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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 37 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS(Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt meghívott vendégek,
illetve akik segítik a munkánkat. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági
ülésünkön.

A jegyzőkönyv számára szeretném elmondani, hogy Révész Máriusz képviselő urat
Hoppál Péter képviselő úr helyettesíti.

A napirendi javaslaton két napirendi pont szerepel.
Megkérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot.(Szavazás.)
Köszönöm szépen, egyhangúlag fogadtuk el a napirendet.

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 T/2239. számú
törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Az első napirendi pontunk: a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi és az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. A
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat fogjuk megvitatni.

Szeretném megkérni a kormány képviselőit, hogy mutatkozzanak be! Köszönöm.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Jó napot kívánok! Üdvözlöm a tisztelt bizottságot. Gáva Krisztián vagyok, a
KIM közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára és a kollégám pedig Bodnár Gergő
főosztályvezető-helyettes.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor nézzük az ajánlásokat, amelyek a bizottság
feladatkörébe tartoznak!

Az 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. és 11. Szabó Vilmos és dr. Lamperth Mónika módosító
indítványai. Megkérdezem a kormány véleményét.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja a módosító javaslatokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése? (Senki sem jelentkezik.)
Hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) Véleménye? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs,
megkérdezem, szavazhatunk-e erről egyben, vagy külön. (Edelényi Zsuzsánna: Egyben.)
Egyben, jó. Akkor szavazunk a módosítókról.

Ki támogatja? (Szavazás.) Senki sem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.
Köszönöm szépen.

A 2. módosítás Szávay István képviselő úr módosító indítványa. A kormány
véleményét kérdezem.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: Megkérdezem, a képviselő úr ki kívánja-e egészíteni szóban.
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Nem, köszönöm.

ELNÖK: Nem. Kérdés, hozzászólás van-e? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.
Ki támogatja? (Szavazás.) 1 támogatás. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem

szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.)1 tartózkodás. Az egyharmadot sem kapta meg. (Révész
Máriusz megérkezik a bizottság ülésére.)

A következő módosítónk a 9-es.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szintén Szávay képviselő úr adta be. Képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Csak egy mondatot megjegyeznék ezzel kapcsolatban!
Csak annyit, hogy ezt elég határozottan elmondta a miniszterelnök-helyettes úr, hogy a
törvényből ez következik. Mi jónak és helyesnek tartottuk volna, hogyha ez konkrétan
rögzítésre kerül. Nem teljesen értem, hogy ez a javaslat miért nem kapott támogatást.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 2
támogatás. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3
tartózkodás. Az egyharmad támogatást nem kapta meg.

A következő módosító a 12-es, Szávay képviselő úr, illetve Zagyva képviselő úr adták
be. Tessék!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Ehhez viszont szeretnék hozzászólni. Nem
tudom, a kormány képviselői fel vannak-e hatalmazva arra, hogy bármilyen indoklást
fűzzenek a "nem"-hez. Esetleg megkérdezem, legfeljebb nem válaszolnak.

Végképp nem értem ennek a javaslatnak az elutasítását. A törvény szelleméből, illetve
abból, ahogy az adott névmódosítást kérő személynek dokumentálnia kell a saját
névmódosítása jogosságát, mi egyértelműen úgy látjuk, hogy ugyanezt az édesanya nevében
is meg lehet tenni, aminek nyilván nemcsak elvi, hanem érzelmi jelentősége is van. Tehát úgy
gondolom, hogy ez a módosítás, amit mi beadtunk, jogilag is rendezné ezt a helyzetet, akár
anélkül, hogy az adott illetőnek erről nyilatkoznia kellene.

Ha ennek valamilyen más technikai akadálya van, akkor még továbbra is fennáll
annak a lehetősége, hogy valamilyen kapcsolódó módosító formájában esetleg ezt rendezzük.
Itt az a kérdés, hogy: most a jogi megfogalmazása nem jó ennek a dolognak, vagy magával a
szándékkal nem ért egyet az előterjesztő? Erre mondjuk kíváncsi lennék. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony!

