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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. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mennyi nemátalakító kezelést végeztek kiskorúakon 
az elmúlt években?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

 
A kormány „gyermekvédelminek” hazudott népszavaztatásának fókuszában a kiskorú gyermekek
nemi átalakító kezelése áll. Az egyértelműen homofób, transzellenes és gyűlöletkeltő népszavazási
kérdések valamint az azzal járó kampány hamis dolgokat sugall, és azt a látszatot kelti mintha bárki
óvodások nemátalakító műtétjét szeretné népszerűsíteni.
Ahogyan azt többen már leírták:  „nemi megerősítő beavatkozásokat kizárólag orvosi javaslatra,
orvosi felügyelet mellett lehet igénybe venni, annak, akinek erre az orvosok szerint szüksége van”.
 
Novák Katalin tavaly ősszel, akkor még miniszterként, a bizottsági meghallgatásán azt mondta egy
ezzel  kapcsolatos  kérdésre,  hogy  „Még  egyszer  mondom,  hogy  nincs  nemátalakító  műtét  a
gyermekek számára, nem is lesz.”
 
Gulyás  Gergely  miniszter  úr  szerint  a  tervezett  gyermekvédelmi  népszavazás  kampánya  azért
fontos, mert az ilyen kérdéseket így meg lehet vitatni.
 
Senki nem tud olyan példáról sem Magyarországon, sem máshol a világban, ahol ilyen kezeléseket
bárki kiskorúak (de akár felnőttek) számára “népszerűsíteni” akart volna. De hogyan is lehetne azt
népszerűsíteni, ami nincs? De akkor miért kéne megvitatni azt a kérdést, ami nem kérdés.
 
Ugyanakkor sok, valóban fontos ügyben sosem kérdezték meg az emberek véleményét. Például,
amikor  elvették  a  magánnyugdíjpénztári  megtakarításokat,  vagy  a  rokkantak  ellátásait,  vagy



 
amikor  megszüntették  a  korhatár  előtti  nyugdíjakat,  vagy  amikor  befagyasztották  a
nyugdíjminimumot, a családi támogatásokat, stb. A sor hosszan folytatható.
 
Mindezek miatt kérdezem:

• Mennyi nemátalakító kezelést végeztek kiskorúakon az elmúlt években?
 

Tisztelettel várom válaszát!

 

Budapest, 2022. február 21.
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