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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen gyakori a nemnek, különösen a kiskorú 
gyermekek nemének a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban történő megváltoztatása?" 

Tisztelt Miniszter Úr!
 
A kormány javaslatára tavaly elfogadott és 2020. május 28-án kihirdetett 2020. évi XXX. törvény 
akként módosította az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényt, hogy a születési 
anyakönyvi kivonatba bekerül az elsődleges nemi jelleg, illetve kromoszóma alapján meghatározott 
születési nem, a személyazonosító adatok nyilvántartásában pedig ez váltja a korábbi „nem”-et, 
amely adat a későbbiek folyamán sem változtatható meg. Túl azon, hogy az elsődleges nemi jelleg 
nem szükségképpen esik egybe a kromoszómaszerkezet alapján meghatározott nemmel, ez a 
rendelkezés lehetetlenné tette a transznemű és interszex személyek nemének jogi elismerését.
 
A kormány továbbá népszavazást kezdeményezett öt kérdésben, amelyek közül három kiskorú 
gyermekek számára elérhető nemátalakító kezelésről, illetve ilyenek kiskorú gyermekek számára 
történő bemutatásáról, népszerűsítéséről szól. A Nemzeti Választási Bizottság 2021. július 21-én 
hozott 15/2021, 16/2021, illetve 18/2021 számú határozatával e kérdéseket hitelesítette.
 
Kérdezem ezek után miniszter urat:
 

1. 2004. január 1. és 2020. május 28. között hány esetben került sor a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartásban polgárok nemének megváltoztatására?

2. A kérelmezők közül hány személy volt a változás időpontjában kiskorú?
3. 2020. május 29. és 2021. augusztus 31. között hány személy esetében került sor a személyi 

adat- és lakcímnyilvántartásban a nem megváltoztatására?
4. Hány személy volt ezek közül a változás időpontjában kiskorú?



 
Kérem, hogy a fenti adatokat számomra évenkénti bontásban megküldeni szíveskedjék.
 
 
 
Budapest, 2021.szeptember 7.
 
Tisztelettel
 
Sebián-Petrovszki László
Demokratikus Koalíció
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