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak
annyiban szeretnék a képviselő úrral diskurzust folytatni ez ügyben, hiszen az elmúlt
alkalommal erről a miniszterelnök-helyettes úr szólt, hogy mindenki csak a saját nevében
tehet jognyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy kéri-e a saját nevének a magyar használatát,
vagy a bejegyzését a továbbiakban. Nyilván ez azt is jelenti, hogy senki nem kérheti
bármilyen hozzátartozójáét, tehát helyette nem tehet ilyen jellegű jognyilatkozatot.



- 7 -

Úgyhogy én azzal értenék egyet, amit a képviselő úr mondott, hogyha szükségesnek
tartja ennek a módosító indítványnak a fenntartását, úgy módosítsa ezt, hogy egyébként ha
valakinek az édesanyja önmaga is tesz ilyen jellegű jognyilatkozatot, és ez alapján történik ez,
szerintem ennek a múltkori, a miniszterelnök-helyettes úr által elmondottak alapján is csak
ilyen módon lenne jogérvénye.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az Emberi jogi bizottsági ülésen is foglalkoztunk is
ezzel a kérdéskörrel.

A problémát valójában az jelenti, hogy mondjuk Ukrajnában valaki a 40-es évek
elején a magyar nevét használta asszonyként, vagy akkor még lányként. Ezt követően, minden
önrendelkezési jogát felrúgva - de mondhatom Szlovákiát, meg más országokat is -,
átnevezték, ukránosították, szlovákosították a nevét. Nem kérdezték meg őt. Mondjuk
elhalálozott, meghalt, és érzelmi szempontból mondjuk a gyermekének, a fiának, a lányának
fontos lenne, hogy legalább az édesanyja nevét a saját nevén tüntessék fel.

Én megértem egyébként a kormány jogi álláspontját is ebben a helyzetben. A kormány
azt mondja, hogy mivel ez személyes jog, ha személyesen nem kéri, akkor nincsen lehetőség a
nemzetközi jog szerint a nevét átírni.

Én egy olyan módosító javaslatot próbálok készíteni, illetve készíttetni délután, ami
úgy hidalja át ezt a kérdéskört, hogy az anyja nevénél feltüntetik azt a nevét, amit hivatalosan
használni kell az okmányban, és abban az esetben, ha elhalálozott, tehát már nem tudja kérni,
és ha van bizonyító erejű okirat - papír, születési anyakönyvi kivonat, állampolgárság -, akkor
legalább emocionálisan fontos, hogy legalább zárójelben írjuk oda a magyar nevét is mellé.

Ebben az esetben a délelőtti vita alapján arra jutottam, hogy szerintem nemzetközi
jogot nem sértünk, hiszen a kettőspont után az anyja neve után eredetileg feltüntetjük a
hivatalosan használt ukrán, szlovák, nem tudom én, milyen, román nevet. Viszont érzelmileg
mégiscsak valamiféle áthidalást jelenthet, hogy ha van bizonyító erejű papír, akkor legalább
zárójelben tüntessük fel a magyar nevet.

Ez szimbolikus kérdés szerintem, de érzelmileg nagy jelentősége van. Szerintem ha
ilyen irányba elmozdulunk, akkor ez talán mindkét megoldást ki tudja elégíteni. Majd
meglátjuk, ha sikerül ezt beadni délután, akkor a kormány majd hogyan fog ehhez a
módosítóhoz hozzáállni. Én megértem a kormány szempontjait is, de azt is megértem, és
igazuk van, amit a képviselőtársaim beadtak. Ez kerekedett ki a délelőtti bizottsági ülésen.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony!

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság alelnöke: Én egy kérdést szeretnék
majd a kormánynak feltenni: amit Révész Máriusz képviselőtársam mondott azt egyáltalán
járható útnak tartják-e? Ha az önök válasza igen, akkor én viszont azt javasolnám, hogy ezt a
módosító indítványt a bizottság nyújtsa be! Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az Emberi jogi bizottságban már lefolyt ezzel kapcsolatosan egy vita.

