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2010 . évi	 törvény

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról

1 . §

(1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I . törvény ( a tobvábbiakban: Atv.) 79. § (2 )
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

" (2) A levéltár által őrzött anyakönyvbe bejegyzett adat megismerésére a közlevéltárakról szóló
törvénynek a közlevéltár anyagában történő kutatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, a z
anyakönyvi alapbejegyzés keletkezési időpontját alapul véve."
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INDOKOLÁS

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 ..évi I. törvény módosításáró l

Általános indokolás

A 2011 . január 1-jétől életbe lépő 2010/I . anyakönyvi törvény értelmében 90 éves korlátozás lép
életbe az anyakönyvi adatok hozzáférhetősége tekintetében.
Az elfogadott törvény szövegének a jogalkalmazók általi el őzetes elemzése néhány helyen
részben életszerű tlenséget, részben más törvényeinkkel való összhangjának hiánya miat t
koherencia-zavart mutat . Mindez indokolja, hogy az Országgyűlés a színvonalas jogalkotás és a
jogbiztonság érdekében még a hatályba lépés elő tt a Részletes indokolásban kifejtettek miatt
helyesbítse a törvény szövegét .

Részletes indokolás

A történelmi múlt megismerése tudományos kutatás keretében történik. A tudományos kutatás
alkotmányos alapjog . A személyes adatok védelme is alkotmányos alapjog .

E két alapjog összehangolása érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992 . évi LXIII. törvény 32 . § (3) bek. b/ pontja kimondja: a tudományos
kutatást végző szerv vagy személy az érintett beleegyezése nélkül is nyilvánosságra hozhatja a
személyes adatot, ha az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek
bemutatásához szükséges .

E két alapjogot a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér ő l szóló
1995. évi LXVI . törvény (Ltv.) 24 . §-a pedig úgy hangolja össze, hogy főszabályként kimondja : a
személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő harminc év után
válik bárki számára kutathatóvá.

Megjegyezzük, hogy a fejlett demokráciákban nem az adatok megismerhet őségének korlátozása,
hanem a megismert adat felhasználása a hangsúlyos elem. Az Ltv . szerint azonban a védelmi idő,
ha a halálozás éve nem ismert, az érintett születést ő l számított kilencven év, ha pedig a születés
és a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év .

E nagyon szigorú hazai szabályozással került ellentétbe az Atv . 2011 . január 1-el hatályba lépni
tervezett normaszövege. Ennek levéltári alkalmazhatóságának elemzése kapcsán kiderült, hogy a
normaszövegben a 79 . § (2) bekezdése jelenlegi szövege - minthogy nem tesz különbséget a z
anyakönyvi alapbejegyzés és az utólagos bejegyzés (ub .) között - a törvényhozó szándékáva l
ellentétesen valójában megakadályozza az 1895 . október 1-jétő l vezetett állami anyakönyve k
kutathatóságát.

Könnyű belátni: ha pl. egy 1900-ban született személy 60 évesen 1960-ban elhalálozott, a
születési anyakönyvi alapbejegyzés ub. rovatába 1960-ban bejegyzésre kerül egy utaló jelzet . Ez
a jelenlegi normaszöveg szerint azzal járna, hogy a születési adata csak 90 év múlva azaz 2050 -
ben lenne kutatható. De ha az illető szerencsésen megért 90 évet úgy csak 2080-ban lehetn e
kutatni az illető születési adatát . A törvény jelenlegi szövege tehát akár 180 évre is elzárja a
születési adatot a kutatás elől . Ugyanakkor közismert, hogy egy anyakönyvi utólagos bejegyzés
(pl. 28/1960) nem tartalmaz konkrét adatot, csupán jelzi egy kés őbbi irat létezését .
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A normaszöveg változatlan módon történő hatályba lépése esetén az eddigi 30 év helyett
általánosságban is 90 év lenne az ún. zárolt időszak. Nem lehetne tehát hiteles adatok alapján
kutatni az I.-II . világháborús hősi halottak, Holocaust áldozatai, az 1950-es évek kényszermunka
táborainak áldozatai, az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei, az 1956-ot követő
megtorlások áldozatai stb . adatait, márpedig a történelmi kutatások, a települési monográfiák
megírásának, speciális tudományos célú (pl . mortalitás) kutatásoknak a lehetetlenné tétele
nyilvánvalóan nem volt a jogalkotó szándéka .

Ráadásul egy kettős rendszer jönne létre egyrészről az Atv hatálya alá tartozó anyakönyv i
másodpéldányok, másrészt az egyéb forrásokban fellelhető anyakönyvi adatokat tartalmaz ó
dokumentumok kutathatósága kapcsán . Más levéltári iratok is tartalmazhatnak ugyanis
anyakönyvi adatokat (pl. önéletrajzok, iskolai anyakönyvek, sorkötelesek összeírása,
útlevéligénylések stb .), melyek a Ltv . hatálya alá tartoznak a jelzett 90-60-30-as kutathatóság i
szabállyal . E kettősség adatvédelmi szempontból is kezelhetetlen lenne .

Végül a teljesség kedvéért utalunk arra is, hogy az Ltv . 22 . § (1) bek szerint a már nyilvánosságra
hozott levéltári anyagban bárki szabadon kutathat . Az anyakönyvi másolatok egy része pedig már
az intemeten is hozzáférhető . . .

Az előállt anomália a 79. § (2) módosításával megszüntethető , mert e megoldással a jogalkotó
továbbra is a hatályos levéltári törvény előírásainak hatálya alatt tartja az anyakönyv i
másodpéldányok levéltári kutathatóságát .

Az Atv-nek a Javaslatban rögzített helyesbítéseire az Atv . hatályba lépés elő tt kerül sor, így e
rendelkezések késleltetett hatályba lépése nem indokolt .

Budapest, 2010 . november 8 .

Ivády Gábor
Független országgyűlési képvisel ő



Ivády Gábor
országgyűlési képviselő

Törvénviavaslat kezdeményezése

Dr. Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 85. § (2) bekezdése alapján benyújtom az anyakönyvi eljárásról szól ó
2010 . évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2010 . november 8 .

. ...	
Ivády Gábor
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