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A HÁTTÉR TÁRSASÁG A MELEGEKÉRT VÉLEMÉNYE AZ EMBER NEMÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS JOGI SZABÁLYOZÁS C. MUNKAANYAG KAPCSÁN 

2009. augusztus 19. 

 

A Háttér Társaság a Melegekért üdvözli azt a kormányzati felismerést, hogy a nem megváltoztatásának 
engedélyezése, illetve annak jogi következményei kapcsán a jelenleginél részletesebb jogi szabályozásra 
van szükség. Mivel a nemi identitás az emberi méltóság alapvető eleme, a kérdésről mindenképpen 
törvényben kell rendelkezni. Egyesületünk véleménye szerint az engedélyezési eljárás jelenlegi menete 
megfelelő, a kodifikáció során alapvetően a jelenlegi eljárásrend jogszabályban történő rögzítésére van 
szükség. Egyetértünk azzal is, hogy a nem megváltoztatásának családjogi következményeit törvényi 
szinten kell szabályozni, valamint hogy tisztázásra szorulnak a nyugdíjak, a nem megváltoztatása előtt 
kiállított okiratok, a motozás, fogvatartás, egészségügyi intézményben való elhelyezés kérdései. A 
munkaanyag azonban nem tér ki több fontos területre, így például a nemváltás előtt kötött szerződések 
érvényességének, vagy az adatvédelem és az orvosi beavatkozások finanszírozásának kérdésére. 

 

Az Egyesületünk által javasolt szabályozás legfontosabb elemei: 

• a nem megváltoztatása maradjon hatósági jogkörben, a nemváltást megalapozó orvosi 
szakvélemények elbírálása az Egészségügyi Minisztérium, a nem- és névváltoztatás 
engedélyezése az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium feladata legyen; 

• a nem megváltoztatásának feltétele csak a 18. életév betöltése és a transzszexualizmus 
diagnózisa legyen, a nem megváltoztatásának ne legyen jogszabályi feltétele az egyedülálló 
családi állapot, a magyar állampolgárság, a különböző orvosi beavatkozások elvégzése vagy 
az új nemmel való azonosulás minimális időtartama; 

• az elutasító döntéssel szemben a kérelmezőt illesse meg a bírósági felülvizsgálat lehetősége;  
• a házas/bejegyzett élettárs vagy gyermekes kérelmezőnek legyen lehetősége családi 

kapcsolatainak háborítatlan fenntartására; 
• jogszabályi szinten kell rendezni a szerződések érvényességének, a nyugdíjaknak, a 

motozásnak, fogvatartásnak, egészségügyi intézményben való elhelyezésnek, a köz- és 
magánokiratok cseréjének és a nyilvántartások módosításának kérdését; 

• szigorú adatvédelmi rendelkezésekkel kell biztosítani, hogy a nemváltásra vonatkozó adattal 
ne lehessen visszaélni;  

• meg kell teremteni a nemi átalakításhoz szükséges orvosi beavatkozások teljes körű 
társadalombiztosítási finanszírozását, fejleszteni kell a transzneműeknek nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások minőségét; 

• a törvényjavaslatokhoz részletes indoklást kell készíteni, amely kitér a nemzetközi 
trendekre, az Alkotmánybíróság és az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatára és a 
különböző nemzetközi ajánlásokra; 

• közérthető nyelven megfogalmazott tájékoztató anyagokkal kell segíteni az érintettek 
felelős döntéshozatalát.  
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ALAPELVEK ÉS NEMZETKÖZI AJÁNLÁSOK 

Egyre több állam és nemzetközi szervezet ismeri el, hogy a transznemű személyek jogai emberi jogok, 
hogy a nem megváltoztatásának jogi lehetősége, a nem megváltoztatásához szükséges orvosi 
beavatkozások biztosítása és a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés és zaklatás elleni 
hatékony védelem olyan állami kötelezettségek, amelyet valamennyi, az emberi jogokat tiszteletben tartó 
államnak vállalnia kell. Magyarország a transznemű jogok területén komoly elismerést vívott ki azzal, 
hogy a 2003-ban elfogadott egyenlő bánásmódról szóló törvény Európában egyedülálló módon a nemi 
identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát külön is nevesíti. Továbbra is hiányzik azonban a 
nem megváltoztatásának jogszabályi szintű szabályozása, holott, mivel a nemi identitás az emberi 
méltóság alapvető eleme, a kérdést mindenképpen törvényi szinten kell rendezni. A szabályozás 
szempontjából alapvető jelentőségű, hogy a nemváltás elsősorban nem műtéti, hanem jogi kérdés. A 
hazánkra is kötelező érvénnyel bíró Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata szerint a nem 
megváltoztatására olyan eljárást kell biztosítani, amely nem megalázó, és nem állít akadályokat a jog 
gyakorlása elé. Az elmúlt két évtized során számos olyan bírósági határozat, irányelv, jelentés, ajánlás 
készült, amely konkrét kötelezettségeket, illetve ajánlásokat fogalmaz meg a transzneműek jogaival vagy 
a nemváltás különböző kérdéseivel kapcsolatosan. Az alábbiakban azokat a főbb dokumentumokat 
tekintjük át, amelyekre az új szabályozás elkészítése során a magyar jogalkotónak is tekintettel kell 
lennie. Javasoljuk, hogy a jogszabályokhoz készülő részletes indoklás is hivatkozzon az alábbi 
dokumentumokra.   

Az Alkotmánybíróság a transznemű személyek jogaival és a nemváltás kérdésével több határozatában is 
foglalkozott. A 58/2001. (XII. 7.) AB határozat szerint a nemüket megváltoztató transzszexuálisok 
esetében a névváltoztatáshoz való jog alapvető jognak minősül. A 43/2005. (XI. 14.) AB határozat a 
transzszexuális személyek nemének műtéti megváltoztatásáról a testi és szellemi egészség védelme, 
illetve a személyiség integritásának megőrzése érdekében szükséges egészségügyi beavatkozások 
kontextusában beszélt. A 154/2008. (XII. 17.) AB határozat az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletét 
idézve megállapítja, hogy a transzneműek vonatkozásában a házasságkötéshez való jogot úgy kell 
értelmezni, hogy ők nem születési nemükkel, hanem új nemükkel ellentétes nemű személlyel köthetnek 
házasságot.  

