy az Alkotmánybíróság 
ezt érdemben fogja vizsgálni. 2018-ban egyhangú alkotmánybírósági döntés mondta 
ki, hogy a nem- és névváltoztatás a transznemű emberek számára alapvető emberi jog. 
Még a Fidesz által kinevezett Alkotmánybíróság is ezt kimondta egyhangúlag. Nem 
értjük, hogy ezt ezek után miért tolják be. Nem tudom, értik-e, hogy mennyi hétköznapi 
nehézséget fognak okozni ezzel ezeknek az embereknek. Ráadásul ezek az emberek, 
akik ebben az LMBTQ-közösségben vannak, a legkevésbé feltűnőek, ahogy önök 
szoktak fogalmazni, legkevésbé feltűnösködnek, hiszen ők tényleg azért akarnak nemet 
változtatni - úgy is néznek ki, mint egy férfi, vagy úgy is néznek ki, mint egy nő annak 
ellenére, hogy nem úgy születtek -, mert integrálódni akarnak a társadalomba, el 
akarják fogadtatni magukat úgy, ahogy vannak, és önök most ezt próbálják 
megakadályozni. Ez szembemegy az önök legtöbb kritikájával ezzel a közösséggel 
szemben.  

Úgyhogy mindezen elmondottak alapján mindegyikre beadtunk módosító 
javaslatot és szeretnénk, ha komolyan megfontolnák, hogy ezeket elfogadják. 
Visszatérve az eredeti mondandómra: amennyiben tényleg ez az elsődleges célja, amit 
Orbán Balázs államtitkár úr megfogalmazott a plenárison, akkor hagyják benne azokat, 
amelyek az elsődleges célt szolgálják, és akkor tényleg tudjuk támogatni ezt a 
javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm Orbán Balázs miniszterhelyettes urat. 

Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag egymással összefüggő 1., 2., 6., 
8. és 9. pontjairól. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek a késésért. 
Ha jól látom, nálam indítványszámok alapján van, a háttéranyag most nincs 

előttem. (Elnök: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) és képviselőtársai nyújtották be!) 
Igen, igen. Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Sebián-Petrovszki László képviselőtársunké a szó. Képviselő asszony 
módosítója a következőben lesz. (Dr. Szél Bernadett: Akkor az jó, ha most jelzem, hogy 
szólni szeretnék. Csak hogy ne találgassak!) Tessék parancsolni, képviselő úr! 
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SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen. Szeretném rögzíteni, 

hogy ezt a módosítót a DK teljes szívvel-lélekkel támogatja. Gondolom, ezzel nem 
okozok meglepetést. Egy pontot ki is fogok emelni belőle, hogy miért. Ez pedig a 
transzneműek nemváltoztatásának kérdésköre.  

Hadd induljak egy icipicit hátrébb. Miért van szükség szabályokra, meg 
törvényekre? Azt gondolom, azért, mert egy közösség életét valamilyen szempontból 
jobbá akarjuk tenni, vagy jobbá kellene tenni, vagy van lehetőség, hogy jobbá tegyük. 
Sok törvénynél, sok jogszabálynál le lehet folytatni azt a vitát, hogy egyébként az az 
adott közösség mekkora részének jelent pozitívumot és melyik az a része, amelynek 
meg esetleg hátrányt. De itt most előttünk van egy olyan ügy, ez a nemváltoztatás 
kérdésének a kormány által javasolt megoldása, amely senkinek nem jó az érintett 
közösségből, senki nem akarja ezt, senki nem támogatja, mindenki elmondja, hogy ez 
így rossz, ez így tragédiákat okoz, mindenféle módon hátrányokat fog okozni azoknak, 
akiket ez érint, annak a néhány tízezer embernek. Nem értem, hogy akkor miért kell 
ez, miért van erre szükség, miért akarja a kormány ezt keresztülverni és miért nem 
támogatja ezeket a módosítókat, amelyek erre vonatkoznak, hogy márpedig ennek nem 
így kellene lenni. Ha itt ül államtitkár úr, hadd kérdezzem meg tőle direktben, a múlt 
heti általános vitán ugyanis nem válaszolt erre a kérdésre, hanem a börtönviszonyokat 
hozta elő. Továbbra sem értem, hogy ezt hogyan is kellett volna értelmeznem ebben a 
relációban, de a lényeg az, hogy mi nagyon támogatjuk és abszolút helyénvalónak 
tartjuk ezeket a módosítókat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Államtitkár úr, szeretne erre válaszolni? (Dr. 
Orbán Balázs: Szeretnék!) Tessék parancsolni, öné a szó! 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm. Ha ennél a 

