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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1.  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2239. szám)
(Általános vita)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke

Berényi László (Fidesz)
Csöbör Katalin (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz)
Farkas Flórián (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Varga László (KDNP)
Baracskai József (MSZP)
Lendvai Ildikó (MSZP)
Nyakó István (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)
Kővári János (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)
Nyakó István (MSZP) megérkezéséig Baracskai Józsefnek (MSZP)
Lendvai Ildikó (MSZP) megérkezéséig Baracskai Józsefnek (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)

Megjelentek

Bodnár Gergely főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Szép jó napot kívánok mindenkinek a bizottság idei első ülésén. Bejelentem, hogy
Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Kővári Jánost Ékes Ilona, Kubatov Gábort Csöbör Katalin,
Révész Máriuszt Wittner Mária, Harrach Pétert Varga László, Nyakó Istvánt pedig Baracskai
József helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

Képviselőtársaim megkapták Nyakó István napirend kiegészítésére vonatkozó
javaslatát. A bizottság a napirendre vétel ügyében vita nélkül határoz. Ki ért egyet azzal, hogy
Nyakó István javaslatát napirendre vegyük? (2) Ki nem ért vele egyet? (14) Ki tartózkodott?
(0) Megállapítom, hogy a bizottság nem vette napirendre Nyakó István javaslatát.

Ki ért egyet a kiküldött eredeti napirendi javaslattal? (14) Ki nem ért vele egyet? (0)
Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a napirendi javaslatot.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2239. szám)
(Általános vita)

1. napirendi pontunk a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Az
általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Tisztelettel köszöntöm dr. Gáva Krisztián
helyettes államtitkár urat és Bodnár Gergely főosztályvezető-helyettes urat. Önöké a szó.
(Nyakó István megérkezik az ülésre.)

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
szóbeli kiegészítése

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A mellékelt törvényjavaslat célja, hogy a
kettős állampolgársággal vagy más néven egyszerűsített állampolgársággal kapcsolatos
bizonyos adminisztratív szabályokat rendezzen. Első körben megteremti annak lehetőségét,
hogy az egyszerűsített eljárásban állampolgárságot szerző személyek is kapjanak egy
személyi azonosítót tartalmazó, illetőleg a külföldi lakcímre utaló okmányt. Így az
állampolgársági okirat mellett egy kézzelfogható, zsebben, tárcában elférő apró kis
igazolvány szolgál arra, hogy bizonyítsák, ők magyar állampolgárok. Ezzel természetesen
bekerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba. Ez nem újdonság, hiszen a hatályos
szabályok szerint is ha egy magyar lakcímmel rendelkező magyar állampolgár elhagyja az
országot, megszünteti a lakcímét, akkor a magyarországi lakcímnyilvántartásból nem
kerülnek ki automatikusan az adatai, kérelmére azonban törölni lehet. Ezt a szabályt kívánja
egységesíteni a lakcímtörvény módosítása az egyszerűsített állampolgárságot megszerző

személyekkel kapcsolatban is.
Ezenkívül egy olyan egyszerűsítést tartalmaz, ami nagyon fontos lehet számos magyar

nemzetiségű személy számára, akik az egyszerűsített állampolgárságot szeretnék
megszerezni. Nevezetesen arról van szó, hogy az állampolgárságról szóló okiratra már ne a
külföldi, hanem a magyar neve kerüljön fel egyetlenegy okiratban. Ezen eljárás jogi alapjának
a megteremtését szolgálja az állampolgársági törvény módosítása. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül kinek van kérdése, észrevétele?
Nyakó István képviselő úr!

Kérdések, válaszok

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Elnézést kérek azért, mert később érkeztem és csak most
tudok bekapcsolódni a beszélgetésbe. Ha jól értjük, a honosítási eljárással magyar
állampolgárságot szerzett állampolgárok lakcímnyilvántartását a hivatal hivatalból indítja el.
Ezzel szemben – persze tudom a kérdésemre a választ, mégis hadd fogalmazzam meg –
azoknak a magyar állampolgároknak, akik külföldre házasodnak és elhagyják az ország
területét, az indítvány szerint kérelmezniük kell, hogy regisztrálják az új lakcímüket. A
régebbi magyar állampolgároknak miért kell külön kérni a lakcím-regisztrációt, az újonnan
honosítottaknak meg miért jár automatikusan?

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ha valaki külföldre költözik, akkor nincs információnk az új lakcíméről, az
egyszerűsített állampolgárság esetében viszont ismerjük az új lakcímét.

ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs,
szavazni fogunk.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja általános
vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára
alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Előadót kell állítanunk. Ki vállalja? (Nincs jelentkező.) Ebben az esetben megkérjük
Gulyás Gergelyt. Egyetért ezzel a bizottság? (Igen.)

Egyebek

Következő napirendi pontunk az egyebek. Ki kér szót? Nyakó István képviselő úr!

Nyakó István (MSZP) képviselő megjegyzése a bizottsági ülés kezdetére vonatkozóan

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Az elmúlt féléves tevékenységünket
tekintetbe véve is talán ez volt az első olyan bizottsági ülés, amit elnök úr a kezdési időpontot
szigorúan betartva kezdett el. Hozzáteszem rögtön, én mintha megérkeztem volna 11 órára, de
úgy látom, a javaslatomról való szavazást ripsz-ropsz nyélbe ütötték. Bízhatok-e abban, hogy
máskor is ilyen pontosan fogunk kezdeni? Nemcsak az én hiányom volt az, ami most arra
ösztökélte képviselőtársaimat, hogy hirtelen szavazzanak? Remélem nem az történik a
későbbiekben, hogy ha kormánypárti képviselőtársaim kevesebben lesznek, akkor addig
várunk, amíg mindenki meg nem érkezik. Nyilván érti a kérdésben rejlő kis iróniát, elnök úr.

ELNÖK: Abszolút értem. Mivel a javaslatról a Házszabály szerint vita nélkül kell
határozni, irreleváns, hogy 11.00-kor vagy 11.05-kor szavazunk róla. A jegyzőkönyvvezető
figyelmeztetett, hogy a falióra késik, de a kezdéssel még aszerint is megvártuk a 11 órát.
Egyébként határozatképes volt a bizottság és önt a képviselőtársa helyettesítette.
Megjegyzem, én nem emlékszem olyanra, hogy bármikor is késtem volna. A jövőben pedig
ha a bizottság határozatképes lesz a meghirdetett kezdési időpontban, az ülést mindig időben
meg fogom kezdeni, s e tekintetben megpróbálok következetes lenni. Gondolom képviselő
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urat nem érte érdeksérelem azért, mert nem 11.05-kor, hanem 11.00-kor szavazott javaslatáról
a bizottság. Ha képviselő úr kívánja, nyilatkozatára az egyebekben bármikor szívesen
reagálok.

Gratulálok Farkas Flórián képviselőtársunknak ahhoz a tisztségéhez, amelynek a
betöltésére már régóta készült. Öné a szó!

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen az elismerést, elnök úr, nagyon
jólesik. Egyébként épp ebben a tárgyban szeretnék szólni.

Farkas Flórián (Fidesz) képviselő felvetése a kisebbségi önkormányzatok
költségvetésének csökkentése tárgyában

Az elmúlt időszakban helyben járás volt a kisebbségpolitika vonatkozásában, a
romapolitikára pedig a semmittevés volt jellemző, vagy ha történt valami, az inkább
hátrányosan érintett bennünket. A jövőben a romapolitikában egy új szemléletű, egy teljesen
más típusú, más elveken nyugvó struktúrát szeretnénk megvalósítani, amihez óriási szükség
van a helyi kisebbségi, valamint a területi önkormányzatok működésére, hogy be tudjuk vonni
őket az egész országot átfogó roma integrációs program megvalósításába. Arra kérem elnök
urat, hogy tekintsük át a kisebbségi önkormányzatok költségvetését, ugyanis a
normatívatámogatásukban beállott több mint 50 százalékos csökkenés – 570 ezer forintról 210
ezer forintra csökkent a működési költség – nem teszi lehetővé, hogy a feladatukat teljes
felelősséggel el tudják látni. Ha elnök úr megbíz vele, én szívesen felveszem a kormányzaton
belül a felelős személlyel a kapcsolatot és értekezni fogok vele arról, hogy mi a csökkentés
oka, és csak abban az esetben javaslom a további politikai állásfoglalásunkat, ha számomra
nem megfelelő választ kapok a felvetésemre. Elnök urat minderről természetesen tájékoztatni
fogom, de úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel mindenképpen érdemes lenne foglalkozni.

ELNÖK: A bizottságnak van egy ellenőrző albizottsága, javaslom, hogy ezeket a
kérdéseket az ő tárgykörébe vegyék fel és a vizsgálatot végezzék el, tudniillik az albizottság
hatáskörébe tartozik a kisebbségi területeken is a jog hatályosulásának a vizsgálata.

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Van-e még valakinek bármilyen bejelentenivalója az egyebek keretében?
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, mindenkinek további jó munkát kívánok és az ülést
bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11  perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