Az Emberi Jogok Európai Bírósága számos határozatában foglalkozott a transznemű személyek jogaival. A 
B. kontra Franciaország (1992) és a Christine Goodwin kontra Egyesült Királyság (2002) ügyekben a 
Bíróság elismerte a transzszexuális személyek azon jogát, hogy nemüket megváltoztassák, hogy az új 
nemük szerinti személyazonosító okmányokat kapjanak, illetve új nemük szerint kössenek házasságot. A 
Bíróság a van Kück kontra Németország (2003) és az L. kontra Litvánia (2007) ügyekben a nemi átalakító 
beavatkozások társadalombiztosítási finanszírozását írta elő. A Schlumpf kontra Svájc (2009) ügyben a 
Bíróság a nemváltás során alkalmazott kötelező várakozási időt ítélte az Európai Emberi Jogi 
Egyezménybe ütközőnek. A Grant kontra Egyesült Királyság (2006) ügyben a Bíróság a nyugdíjak új nem 
szerinti megállapítását írta elő.  

Az Európai Közösségek Bírósága a P. kontra S & Cornwall County Council (1996), a K.B. kontra National 
Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health (2004) és a Richards kontra Secretary of 
State for Work and Pensions (2006) ügyekben megállapította, hogy a nemváltás szerinti hátrányos 
megkülönböztetés nem szerinti hátrányos megkülönböztetésnek minősül, ezért vonatkozik rá az Európai 
Unió közösségi jogában bevett, a nem szerinti hátrányos megkülönböztetést tiltó elv. Ezt az alapelvet a 
nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
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valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK 
irányelv, valamint a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás 
és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006/54/EK irányelv is tartalmazza.  

2007 márciusában nemzetközi emberi jogi szervezetek és az ENSZ szakértőinek részvételével 
Yogyakartában elfogadták a Yogyakarta alapelvek a nemzetközi emberi jogi szabályok alkalmazásáról a 
szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatban c. dokumentumot.1

Az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa 2009. július 29-én Az emberi jogok és a nemi identitás címmel tett 
közzé helyzetfelmérő és konkrét ajánlásokat megfogalmazó dokumentumot.

 A dokumentum 
huszonkilenc alapelv kapcsán részletesen elemzi, hogy a nemzetközi emberi jogi egyezmények általános 
érvényű szabályai miatt az államoknak milyen kötelezettségei és teendői vannak a szexuális irányultság 
és a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés felszámolása területén. A nemváltáshoz 
kapcsolódó ajánlások elsősorban a jogalanyiság elismeréséhez fűződő jogot tárgyaló 3. alapelv, a 
magánélethez fűződő jogot tárgyaló 6. alapelv és a lehető legmagasabb szintű egészséghez fűződő jogot 
tárgyaló 17. alapelv alatt találhatóak. 

2

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége Homofóbia és szexuális irányultság szerinti diszkrimináció az EU 
tagállamaiban címmel kétkötetes jelentést tett közzé,

 A dokumentum részletesen 
elemzi a transznemű személyek társadalmi helyzetét, a legfontosabb jogalkotási kérdéseket, a 
tagállamokban hatályos jogi szabályozást, a különböző nemzetközi szervezetek, az Európai Emberi Jogi 
Bíróság és a tagállamok bíróságainak fontosabb határozatait. A dokumentum 12 ajánlást fogalmaz meg, 
a 3-6. ajánlások közvetlenül a nemváltás szabályozására vonatkoznak.   
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Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága CM/876/02072008 sz. határozatában elrendelte egy a szexuális 
irányultság és nemi identitás szerinti diszkrimináció témájával foglalkozó bizottsági ajánlás előkészítését. 
Az ajánlás tervezetének elkészítésére létrejött a Szexuális Irányultság és Nemi Identitás Szerinti 
Diszkriminációval Foglalkozó Szakértői Bizottság (DH-LGBT), amely 2009. június 3-5. közötti ülésén 
elfogadta az ajánlás tervezetét.

 amely külön fejezetben tér ki a transznemű 
személyek helyzetére. A jelentés megállapítja, hogy mind a jogi szabályozás hiánya, mind a nemváltást 
ellehetetlenítő bürokratikus szabályok sértik a transznemű személyek emberi jogait, és a 11.4. ajánlásban 
azt javasolja a tagállamoknak, hogy jogszabályban garantálják a nem megváltoztatásának és az 
okmányok cseréjének lehetőségét. A jelentés azt is javasolja a tagállamoknak, hogy a magyar példát 
követve a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát külön is nevesítsék. 
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1 A dokumentum az ENSZ összes hivatalos nyelvén elérhető a 

 A dokumentum nemzetközi egyezmények, az Európai Emberi Jogi 
Bíróság és a tagállamok legjobb gyakorlata alapján 44 ajánlást fogalmaz meg a tagállamok számára, a 

http://www.yogyakartaprinciples.org weboldalon. 

2 A dokumentum elérhető az Emberi Jogi Biztos weboldalán, a https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1476365 címen. 

3 A dokumentumok elérhetőek az Alapjogi Ügynökség weboldalán, a 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf és a 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA_hdgso_report_Part%202_en.pdf címen. 