pontnál vagyunk, képviselő úr szavaira is reagálva én annyit szeretnék mondani, hogy 
a törvényjavaslat elsődleges módon egy közigazgatási adminisztratív egyszerűsítést 
tartalmaz. Ez óhatatlanul, elkerülhetetlenül salátatörvénynek minősül. Természetesen 
azt semmi nem tiltja, sem az alkotmány, sem a jogalkotási törvény, hogy ilyen 
salátatörvények esetében más szabályozási kérdések is felmerülhessenek. Így politikai 
vitát ezen más szabályozási kérdésekkel összefüggésben lefolytattunk az általános 
vitában is.  

Két pontot szeretnék röviden kiemelni. Az egyik a változtatási tilalom a 
Városliget projekt esetében. Itt van egy antagonisztikus ellentét közöttünk, úgy tűnik, 
mert értjük, hogy a budapestiek Karácsony Gergelyt választották meg 
főpolgármesternek, értjük, hogy az ő programjának az az alapja, hogy nem szeretné, ha 
azok az épületek, amelyeknek az építkezése nem kezdődött meg, noha jogerős építési 
engedély van, a Városligetben megépüljenek, elmondtuk minden érvünket, hogy a 
zöldfelületek aránya növekszik, igaz, hogy kicsivel a beépítettség is növekszik, de ez 
azért van, mindkettő azért történik meg, mert az úgynevezett harmadik típusú 
felületek, a betonfelületek aránya csökken és a másik két adat az annak a kárára 
növekedne. De értjük, hogy ez így nem elfogadható érv, viszont, ahogyan az általános 
vitában is mondtam, a változtatási tilalom, amit elrendelt a főváros, azt jelenti, hogy a 
Városligetben a fű sem nő. Mi pedig azt szeretnénk, hogy a fű nőjön.  

Tehát azért kell ezt a szabályozást elfogadni - a mellett, hogy azt a politikai 
megállapodást, amit megkötöttünk, ez egy informális, nem jogilag szabályozott 
politikai megállapodás volt, a Közfejlesztések Tanácsa erről döntött, magunkra nézve 
továbbra is kötelezőnek ismerjük el -, mert azt szeretnénk, hogy a városligeti kis 
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botanikus kert megújítása és bővítése, az Ötvenhatosok terén kialakítandó 
zöldpromenád, a multifunkcionális sportpályák megvalósítása, a kétkilométeres 
kivilágított futókör kialakítása, újabb kutyás élménypark megvalósítása és a 
feleslegesnek minősített beton- és aszfaltfelületek feltörése és visszazöldítése is 
megtörténhessen. Jelen pillanatban, mivel atomfegyver a változtatási tilalom, ezért a 
változtatási tilalom hatálya alatt fű sem nőhet. Mi azt szeretnénk, hogy ezeket a 
beruházásokat be lehessen fejezni, ehhez kell a törvénymódosítás. Tehát azt gondolom, 
hogy ha önök valóban zöld politikai erőt képviselnek, akkor a törvényjavaslatnak e 
részével összefüggésben nem a módosítási szándék kivezetésére kellene javaslatot 
tenni, hanem az eredeti javaslatot kellene támogatniuk. 

Még az utolsó megjegyzésem a nemváltoztatások kérdésében. Azt gondoljuk, 
hogy a hatályos helyzet zavart okoz, a hatályos helyzet bizonytalanságot eredményez és 
a hatályos helyzetben az állam olyan területekre is bekeveredett az elmúlt években, 
amely területeken, az identitáskérdésekben nincs dolga az államnak. A mostani 
megoldás, amely ebben a javaslatban van, a szabadság pártján áll. Azt mondja, hogy 
mindenki azt csinál nemi identitás kérdésében és általánosságban 
identitáskérdésekben is, amit akar, az állam ezekről a területekről kivonul és csak és 
kizárólag a születéskori adatállapotot rögzíti, amely az elsődleges nemi jellegen, 
kromoszómaszámon alapuló biológiai nem. Azt is pontosan tudom, hogy vannak olyan 
helyzetek, amelyekben ez nem egyértelmű, de azt az anyakönyvi eljárás tudja rendezni. 
Ezt az adatot tartja nyilván innentől kezdve a magyar állam és innentől kezdve minden 
szakigazgatási kérdésben és minden olyan kérdésben, ahol ennek jelentősége lehet, ez 
az adat rendelkezésére áll és onnantól kezdve mindenki azt csinál a nemi identitásával, 
amit szeretne. Tehát ez a szabadság pártján álló javaslat, és ezért kérjük önöket, hogy 
támogassák ezt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, 

elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 1., 2., 6., 8. és 9. pontjait, melyeket a 
kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 2 igen, 8 nem szavazattal és 2 tartózkodással a háttéranyag hivatkozott 
pontjait nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag egymással összefüggő 3., 4. és 5. pontjaira. A módosító 
indítványt Szél Bernadett független képviselő nyújtotta be. A képviselő asszony jelen 
van. Tessék parancsolni, öné a szó! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm. Még egy értelmezési kérdés. 

Meg kell nyomnom itt a mikrofont? (Közbeszólások. - Elnök: Már lehet beszélni!) Jó, 
már mondhatom. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Ez egy nagyon fontos módosító, amit 
benyújtottam ehhez a törvényjavaslathoz. Azt gondolom, hogy ez egy olyan pillanat, 
amikor fontos, hogy meghalljuk, amit az érintettek mondanak, gondolnak és éreznek a 
történtekkel kapcsolatban. Az előbb lehetőségünk volt meghallgatnunk Orbán Balázst, 
aki elmondta, a kormány hogyan gondolkodik erről a kérdésről. Akkor beszéljenek 
most azok az emberek, akiknek az életét a kormány szabályozni kívánja! Élek a 
lehetőséggel, amelynek értelmében korlátlanul felszólalhatok itt, a bizottságban és én 
fel szeretném olvasni önöknek, tisztelt képviselőtársaim, azokat a szempontokat, 
amelyeket megküldtek számunkra maguk az érintettek. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, csak a módosító javaslatáról tud beszélni, a 3., 4. és 

5. pontról, amit benyújtott! 
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DR. SZÉL BERNADETT (független): Abszolút, erről fogok beszélni, tisztelt 
elnök úr.  

Tehát az érintettek így látják ezt a kérdést, és ezért adtam be ezt a módosító 
javaslatomat, amelyben egyébként idézem is ezen észrevételek egy részét.  

 
ELNÖK: Az, hogy az érintettek hogy látják, teljesen közömbös. Az a lényeg, hogy 

ön hogy látja, azt kell elmondania a bizottsági ülésen. (Dr. Varga László: Azzal 
támasztja alá a véleményét!) 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Elnök úr, nagyon kérem, hogy ne 

korlátozza a megszólalásom lehetőségét! Nagyon köszönöm, ha hagyja, hogy 
végigmondjam a mondanivalómat. Szeretném visszautasítani azt, hogy a magyar 
Országgyűlésben az, hogy az érintettek hogyan gondolkodnak, bármely politikus 
számára közömbös. 

 
ELNÖK: Én meg azt szeretném visszautasítani, hogy maga az érintettek mögé 

bújik és nem a saját véleménye mögé. (Dr. Varga-Damm Andrea: Jaj istenem!) 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Tisztelt elnök úr, azt hiszem, az elmúlt tíz 

évben megismerhetett engem annyira, hogy senkinek a véleménye mögé nem bújok, 
viszont képviselek, ez a nevem, képviselő vagyok, ezeket az embereket képviselem. 
Akkor mondhatom? 

„Fontosnak tartjuk, hogy ön is és minél több parlamenti képviselő hangot 
adhasson annak, hogy miért szükségtelen és jogsértő a 33. §. Ebben szeretnénk mi is 
közreműködni, ezért összegyűjtöttük azokat a szempontokat, amik miatt a 33. § 
elfogadhatatlan, embertelen és nyíltan szembemegy a nemzetközi emberi jogi 
normákkal." 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, ezekkel a pontokkal ön egyetért? (Dr. Szél 

