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Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 .

évi )(XXVI . ' törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok

intézni az emberi erőforrások miniszteréhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m

irányítójához

„Mikor kaphatnak végre a hazai nemzetiségeknek probléma nélkül nemzetiségi nyelv ű,

ingyenes anyakönyvi kivonatot?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az egyik elismert magyarországi nemzetiséghez tartozó magyar állampolgár fordul t

hozzám segítségért azért, mert a 2011-ben elfogadott, a nemzetiségi jogokról szóló CLXXIX .

törvény 111. fejezet 16.* (2) bekezdésében foglalt jogukkal nem tudnak élni . Eszerint ugyani s

„a nemzetiséghez tartozó személynek joga van saját és gryermeke utónevének sajá t

nemzetiségének megfelelő megválasztásához és nemzetiségi nyelve szabályai szerint i

anyakönyveztetéséhez” .

E jogszabály végrehajtásának részletei a 2010-ben elfogadott, az anyakönyv i

eljárásról szóló I . törvény IV. fejezet 46.* (1) bekezdésében olvashatóak . Ezek szerint :

, .A nemzetiséghez tartozó személy

a) kérheti a gyermek családi nevének a nemzetiségi nyelv szabályainak megfelel ő

anyakönyvezését, és gyermekének az adott nemzetíségnek megfelelő utónevet adhat .



I)) kérheti az anyakönyvezett utóneve helyett az annak rneg/élel ő nemzetiségi utóné v

bejegvzését,

c) kérheti az anyakönyvezett családi neve helyett az adott nemzetiségi nyelv szabályai

szerint képzett családi név bejegyzését, é s

d) kérheti, hogy a családi és utónevét, illetve a gyermek családi és utónevét az adott

nemzetiségi nyelven, vagy az adott nemzetiségi nyelven is bejegyezzék.

Mivel viszonylag új törvényről van szó, a többség csak utólagosan tudja kérni, hog y

nemzetiségi nevét is tartalmazó anyakönyvet állítsanak ki a részére .

Sajnálatos módon azonban az illetékr ő l szóló 1990 . évi XCIII, törvény nem kerül t

ezzel együtt változtatásra . E jogszabály 33.* (2) 4 . pont alapján illetékmentes „a születéssel, a

házasságkötéssel, az örökbefogadással, tartással, gondozással és a halálesettel kapcsolatos ,

továbbá a nemzetiségek anyakönyvi adatainak els ő ízben történő kijavításával kapcsolatos

eljárás'” .

A fent tárgyalt esetekben azonban jellemzően nem csupán apróbb kijavításról (például

Weis helyett Weiss), hanem kiegészítésrő l vagy a név módosításáról, lefordításáról van sz ó

(például Károlyból Kari vagy Kovácsból Schmidt), ami a törvény alapján nem illetékmentes ,

igy az anyakönyvezetők e jogszabályra hivatkozva a jelenlegi viszonyok közt jogosa n

kérhetnek illetéket az eljárásért . Ez azonban azt jelenti, hogy a nemzetiséghez tartozó személ y

akkor tud nemzetiségi nevét is tartalmazó anyakönyvi kivonatot kiállítatni, azaz élni a

nemzetiségi törvény adta jogával, ha arra hajlandó pénzt is áldozni . Ez pedig nyilvánvalóan

ellentétes a jogalkotói szándékkal .

Az érintettek szerint is érthetetlen és a nemzetiségi törvény szellemével ellentétes az ,

hogy illetéket kelljen fizetni akkor, ha valaki például névmagyarosítás elő tti nemzetiség i

családnevét szeretné (újra) felvenni, vagy az adott nemzetiség által hivatalosan kiadot t

keresztnévlistát érvényesíti akár abban a formában is, hogy a magyar változat helyett kívánj a

azt feltüntetni . Fontos szempontként kívánom még megemlíteni, hogy a kérdés kezelése kínos

árnyékot vet a magyar közigazgatásra és a kormányra egyaránt, hiszen miközben a külhon i

magyarok különösebb bonyodalmak nélkül kérhetik hazai papírjaikon magyar nevük

használatát, illetve Magyarország kiáll a külhoni magyarok szül őföldön való szabad

névhasználatának joga mellett, eközben megalázó helyzetbe kerülhetnék a Hazánkban él ő
nemzeti közösségek tagjai .

A Jobbik úgy véli, hogy ezt a kérdést haladéktalanul rendezni kell, az említett módo n

beszedett illetékeket pedig vissza kell téríteni az érintetteknek .



A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Szándékában áll-e a Kormánynak megváltoztatni a fent említett jogszabály i

inkoherenciát és úgy módosítani az illetékről szóló törvényt, hogy az maradéktalanul

megfeleljen a 2011-es nemzetiségi törvény szellemiségének ?

Ha igen, akkor mikorra várható ez a változtatás ?

Ha nem, akkor kérem, tájékoztasson a Kormány döntésének okáról!

Tervezik-e azon nemzetiségi . állampolgáruk kárpótlását, akik nemzetiségi nevük

anyakönyvezéséért az elmúlt években illetéket fizettek?

A nemzetiségek jogairól szóló törvény 16. § (3) bekezdése kimondja, hogy „kérésre a

személyazonosító igazolvány a nPnrzetisdgliez tartozó . személy nevét - az anyakönyvi

bejegyzésben foglaltnak megfelelően - nemzetiségi nyelven is tartalmazza . ”

Szerepelhet-e ez a név az illető személy hivatalos aláírásai/t ?

Budapest. 201 . július 22 .

S. avat István

Országgyű lési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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