4 Az ajánlástervezet elérhető a 2009. júniusi ülésről készült feljegyzés mellékleteként a 
http://www.coe.int/t/e/human_rights/cddh/3._committees/07.%20other%20committees%20and%20working%20gr
oups/05.%20discrimination%20against%20lgbt%20%28dh-lgbt%29/meeting%20reports/DH-
LGBT_2009_008%20E%20meeting%20report%20WEB.pdf címen. 

http://www.yogyakartaprinciples.org/�
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1476365�
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf�
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA_hdgso_report_Part%202_en.pdf�
http://www.coe.int/t/e/human_rights/cddh/3._committees/07.%20other%20committees%20and%20working%20groups/05.%20discrimination%20against%20lgbt%20%28dh-lgbt%29/meeting%20reports/DH-LGBT_2009_008%20E%20meeting%20report%20WEB.pdf�
http://www.coe.int/t/e/human_rights/cddh/3._committees/07.%20other%20committees%20and%20working%20groups/05.%20discrimination%20against%20lgbt%20%28dh-lgbt%29/meeting%20reports/DH-LGBT_2009_008%20E%20meeting%20report%20WEB.pdf�
http://www.coe.int/t/e/human_rights/cddh/3._committees/07.%20other%20committees%20and%20working%20groups/05.%20discrimination%20against%20lgbt%20%28dh-lgbt%29/meeting%20reports/DH-LGBT_2009_008%20E%20meeting%20report%20WEB.pdf�
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nemváltáshoz kapcsolódó ajánlások a dokumentum magán- és családi élet védelmével foglalkozó IV. 
pontja alatt találhatóak. 

AZ ENGEDÉLYEZÉS FOLYAMATA 

A nemváltás szabályozásának központi kérdése, hogy milyen feltételek mellett, kinek engedélyezik a nemi 
átalakító beavatkozások elvégzését és a személy nemének hivatalos megváltoztatását. Az engedélyezési 
eljárás szabályozása során el kell kerülni, hogy az eljárás bonyolultsága és elhúzódása miatt a 
transznemű személyek ne kapják meg időben a szükséges terápiás kezelést, illetve kénytelenek legyenek 
nemi identitásukat, megjelenésüket nem tükröző személyazonosító dokumentumokat használni. Az 
Emberi Jogi Biztos 3. ajánlása szerint „Gyors és átlátható eljárásokat kell kialakítani a születési 
bizonyítványokon, személyazonosító iratokon, útleveleken, iskolai bizonyítványokon és más hasonló 
dokumentumokon szereplő név megváltoztatására”.  

Az orvosi beavatkozások jelentősége. A szabályozás meghatározó elemének kell lennie, hogy a jelenlegi 
magyar gyakorlatnak megfelelően a nem hivatalos megváltoztatásának nem feltétele az orvosi 
beavatkozások, különösön visszafordíthatatlan műtéti beavatkozások elvégzése. Üdvözlendő, hogy a 
munkaanyag e téren példaértékűnek tekinti a nemrégiben elfogadott angol és spanyol szabályozást. A 
kötelező orvosi beavatkozások előírását valamennyi nemzetközi ajánlás elítéli. A Yogyakarta alapelvek 3. 
pontja szerint „Senki sem kötelezhető arra, hogy nemi identitásának jogi elismeréséhez orvosi 
beavatkozásoknak, így nemi átalakító műtétnek, sterilizációnak vagy hormonterápiának vesse magát alá”. 
Az Emberi Jogi Biztos jelentésének 4. ajánlása szerint „A nem és a név megváltoztatását szabályozó 
törvényekben el kell törölni a nemi identitás elismerésének feltételéül előírt sterilizációt vagy más 
kötelező orvosi beavatkozásokat”. Az Európa Tanács ajánlástervezetének 19. ajánlása szerint „Felül kell 
vizsgálni a kívánt nem jogi elismeréséhez vagy a nemi átalakító beavatkozások megkezdéséhez előírt 
feltételeket, mint például a hormonális vagy műtéti beavatkozások elvégzésének, a sterilizációnak vagy a 
válásnak a követelményét, és valamennyi felesleges követelményt meg kell szüntetni”. A nemi átalakító 
műtétek elvégzésének követelményét nemrégiben meghozott döntésében alkotmányellenesnek találta az 
osztrák alkotmánybíróság (VfGH, B 411/08) és a követelmény elavult, problémás voltára hívta fel a 
figyelmet a német alkotmánybíróság is (BVergG, 1 BvL 3/03). 

A nem megváltoztatásának feltételei. A nem megváltoztatásának feltételeit úgy kell szabályozni, hogy 
az megfelelő garanciákat nyújtson a kellően megfontolt döntés meghozatalához, ugyanakkor ne 
gördítsen felesleges bürokratikus akadályokat a kérelmező elé. Támogatjuk, hogy a nemváltást csak 18. 
életévét betöltött személy kérhesse. A cselekvőképesség szempontjából szét kell választani a konkrét 
orvosi beavatkozások igénybevételét és a nem megváltoztatására irányuló eljárást. Az egészségügyi 
ellátással összefüggő jogok gyakorlásának ügycsoportjába tartozó nemi átalakító orvosi beavatkozások 
kapcsán indokolt a szigorúbb garanciális szabályok beépítése korlátozottan cselekvőképes emberek 
esetében, különösen a nem visszafordítható műtéti beavatkozások kapcsán (mint például a művi 
meddővé tétel esetében). A személy neme hivatalos megváltoztatásának azonban nem lehet akadálya, 
hogy a kérelmezőt a bíróság bizonyos ügycsoportok vonatkozásában korlátozottan cselekvőképesnek 
ítélte. A pszichiáter orvosszakértő feladata annak eldöntése, hogy a kérelmező belátja-e a nem 
megváltoztatására vonatkozó döntésének következményeit. Szintén nem támogatjuk a minimális 
várakozási idő vagy az új nemmel történő azonosulás minimális idejének jogszabályi szintű rögzítését. A 
szakmai protokoll alapján eljáró orvosszakértő feladata mérlegelni, hogy az adott személy esetében már 
indokolt-e a nemváltás. A Schlumpf kontra Svájc (2009) ügyben az Európai Emberi Jogi Bíróság kötelező 
érvénnyel kimondta, hogy az orvosszakértőknek lehetőséget kell biztosítani az egyéni élethelyzetek 
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figyelembe vételére, és ezért a jogszabályi szinten előírt várakozási idő mechanikus alkalmazása sérti a 
magánélet védelméhez fűződő jogot. Szintén ellenezzük, hogy a nem megváltoztatása csak egyedülálló 
személy esetében legyen engedélyezhető (ld. később).  