Bernadett: Igen, egyetértek.) Úgy olvassa fel? Jó, akkor olvassa! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm, hogy felolvashatom. „1. A nem 

jogi elismertetése transzneműek számára Európában a legtöbb országban elérhető. Ez 
alól csak néhány kisebb balkáni térség jelent kivételt. Albánia, Koszovó, Észak-
Macedónia és Kirgizisztán. Európában jelenleg Máltán vannak a legprogresszívebb 
törvények, amelyek biztosítják a transzneműek jogi és társadalmi egyenlőségét, és a 
törvények nagy hatással voltak a közvéleményre is. (Dr. Varga László távozik.) A 2019-
es Eurobarometer-kutatás szerint Máltán jelentősen megnőtt a transzneműek 
társadalmi elfogadottsága. A máltaiak 61 százaléka el tudná képzelni, hogy Málta 
miniszterelnöke egy transznemű személy legyen. Ennek tükrében félő, hogy egy 
súlyosan diszkriminatív törvény bevezetése Magyarországon, tovább növelné a 
transzneműekkel szembeni negatív előítéleteket, gyűlöletbeszédet és gyűlölet-
bűncselekményeket.  

2. 2018-ban egyhangú alkotmánybírósági döntés mondta ki, hogy a nem- és 
névváltoztatás a transznemű emberek számára alapvető emberi jog. Még a Fidesz által 
kinevezett Alkotmánybíróság is egyhangúan mondta ki, hogy a nem- és névváltoztatási 
jog nem elvitatható. A 33. § törvénybe iktatásával a kormány jogerős bírósági 
döntéseket írna felül. A döntés továbbá sérti az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
húszéves következetes gyakorlatát. 1. a kormány ezzel jogerős bírósági döntéseket ír 
felül, 2. ez szakmailag vállalhatatlan, 3. a Fidesz jelöltjeivel feltöltött Alkotmánybíróság 
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szerint is alapvető jog, 4. sérti az Emberi Jogok Európai Bíróságának húszéves 
következetes gyakorlatát. 

3. Eddig 22 magyar civil szervezet írta alá azt a nyilatkozatot, amiben a 33. § 
eltörlését kéri. Az LMBTQ és emberi jogi civil szervezetek…" 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, foglalja össze, hogy mi az ön álláspontja! Itt van a 

módosító javaslata, itt van az indoklás, ne mások álláspontját mondja, hanem a 
magáét, mert különben meg kell vonnom majd a szót! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): „Az LMBTQ és emberi jogi civil szervezetek 

között teljes az összhang abban, hogy meg kell akadályozni a transznemű 
állampolgárok jogtiprását és ellenségképpé formálását. 

4. Jelentős pénzbe is kerül ez a magyar kormánynak. A nem jogi elismerésének 
felfüggesztésekor 23 magyar transznemű személy indított pert a magyar állammal 
szemben az európai Emberi Jogok Bíróságán. A bíróság a salátatörvény-javaslat 
előterjesztése miatt napirendre vette az ügyet, az új fázisba lépett. Júniusig adott 
határidőt a magyar kormánynak és a kérelmezőknek, hogy egyezséget kössenek. 
Amennyiben erre nem kerül sor, a bíróság fog érdemi döntést hozni és a korábbi 
eseteket tekintve akár több ezer eurós kártérítést is megítélhet kérelmezőnként. Az 
EJEB-perről bővebben lehet olvasni a transvanilla.hu oldalon.  

5. Transznemű személyek 33 százaléka volt már 3 hónapnál több ideig 
munkanélküli… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, ne reklámozzon itt különböző oldalakat! 

Megmondtam, hogy az ön véleményét tudja elmondani. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): …és 50 százalékuk jelezte, hogy a 

képzettségüknek nem megfelelő munkakörben kellett dolgozniuk. Negyven 
százalékukat kirúgták amiatt, mert transzneműek a 2015-16-ban a Háttér Társaság 
„Történetek az adatok mögött, diszkrimináció a foglalkoztatás területén" végzett 
kutatása alapján. A transzneműeket érő munkahelyi diszkrimináció kiugróan nőni fog, 
ha eltörlik a nem jogi elismertetését, mert így minden hivatalos platformon ki fog 
derülni a munkatársaik és a feletteseik számára, hogy transzneműek a jelenléti ívekkel, 
munkahelyi belépőkártyával és a szerződésekkel. Sok céget ISO-szabvány kötelez arra, 
hogy a munkavállalók hivatalosan bejegyezett nevét tüntessék fel minden felületen, 
ezzel lehetetlen helyzetbe hozva a transznemű munkavállalókat. Fontos, hogy a 
transznemű személyeket is megillesse a méltósághoz és a magánélethez fűződő jog és 
csak azzal kelljen megosztaniuk, hogy transzneműek, akikkel ők is szeretnék.  

