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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: módosítás

33. §

[(1) Az  anyakönyvi  eljárásról  szóló  2010.  évi  I.  törvény  (a  továbbiakban:  At.)  3.  §-a  a
következő x) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„x) születési  nem:  az  elsődleges  nemi  jelleg,  illetve  kromoszóma alapján  meghatározott
biológiai nem.”

(2) Az At. 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyazonosító adatok nyilvántartása tartalmazza
b) az érintett)

„be) születési nemét,”

(3) Az At. 69/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az At. 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában meghatározott adat nem változtatható
meg.”]

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(5) Az At. „Átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 101/B. §-sal egészül ki:

„101/B. §

E  törvénynek  az  egyes  közigazgatási  tárgyú  törvények  módosításáról,  valamint  ingyenes
vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  …  törvénnyel  (a  továbbiakban:  Mód2.  tv.)  módosított
rendelkezéseit  a  Mód2.  tv.  hatálybalépése előtt  indult  és  folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.”]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (7) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(7) Hatályát veszti az At.
[b) 69/B. § (4) bekezdése.]

Indokolás 

A javaslat  a  transznemű  emberek  önazonossághoz  való  jogát  sértő  rendelkezés  elhagyására
irányul. A transzneműek nevének és nemének személyazonosító okmányokban való feltüntetése
alapvető  fontosságú  létbiztonságuk  és  alapvető  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférésük
szempontjából is. Ennek hiányában nem jutnak hozzá a szükséges egészségügyi ellátásokhoz és
ellehetetlenül  a társadalmi életben való akadálymentes részvételük.  Magánélethez való joguk
sérül,  ha  minden  olyan élethelyzetben magyarázkodni  kényszerülnek,  ahol  személyazonosító
okmányaikban szereplő nevüket kell használniuk, és a nevük nincs összhangban a kinézetükkel.
A transzneműek  számára  nemük  hivatalos  elismerését  az  Európai  Unió  27  tagállamából  24
biztosítja, és olyan, Unión kívüli országok is, mint Oroszország, Törökország, Üzbegisztán vagy
Kazahsztán. Magyarországon 15 LMBT+ szervezet csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, ami
azt kéri a kormánytól, törölje a törvényjavaslatból a transznemű emberekre vonatkozó részt. 
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