Az engedélyező hatóság. A nemváltás engedélyezésének bírósági hatáskörbe utalását nem támogatjuk. 
Mivel a nemváltás során az orvosi diagnózist felállító szakember véleménye a meghatározó, a bíróságnak 
az egyértelmű orvosi szakvélemény birtokában nincs mit mérlegelnie. A nemváltás során nincs olyan 
ellenérdekelt fél, akinek érdekeire tekintettel megtagadható lenne a nem megváltoztatása, így nincs 
olyan érdekütközés, melyet a bíróságnak kellene feloldania. A bíróság bevonása az elsőfokú döntésbe 
ezért feleslegesen lassítja a nemváltás engedélyezését, ugyanakkor további terheket ró az egyébként is 
leterhelt bírósági rendszerre. A nemváltást engedélyező új hatóság vagy bizottság felállítását szintén nem 
támogatjuk. Az, hogy a kérelmezőnek egy bizottság előtt kelljen megjelennie, akik a bizottsági 
meghallgatás során a kérelmezőt orvosi vizsgálatnak vetik alá, megalázó helyzetet teremt, és nem 
biztosít megbízhatóbb diagnózist. Ha a bizottság feladata pusztán a kérelmező által becsatolt szakértői 
vélemények elbírálása lenne, akkor viszont erre a feladatra felesleges egy új szervet létrehozni, ezt egy 
hatósági jogkörben eljáró minisztérium is el tudja végezni. A nemváltás engedélyezését ezért továbbra is 
minisztérium(ok)hoz érdemes telepíteni. Biztosítani kell ugyanakkor annak lehetőségét, hogy az 
esetlegesen elutasító minisztériumi határozatok ellen az érintettek élhessenek a bírósági felülvizsgálat 
lehetőségével. Annak eldöntése során, hogy az engedélyezés mely minisztériumok kezében legyen, arra 
érdemes tekintettel lenni, hogy a nem megváltoztatása egy összetett folyamat, amelyben keverednek az 
egészségügyi és a jogi szempontok. Míg annak eldöntése, hogy egy személy jogosult-e nemét 
megváltoztatni elsősorban a transzszexualizmus diagnosztizálásához kapcsolódó egészségügyi kérdés, a 
név és a nem megváltoztatásának anyakönyvezése során azonban olyan szempontokat is mérlegelni kell 
(pl. a választott név megfelelősége), amelynek eldöntése nem az Egészségügyi Minisztérium 
kompetenciája. Ezért a nemváltás folyamatát egy kétlépcsős eljárásként érdemes szabályozni, amelynek 
első lépésében az Egészségügyi Minisztérium engedélyezi a nem megváltoztatását (egyben az orvosi 
beavatkozások megkezdését), második lépésben pedig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
határozatot hoz a nem és a név megváltozásáról.  

Az Egészségügyi Minisztérium eljárása, a szakértői vélemények. Az Egészségügyi Minisztérium 
határozatának meghozatala során azt kell eldöntenie, hogy a kérelmező esetében diagnosztizálható-e a 
transzszexualizmus. Ennek eldöntésére a kérelmezőt érdemben kivizsgáló pszichiáter/pszichológus 
szakértőre van szükség. Annak eldöntése, hogy a transzszexualizmus milyen feltételek fennállása esetén 
diagnosztizálható, nem jogszabályi kérdés, ennek eldöntését a jelenleg kidolgozás alatt álló szakmai 
protokollra kell bízni. A szakértők kiválasztása során két szempontot kell mérlegelni: egyrészt mire a 
transzszexuális személy a nemváltás kérelmezéséig eljut, az esetek döntő többségében már 
pszichológiai/pszichiátriai kezelés alatt áll, a kérelmező beteget legjobban az őt már korábban is kezelő 
szakember ismeri. Ugyanakkor a döntés súlyánál fogva fontos, hogy a betegről egy független, a 
transzszexualizmusra specializálódott pszichiáter szakértő is véleményt alkosson. A független 
szakvélemény kiadására jogosult pszichiáterekről az Egészségügyi Minisztériumnak nyilvántartást kellene 
vezetnie, és rendelkezni kellene róla, hogy a listára milyen módon és milyen feltételek teljesítése esetén 
kerülhet fel új szakértő. Az egészségügyi törvényben kell szabályozni, hogy a nem megváltoztatására 
irányuló orvosi beavatkozásokat csak az Egészségügyi Minisztérium engedélyének beszerzése után lehet 
megkezdeni, hogy az engedély megadásának feltétele a 18. életév betöltése, és szintén a törvényben kell 
rendezni a korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a nemi átalakító orvosi beavatkozások 
engedélyezésének garanciális szabályait. A szakértői véleményekre, valamint az eljárás menetére 
vonatkozó szabályokat miniszteri rendeletben érdemes szabályozni.  
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Az Igazságügyi Minisztérium eljárása, a nem megváltozását tanúsító okirat. A nem megváltoztatását 
anyakönyvi eljárásként érdemes szabályozni, ehhez az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről szóló törvényerejű rendeletet ki kell egészíteni egy új, a nem megváltoztatása című 
fejezettel. A nem megváltoztatására vonatkozó kérelmet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak 
kell benyújtani, a kérelemhez csatolni kell az Egészségügyi Minisztériumtól beszerzett engedélyt. A 
kérelem elbírálása során csak azt kell megvizsgálni, hogy a nem megváltoztatásának törvényes feltételei 
(18. életév betöltése, cselekvőképesség az adott ügycsoport vonatkozásban) fennállnak-e, a kérelmező 
csatolta-e az Egészségügyi Minisztériumtól kapott engedélyt, illetve a választott név a névviselési 
szabályoknak megfelel-e. A jogszabályban érdemes rögzíteni, hogy ezen feltételek fennállása esetén a 
nem megváltoztatása nem tagadható meg. A nem megváltoztatásáról az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium okiratot állít ki, amelyet megküld a kérelmezőnek, valamint utasítást ad a nem- és 
névváltoztatás anyakönyvi bejegyzésére. A személy nemének hivatalos megváltozása az okirat 
kiállításának dátumához igazodik. Az érintett kérelmére az anyakönyvvezető a nem megváltoztatását 
tanúsító hatósági bizonyítványt állít ki, amely az eredeti okirat megsemmisülése vagy elvesztése esetén 
igazolja a nemváltás tényét. 