Ha a törvényt megszavazzák, tovább fog nőni a transzneműeket érő 
diszkrimináció a munka világában, az egészségügyi ellátás során és még több verbális 
vagy akár fizikai zaklatással szembesülhetnek, továbbá kilátástalanná tenné az 
életüket, jelentősen megnövelheti az öngyilkosság esélyét. Erre megoldást jelent az, 
amire a kilencvenes évektől 2016-ig volt lehetősége a transznemű magyar 
állampolgároknak, ha az irataikban szereplő nevük és nemük megegyezik a valós 
prezentált nemükkel.  

6. Számos hétköznapi nehézséget és veszélyt hordoz magában, ha valakinek úgy 
kell élnie, hogy az iratai nem egyeznek meg azzal, ahogyan kinéz, és amilyen nevet 
használ. A nem jogi elismerésének betiltásával pont azt érik el, hogy a transznemű 
emberek nem tudják feltűnésmentesen élni a hétköznapjaikat, folyamatosan 
magyarázkodniuk kell. Transznemű férfiaknak férfi kinézetük ellenére a nemükkel 
megegyező iratok hiányában a női öltözőbe kellene menniük, megijesztve ezzel az ott 
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tartózkodókat. Transznemű nőknek női kinézetük ellenére pedig a férfi öltözőbe 
kellene menniük. Bankkártyás fizetésnél lopással gyanúsíthatják azt az embert, akinek 
a személyi igazolványában nem olyan nem és név szerepel, amit a megjelenése 
megkíván. BKK-ellenőrök rendőrt hívhatnak arra a személyre, akinek az 
igazolványában nem olyan nem és név szerepel, mint amit a megjelenése megkíván. 
Banki ügyintézésnél okirat-hamisítással gyanúsíthatják őket. Postán előfordulhat, 
hogy nem adják át a nevükre kiküldött ajánlott levelet vagy csomagot, akár csalással 
vádolhatják őket. Egyetemen minden oktatónak el kell magyarázniuk, hogy a 
NEPTUN-ban miért nem olyan néven szerepelnek, mint ahogyan ismerik őket. Az élet 
minden pillanatában akadályoztatva lesznek, vagy akár bántalmazásnak lesznek 
kitéve, ahol be kell mutatniuk az irataikat és azáltal kiderül, hogy transzneműek." 

Tisztelt Bizottság! Ez lesz a következménye annak, ha a magyar kormány ezt a 
javaslatot áterőltetni. Rengeteg embernek pokollá fogják tenni az életét. Azt gondolom, 
hogy végtelenül cinikus, hamis és hazug az az államtitkári érvelés, amit az előbb 
meghallgathattunk. Ez a törvényjavaslat és ez a módosítás nem arról szól, hogy itt 
szabadságot adnának ezeknek az embereknek, hanem arról szól, hogy megnyomorítják 
őket egyszer s mindenkorra. Elüldözik őket ebből az országból és az öngyilkosság is 
nőhet. Azt gondolom, hogy ennek ismeretében kell dönteniük arról, hogy mit 
szavaznak a következő pillanatokban. 

Tisztelettel kérem önöket, hogy fogadják el a módosító indítványomat, amit 
kifejezetten ennek szellemében készítettem. Azt gondolom, hogy ebben az országban 
mindenkinek joga van élni és mindenkinek helye van élni, férfiaknak, nőknek, 
ideológiától, nemtől és bármilyenfajta hovatartozástól teljesen függetlenül. Ez az 
ország gazdag és sokszínű, amennyiben hagyjuk, hogy gazdag és sokszínű legyen, ha 
nem lopjuk el azt, ami a közös és hagyjuk az embereket itthon maradni békében, 
boldogságban úgy, ahogy ők élni kívánnak. Tisztelettel kérem önöket, hogy támogassák 
a módosító javaslatomat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjairól, 

ha akar, államtitkár úr néhány gondolatot is hozzáfűzhet. 
 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót. Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki kíván felszólalni. (Jelzésre:) Varga-Damm Andrea 

képviselő asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót. A javaslathoz, illetve 