A nemváltás javasolt menete tehát az alábbi: 

1. a transznemű személy az Egészségügyi Minisztériumhoz írásban eljuttatott kérelemben 
kérvényezi a nem megváltoztatásának engedélyezését, a kérelemhez csatolni kell egy tetszőleges 
(lehetőleg a személyt korábban is kezelő) pszichiáter/pszichológus, valamint a minisztérium 
szakértői listáján szereplő pszichiáter/pszichológus szakértő szakvéleményét; 

2. az Egészségügyi Minisztérium a szakvélemények alapján engedélyezi vagy elutasítja a nem 
megváltoztatását, a határozatot eljuttatja a kérelmezőnek; 

3. elutasító határozat esetén a kérelmező a döntés ellen bírósági felülvizsgálattal élhet; 
4. a transznemű személy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz írásban eljuttatott 

kérelemben kérvényezi új nemének elismerését, a kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező 
személyi adatait és az újonnan választott nevet, a kérelemhez csatolni kell az Egészségügyi 
Minisztérium engedélyező határozatát; 

5. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a törvényes feltételek fennállása esetén a nem 
megváltozásáról okiratot állít ki, amelyet megküld a kérelmezőnek, ugyanakkor utasítást ad az 
anyakönyvi bejegyzések módosítására; 

6. a törvényes feltételek hiányában az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a nem 
megváltoztatását megtagadja, ill. a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel; 

7. elutasító határozat esetén a kérelmező a döntés ellen bírósági felülvizsgálattal élhet; 
8. a kérelmező a nem megváltoztatását tanúsító okirat alapján kérvényezi személyazonosító 

igazolványainak cseréjét; 
9. az Egészségügyi Minisztérium engedélyező határozatának birtokában a transznemű személy – 

amennyiben igényli – a nem megváltoztatására irányuló orvosi beavatkozásoknak vetheti magát 
alá. 

A HÁZASSÁGBAN/BEJEGYZEZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK  

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 
azon rendelkezése, mely szerint a „nem megváltoztatásának születési anyakönyvbe való bejegyzését meg 
kell tagadni, ha az érintett személy házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata fennáll”, véleményünk 
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szerinti rendkívül problematikus, ellentmond az emberi jogi ajánlásoknak, az európai alkotmánybíróságok 
legújabb gyakorlatának, valamint az új Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat rendelkezéseinek. 

A nem megváltoztatásához a fennálló házasság megszüntetését előíró rendelkezéseket valamennyi 
nemzetközi ajánlás elítéli. A Yogyakarta alapelvek 3. pontja szerint „Semmilyen családi állapot, sem 
fennálló házasság, sem szülőségi kapcsolat nem lehet akadálya a nemi identitás jogi elismerésének”. Az 
Emberi Jogi Biztos 6. ajánlása szerint „Meg kell szüntetni azokat a korlátozásokat, amelyek kizárják, hogy 
a nem megváltoztatása után egy transznemű személy korábbi házasságát folytassa”. Az Európa Tanács 
ajánlástervezetének 19. ajánlása szerint „Felül kell vizsgálni a kívánt nem jogi elismeréséhez vagy a nemi 
átalakító beavatkozások megkezdéséhez előírt feltételeket, mint például a hormonális vagy műtéti 
beavatkozások elvégzésének, a sterilizációnak vagy a válásnak a követelményét, és valamennyi felesleges 
követelményt meg kell szüntetni”. A hatályos magyar szabályozáshoz rendkívül hasonló szabályozást 
alkotmányellenesnek minősítette mind a német (BVerfG, 1BvL 10/05), mind az osztrák (VfGH, B 947/05) 
alkotmánybíróság.  

Szemben az anyakönyvi tvr. új rendelkezéseivel az új Polgári Törvénykönyvről szóló, zárószavazás előtt 
álló törvényjavaslat az azonos nemű személyek közti házasságok kialakulásának megakadályozására más 
megközelítést alkalmaz: míg az anyakönyvi tvr. adottnak veszi a házasságot, és ezért megtagadja a 
nemváltás bejegyzését, az új Ptk. a nem megváltozását veszi alapul, és ehhez igazítja a házasság 
megszűnését. A két megoldás egymással ellentmondásban van, amelyet mindenképpen fel kell oldani. 
Tekintettel a hivatkozott ajánlásokra és alkotmánybírósági határozatokra, az anyakönyvi tvr. által 
alkalmazott megoldást semmiképpen sem tartjuk támogathatónak. 

Mint arra az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részére 2008 januárjában megküldött 
véleményünkben felhívtuk a figyelmet, a nemüket megváltoztató személyek nem szükségképpen kívánják 
felbontani azt az életközösséget, amelyben a nemváltás előtt éltek. Beadványunkat követően az új Ptk. 
tervezetébe egy olyan rendelkezés került, amely lehetővé tette volna, hogy a nemváltás miatt megszűnt 
házasság és a 90 napon belül kötött bejegyzett élettársi kapcsolat egymással jogfolytonos legyen. Annak 
ellenére, hogy ehhez kapcsolódó módosító javaslat az Országgyűlés által nem került elfogadásra, ez a 
szabály az egységes javaslatból kikerült – minden bizonnyal egy adminisztratív hiba folytán. 

A Ptk. egységes javaslatában jelenleg szereplő 3:21. § (4) bekezdés jelenlegi formájában zavaros és 
hiányos. A bekezdés nyitómondata azt sugallja, hogy a nemváltás esetén először szűnik meg a házasság, 
majd utána kell a nemváltásról határozatot hozni, holott a sorrend pont fordított. Szerencsésebb lenne, 
ha a törvényben „A házasság az egyik házastárs nemének megváltoztatása miatt akkor szűnik meg, ha a 
házastárs nemének megváltoztatásáról külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint határozatot 
hoztak” mondat szerepelne. Ha azonban a nemváltás eljárása más jogszabályban egyértelműen 
szabályozva van, ez a mondat teljesen felesleges, hiszen egyértelmű, hogy a nem megváltozása milyen 
esetben valósul meg. További probléma, hogy a szöveg figyelmen kívül hagyja azt az esetet, amikor a 
házastársak kapcsolatukat bejegyzett élettársi kapcsolatként kívánják folytatni, és mindenképpen előírja 
a gyermek szülői felügyeleti jogában, a lakáshasználatban, tartásban való megegyezést vagy annak 
bírósági rendezését, holott abban az esetben, ha az életközösség nem szűnik meg, erre nincs szükség. A 
Pp. eljárási szabályai már egyértelművé teszik, hogy a megegyezésre, ill. a bírósági eljárásra csak abban 
az esetben van szükség, ha a felek nem kívánják házasságukat bejegyzett élettársi kapcsolatként 
folytatni, ez azonban a Ptk. szövegéből nem derül ki.  
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Mindezek alapján javasoljuk: 

• az anyakönyvi tvr.-nek a házas/bejegyzett élettárs nemének megváltoztatását tiltó 32. § (3) 
bekezdésének hatályon kívül helyezését;  

• a Ptk.-ba kerüljön vissza a 90 napon belül kötött bejegyzett élettársi kapcsolat és a korábbi 
házasság jogfolytonosságát kimondó szabály; 

• az Ptk. 3:21. § (4) tegye egyértelművé, hogy a szülői felügyeleti jog, gyermektartás, 
kapcsolattartás, lakáshasználat, tartás kérdésében történő megegyezésre csak abban az esetben 
van szükség, ha a felek kapcsolatukat nem kívánják bejegyzett élettársi kapcsolatként folytatni. 

A NEMVÁLTÓ SZEMÉLY ÉS GYERMEKE 

A családi kapcsolatok védelmének és a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmának 
elvéből az is következik, hogy a nem megváltozása nem járhat a nemét megváltoztató szülő és gyermeke 
közti jogi kapcsolat megszűnésével vagy a szülői felügyeleti jog elvesztésével. Az Európai Emberi Jogi 
Bíróság a Salgueiro da Silva Mouta kontra Portugália (1998) ügyben Magyarországra is kötelező 
érvénnyel kimondta, hogy a szülő szexuális irányultsága a gyermek-elhelyezési perekben nem vehető 
figyelembe. Az Európa Tanács ajánlástervezetének 25. pontja szerint „A tagállamoknak mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy egy személy szexuális irányultsága vagy nemi identitása ne képezhesse 
alapját a szülői felügyeletről vagy a gyermek gyámjának kijelöléséről szóló döntéseknek”. Jogszabályban 
érdemes rögzíteni, hogy a nem megváltozása a gyermekhez fűződő jogi kapcsolatot nem érinti. 

A név megváltoztatására vonatkozó jogszabály szerint a név megváltozását a kiskorú gyermek születési 
anyakönyvi kivonatában is át kell vezetni. Ez a nemváltás esetén ahhoz vezet, hogy az anya/apa 
megjelölésnél azzal ellenkező nemű személy szerepel. Ennek megakadályozására érdemes kimondani, 
hogy a szülő nemének megváltoztatása esetén az új nevet a gyermek születési anyakönyvi kivonatában 
nem kell átvezetni. 

Külön problémát jelent azonban, hogy a névváltozás átvezetésének hiányában a gyermek születési 
anyakönyvi kivonata nem bizonyítja a szülő és a gyermek közti jogi kapcsolatot. Ennek a problémának a 
kiküszöbölésére egy olyan szabály elfogadását javasoljuk, amely kimondja, hogy a rokoni kapcsolat 
bizonyítására a születési anyakönyvi kivonat és a nemváltást tartalmazó okirat, illetve az ennek pótlására 
használható hatósági bizonyítvány együttesen alkalmas.  

Mindezek alapján javasoljuk: 

• jogszabály mondja ki, hogy a szülő nemének megváltoztatása nem érinti a gyermekéhez fűződő 
jogi kapcsolatát; 

• a szülő nevének megváltoztatását a gyermek születési anyakönyvi kivonatán ne kelljen átvezetni; 
• a szülő és a gyermek közti jogi kapcsolatot a gyermek születési anyakönyvi kivonata és a 

nemváltást tartalmazó miniszteri okirat vagy a nemváltás tényéről az anyakönyvvezető által 
kiállított hatósági bizonyítvány együttesen igazolja. 

OKIRATOK, NYILVÁNTARTÁSOK MÓDOSÍTÁSA, ADATVÉDELEM 

A nem és a név megváltozása csak akkor lesz teljes, ha a transznemű személy új identitását az élet 
valamennyi területén érvényesíteni tudja. Ehhez szükséges, hogy a korábbi nemét és nevét tartalmazó 
köz-, és magánokiratban (személyazonosító iratok, hatósági engedélyek, iskolai bizonyítványok, diplomák, 
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stb.), illetve állami és nem állami nyilvántartásokban (lakcímnyilvántartás, adóhatóság, 
társadalombiztosítás, földhivatal, cégbíróság, stb.) az új neme és neve jelenjen meg. Mivel a név 
megváltoztatására nem „kedvtelésből” kerül sor, biztosítani kell, hogy az okiratok cseréje és a 
nyilvántartások módosítása ne okozzon komoly pénzügyi megterhelést a transznemű személy számára, 
ezért az ilyen esetekben a kérelmezőnek kedvezményes, nem felróható magatartás esetén alkalmazott 
díjakat kell megállapítani.  

Tekintettel arra, hogy a nem megváltozása olyan személyes adat, amellyel különösen a transznemű 
személyekkel szemben rendkívül előítéletes magyar társadalomban könnyű visszaélni, adatvédelmi 
szabályokkal kell garantálni, hogy amennyiben a nemváltás tényét az érintett nem kívánja nyilvánosságra 
hozni, arról illetéktelenek ne értesüljenek. A nyilvántartások módosítását úgy kell elvégezni, hogy abból a 
későbbiek során a nemváltás ténye ne derüljön ki. Szigorú szabályokhoz kell kötni a nemváltást tanúsító 
eredeti anyakönyvi bejegyzésekhez való hozzáférést is. A nemváltásra vonatkozó adat érzékeny jellege 
miatt az adatvédelmi törvény különleges adat fogalma is kiegészítésre szorul.  