a most benyújtott módosító javaslatok közül azokhoz, amelyeket mi is osztunk, már a 
plenáris ülésen szóltam. Most azért kértem szót, mert az én jelenlétemben Orbán 
Balázs miniszterhelyettes úr először van az Igazságügyi bizottság előtt valamely 
törvénymódosítás kapcsán és szeretném megköszönni, hogy nem követi a többi 
kormánytisztviselő negligáló, lekezelő stílusát. Nagy tisztelettel, szeretném, ha a 
jövőben, amikor érkezik, ugyanilyen módon reagálna, még ha nem is értünk 
mindenben egyet, de szakmai kérdésre szakmai választ adott, kulturált stílusban, nem 
éreztetve, hogy akiknek a javaslatáról beszélt, ellenzékiek. Sajnos, itt, a bizottság előtt 
nagyon sokszor lenéző és lesajnáló módon nyilatkoznak meg kormánytól érkező 
államtitkárok, miniszterhelyettesek s a többi. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólót nem látok. (Dr. Szél Bernadett: Bocsánat!) Nincs 

lehetősége! (Dr. Szél Bernadett: Indoklást szeretnék kérni!) Kérdezem 
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képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 3., 4. és 5. 
pontjait, melyeket a kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 8 nem szavazattal és 2 
tartózkodással a háttéranyag hivatkozott pontjait nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag egymással összefüggő 7., 10., 11. és 12. pontjaira, a 
módosító indítványt Gulyás Gergely (Fidesz) képviselő nyújtotta be. A képviselő úr 
nincs jelen. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Tekintettel arra, hogy a miniszter úr nyújtotta be, aki az én főnököm, nem is 
mondhatok mást, minthogy támogatjuk. Köszönöm szépen. De ettől függetlenül is 
támogatom. 

 
ELNÖK: A kormány támogatja. Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Szavazás következik. 

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 
7., 10., 11. és 12. pontjait, melyeket a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen, nulla nem szavazattal, 
1 tartózkodással a háttéranyag hivatkozott pontjait elfogadta. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 26 pontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet csütörtöki 
napon megküldtünk önöknek. Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját 
a megküldött módosítójavaslat-tervezetről. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem 
látok, a vitát lezárom. 

Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetet, mely az elfogadott képviselői módosító javaslattal együtt 
a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. A kormány támogatja. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 1 
nem szavazattal, 2 tartózkodással a részletes vitát lezáró módosító javaslatot elfogadta.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal és nulla 
tartózkodással a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról döntött. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen államtitkár úr és főosztályvezető 
úr részvételét. Szép napot kívánok! 

A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/9918. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a második napirendi pontunk, a büntetőeljárásról szóló 
törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/9918. számú 
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törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az 
előterjesztő kormányt Völner Pál államtitkár úr képviseli az Igazságügyi Minisztérium 
részéről. Tisztelettel köszöntöm és kollégáit is. Megnyitom a részletes vita első 
szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az 
előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vita ezen szakaszát 
lezárom. Szavazás következik. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen, 3 nem szavazattal és nulla 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 
44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Bár az indítványhoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, a bizottság 
kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 68 pontos módosítójavaslat-tervezetet 
juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a csütörtöki napon megküldtünk önöknek. 
Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetről. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, elnök 

úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Megadom a szót Varga-Damm 
Andrea képviselő asszonynak. Tessék parancsolni, öné a szó! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ismét 

gratulálok az Igazságügyi Minisztériumnak, hogy most éppen 68 pontban kellett 
módosítani a salátatörvényüket 90 százalékban technikai módosításaival. Úgy tűnik, 
hogy ez a ciklus úgy fog eltelni, hogy ami az Igazságügyi Minisztériumtól bejön, az 
mindig tömeges javításra szorul. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez másként 
nem megy. Hátha azért, a remény hal meg utoljára. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Szavazás következik. 
Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-tervezetet, 

mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyen. A kormány 
támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen, 2 nem szavazattal és nulla tartózkodással a részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen, 3 nem szavazattal és nulla tartózkodással a 
bizottság a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról döntött.  
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Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen államtitkár úr és kollégái 
részvételét. További szép napot kívánunk! 

Egyebek 

Rátérünk az utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Kérdezem 
a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, észrevételük. (Senki 
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést berekesztem. Mindenkinek szét napot kívánok, és vigyázzanak 
magukra! Köszönöm. 

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 45 perc) 

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