Mindezek alapján javasoljuk: 

• jogszabály írja elő, hogy a nem és név megváltoztatását valamennyi magán- és közokiraton, 
nyilvántartásban át kell vezetni; 

• jogszabály mondja ki, hogy az ilyen esetben a kedvezményes díjakat kell alkalmazni; 
• a nemváltást tanúsító eredeti anyakönyvi bejegyzésekhez való hozzáférés csak szűk körben 

legyen lehetséges; 
• az adatvédelmi törvényben a különleges adat fogalma egészüljön ki a nemváltásra vonatkozó 

adatokkal. 

SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYESSÉGE, NYUGDÍJAK  

Bár magától értetődik, érdemes lehet kimondani, hogy a nem megváltozása nem hat ki a korábban kötött 
szerződések érvényességére. Ennek a szabálynak különösen olyan szerződések esetében van jelentősége, 
amelyek a nők és férfiak eltérő várható élettartamából adódóan eltérő járadékokat vagy díjakat 
állapítanak meg (pl. életbiztosítás, életjáradék, stb.). Az újonnan kötött szerződések esetében 
természetesen az új nem szerinti szerződési feltételek a mérvadóak. 

Bár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 2009. január 1-től azonos nyugdíjkorhatárt ír elő 
a nők és a férfiak számára, a korkedvezményes és előrehozott nyugdíj esetében továbbra is eltérnek a nők 
és a férfiak esetében alkalmazott feltételek, emiatt jogszabályban érdemes rögzíteni, hogy a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor az új nem szerinti feltételeket kell alkalmazni, mint ahogy azt az 
Európai Emberi Jogok Bírósága a Grant kontra Egyesült Királyság (2006), az Európai Közösségek Bírósága 
pedig a Richards kontra Secretary of State for Work and Pensions (2006) ügyben előírta. Elképzelhető 
azonban az a helyzet, hogy nemének megváltoztatását egy már nyugdíjas személy kéri, aki viszont új 
neme szerint még nem lenne jogosult nyugdíjra. Ebben az esetben a már megállapított 
nyugdíjjogosultság visszavonása a szerzett jogok sérelméhez vezetne, ezért azt is ki kell mondani, hogy a 
már megállapított nyugdíjak esetében a nem megváltoztatása nem jár a már megállapított 
nyugdíjjogosultság visszavonásával.  
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Mindezek alapján javasoljuk: 

•  jogszabályban kell rögzíteni, hogy a nemváltás előtt kötött szerződések érvényességét a nem 
megváltozása nem befolyásolja, a várható élettartamból adódó különbségek miatt nők és férfiak 
esetében eltérő díjakat vagy járadékokat megállapító szerződések esetén az új nem szerinti 
feltételeket kell alkalmazni;  

• jogszabályban kell rögzíteni, hogy a nemváltás után az új nem szerint érvényes nyugdíjkorhatárt, 
ill. feltételeket kell alkalmazni, kivéve, ha az a megállapított nyugdíjjogosultság visszavonásával 
járna. 

MOTOZÁS, FOGVATARTÁS 

A rendvédelem és a büntetés-végrehajtás területén az eljárás alá vont személy nemének több esetben is 
jelentősége van, így például a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, illetve számos miniszteri 
rendelet a motozást csak az eljárás alá vonttal azonos nemű személy által teszi lehetővé, a büntetés-
végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény előírja a nem szerint elkülönülő büntetés-
végrehajtási intézmények működését, valamint a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM 
rendelet is előírja a nők és a férfiak elkülönítését. A jogszabályoknak egyértelművé kell tennie, hogy ezen 
szabályok alkalmazása során nem alatt az új nem szerinti nem értendő, függetlenül attól, hogy a 
személyen végeztek-e nemi átalakító beavatkozásokat.  

Komolyabb problémát jelent az olyan személyek nemének eldöntése, akik ugyan az új nemük szerint 
élnek, de nem kérvényezték nemük hivatalos megváltoztatását. Számos országban az ilyen helyzetek 
kezelésére külön rendőrségi eljárási szabályok kerültek kidolgozásra. Ezen dokumentumok közös 
jellemzője, hogy az eljárás alá vont személy közlését tekintik mérvadónak, nem pedig a hivatalos 
okiratokat. A Yogyakarta alapelvek 9.C pontja szerint „Az államoknak biztosítaniuk kell, hogy az elítéltek 
a lehető legnagyobb mértékben részt vehessenek a szexuális irányultságuk és nemi identitásuknak 
megfelelő fogda megválasztásában”. Az Európa Tanács ajánlástervezetének 4. pontja szerint „A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szabadságuktól megfosztott transznemű személyek esetében[...] 
az elhelyezés megválasztása során tiszteletben tartsák a transznemű személyek nemi önmeghatározását”.  

A személyi szabadság korlátozásával járó kényszerintézkedések kapcsán azt is fontos kimondani, hogy a 
fogvatartottaknak joguk van a korábban megindult nemi átalakító orvosi beavatkozásokat folytatni, 
illetve a nem hivatalos megváltoztatását kezdeményezni. A Yogyakarta alapelvek 9.A pontja szerint „Az 
államoknak biztosítaniuk kell, hogy a letartóztatásban lévő személyek hozzáférhessenek a megfelelő 
egészségügyi ellátáshoz és tanácsadáshoz, […] igény esetén hozzáférhessenek a különböző hormon- és 
egyéb terápiákhoz, valamint a nemi átalakító beavatkozásokhoz”.  

Mindezek alapján javasoljuk: 

• jogszabály mondja ki, hogy a motozás és fogvatartás során a transznemű személyek választott 
nemére tekintettel kell eljárni; 

• jogszabály mondja ki, hogy a fogvatartottak jogosultak a korábban megkezdett orvosi 
kezeléseket folytatni, illetve a nem megváltoztatását kezdeményezni. 
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ORVOSI BEAVATKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA 

A 2006 decembere óta hatályban lévő magyar szabályozás szerint a külsődleges nemi jellegek 
megváltoztatására irányuló beavatkozás részleges (10%-os) társadalombiztosítási támogatás mellett 
vehető igénybe. Mint ahogy arra az Egészségügyi Minisztériumnak és az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztériumnak 2009. március 31-én eljuttatott véleményünkben felhívtuk a figyelmet, a hatályos 
szabályozás súlyosan diszkriminatív, ellentmond mind az Alkotmány, mind a nemzetközi egyezmények 
által garantált legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jognak, valamint az Emberi Jogok 
Európai Bírósága esetjogának és a nemzetközi ajánlásoknak.  

A van Kück kontra Németország (2003) ügyben a Bíróság megállapította, hogy amennyiben az 
egészségügyi biztosítás (függetlenül attól, hogy állami vagy magánbiztosításról van szó) általában 
kiterjed az egészségügyileg szükséges beavatkozásokra, akkor ki kell terjednie a nemi átalakító műtétek 
finanszírozására is. Arra az ellenvetésre, hogy ez túlzottan megterhelné a társadalombiztosítási 
költségvetést, a Bíróság az L. kontra Litvánia (2007) ügyben válaszolt: a Bíróság érvelése szerint „az 
érintett személyek alacsony száma miatt a költségvetésre rótt teher nem tekinthető számottevőnek”. Az 
Európa Tanács valamennyi tagállamára kötelező érvénnyel bíró bírósági döntésekre alapozva az Emberi 
Jogi Biztos 5. számú ajánlása is egyértelmű iránymutatásként szolgál: „Elérhetővé kell tenni a 
transzneműek számára a nem megváltoztatására irányuló beavatkozásokat, így a hormonkezelést, a 
műtétet és a pszichológiai támogatást; biztosítani kell, hogy ezen beavatkozások költségét az állami 
egészségbiztosítás megtérítse”.  

Mindezek alapján javasoljuk, hogy: 

• az egészségbiztosítási törvény módosítása révén a jogalkotó teremtse meg a nemi átalakításhoz 
szükséges orvosi beavatkozások teljes körű társadalombiztosítási finanszírozását; 

• a törvénymódosítás parlamenti elfogadásáig a Kormány a térítési díjakról szóló rendelet 
módosításával jelentősen növelje meg a támogatás mértékét. 

A JOGALKOTÁSON TÚL 

A nemváltás engedélyezésének és jogi következményeinek szabályozása fontos, de nem elégséges lépés a 
transznemű személyek jogainak biztosítása területén. A nem megváltoztatása komoly döntés, amelyet az 
érintettek felelősen csak alapos mérlegelés után, az összes információ birtokában tudnak meghozni. Ezért 
különösen fontos, hogy a transznemű személyek részletes és megbízható információkkal rendelkezzenek 
az eljárás menetéről, a különböző orvosi beavatkozások várható eredményeiről, kockázatairól. Ehhez 
közérthető nyelven megfogalmazott kiadványokra, tájékoztató anyagokra van szükség. Példaértékűnek 
tekintjük az angol egészségügyi hatóságok által kiadott, mind az interneten, mind nyomtatásban elérhető 
kiadványokat.5

A nem orvosi úton történő megváltoztatásának törvényi lehetősége csak akkor töltődik fel valódi 
tartalommal, ha a nemátalakító orvosi beavatkozások hozzáférhetőek és jó minőségűek. Ennek hiányában 
az érintettek inkább külföldön veszik igénybe a nemátalakító orvosi beavatkozásokat, kiiktatva a magyar 

  

                                                   
5 Az NHS transzneműekhez szóló internetes oldala elérhető a http://www.nhs.uk/livewell/transhealth/ 
pages/transoverview.aspx címen, az egészségügyi szolgáltatók részére készült kiadványok pedig a 
http://www.dh.gov.uk/en/Managingyourorganisation/Equalityandhumanrights/Genderidentity/index.htm 
weboldalon.  

http://www.nhs.uk/livewell/transhealth/pages/transoverview.aspx�
http://www.nhs.uk/livewell/transhealth/pages/transoverview.aspx�
http://www.dh.gov.uk/en/Managingyourorganisation/Equalityandhumanrights/Genderidentity/index.htm�
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szabályozásba épített garanciális elemeket. Szükséges ezért a transznemű személyek hazai orvosi 
ellátásának fejlesztése, a transznemű személyek orvosi ellátására szakosodott egészségügyi szakemberek 
képzése. Tekintettel az érintettek viszonylag alacsony számára, a jó minőségű ellátás leginkább egy, 
transznemű személyek kezelésére szakosodott egészségügyi centrum létrehozása révén oldható meg. 
Emellett szükséges az általános egészségügyi ellátórendszerben dolgozók képzése a transzszexualizmus 
felismerése és a transznemű emberek sajátos élethelyzetét tekintetbe vevő, „transzpozitív” egészségügyi 
ellátás kialakítása érdekében.  

Mindezek alapján javasoljuk, hogy: 

• készüljenek iratminták a nemváltás folyamán benyújtandó kérelmekhez; 
• a nemváltás engedélyezésének folyamata kerüljön fel ügyleírásként a magyarorszag.hu 

kormányzati portálra, valamint az Egészségügyi és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
honlapjára; 

• készüljön tájékoztató kiadvány transznemű személyek részére, amely közérthető formában 
tartalmazza a nemváltás engedélyezésének menetét; 

• készüljön tájékoztató kiadvány transznemű személyek részére, amely közérthető formában 
tartalmazza a nem megváltoztatásához igénybe vehető orvosi beavatkozások leírását, azok 
várható eredményeit és kockázatait; 

• az Egészségügyi Minisztérium hozzon létre transznemű személyek orvosi ellátására szakosodott 
egészségügyi centrumot, és biztosítsa a központban dolgozó szakemberek szakmai 
továbbképzését; 

• készüljön tájékoztató kiadvány egészségügyi dolgozók részére a transzneműek egészségügyi 
ellátása kapcsán felmerülő szakmai és etikai kérdésekről. 

 
 

Budapest, 2009. augusztus 19. 

 

 

Mocsonaki László, ügyvivő s.k. 
Háttér Társaság a Melegekért 
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