Itt két dolog van. Az egyik arra a problémára világít rá, hogy mivel a magyar jog az
állampolgársághoz kapcsolja a névviselést, csak magyar állampolgárnak tud magyar neve is
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lenni. A korábban benyújtott, egyszerűsített állampolgárságról szóló törvény annyiban
rendezte ezt a helyzetet, vagy hozta közelebb egymáshoz az állampolgárságot és a
névváltoztatást, hogy ez egy aktussal történik meg január 1-jétől. Tehát már az
állampolgársági okiratban is a kérelmező magyar neve jelenik meg, holott adott esetben a
származási országában, tehát ahol lakik, nem ezzel a magyar névvel szerepel. Tehát ez
jelentett egy előrelépést ebben a tekintetben.

Ami problémaként merül fel a képviselő úr által elmondott javaslatnál, hogy a
jelenlegi rendszerben is csak élő ember tudja kérni a saját nevének a megváltoztatását. Itt
pedig hogy ha hivatalosan egy másik államban valamilyen néven fut vagy futott, akkor utána
se az utódai, se más nem tudja már megváltoztatni egy halott személy nevét.

Ha ez most úgy jelenik meg, hogy mondjuk egy elhunyt személy hivatalos neve
jelenik meg az okmányban, és utána zárójelben ez a magyar név, ha világos ebből, hogy
annak semmilyen egyéb következménye nincsen, ezt még át kell gondolni, de akkor ez talán
egy járható út lehet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy mind Révész képviselő úr
felvetése, mind pedig az államtitkár úr válasza érthető volt.

Megkérdezem Révész képviselő urat, elfogadja-e azt, hogy bizottsági módosítóként
menjen ez be.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Természetesen elfogadom, ez nem hiúsági kérdés.
Egy dolog biztos, hogy az Emberi jogi bizottság jogászát felkértem, hogy egy ilyen

módosítót fogalmazzon meg, úgyhogy most ezt éppen készíti. Ha most tudunk konkrét,
szövegszerű javaslatot tenni, akkor nincs akadálya. Szerintem egyébként nem lesz olyan
tökéletes a módosító javaslat, hogy a kormány ne mondja azt, hogy ezen még tovább kellene
módosítani.

Szerintem az a jó, hogy ha ezt beadom, és amikor a kormány a kifogását, meg a
szövegpontosítását elmondja, akkor azt az Emberi jogi bizottság beadja. De ha most tudunk
szövegszerű javaslatot tenni, azt tegyük meg, de kétségeim vannak afelől, hogy itt tudunk
szövegezni.

ELNÖK: Szerintem ezt most nem tudjuk megtenni. Köszönöm szépen. Akkor az
eredeti módosító indítványról mi volt a kormány véleménye?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem. Képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Csak még egyszer arra, amit
az államtitkár úr mondott, hogy ezen a zárójeles megoldáson esetleg tudnak gondolkodni: én
úgy gondolom, ez tökéletes analógia, ez a Kolozsvárott születtem, Cluj-Napocán születtem,
zárójel: Kolozsvár története. Tehát ott is hivatalos okiratban nem hivatalos elnevezéseket
használunk. Én azért látok ebben némi párhuzamot, ami esetleg precedenst adhat ennek a
megoldásnak az alkalmazására. Én megköszönném, nagyon örülnék neki, ha ebben egy
bizottsági módosító születne. Ennyit hadd mondjak ehhez.

Azt mondta Semjén miniszterelnök-helyettes úr, hogy az adott illetőnek, vagy
hölgynek ebben az esetben, jelen kell lennie, úgy intézhető ez a dolog, ha ő is jelen van, vagy
együtt igényli meg a gyermekével az állampolgárságot. Én még azt szeretném kérdezni az
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államtitkár úréktól, hogy - mint ahogy szóba került ez a nyilatkozat - lehet-e olyan feltételeket
szabni, hogy adott esetben, ha élő személyről van szó, mert most két dologról beszélünk: van
az, hogy egyrészt meghalt az illető - ez hogyan hidalható át? Illetve él az illető, de adott
esetben nem biztos, hogy ő is fel akarja venni az állampolgárságot, vagy fel akarja venni, de
nem együtt veszik fel. Tehát itt több opció van.

Az járható út-e, ha a formai feltételek megléte esetén az adott hölgy nyilatkozik,
közjegyző előtt, nem tudom, ki előtt, hogy ő hozzájárul ehhez a névmódosításhoz, és csatolja
hozzá a megfelelő bizonyító erejű okiratot? Ráadásul nem kell, hogy a helyszínen feltétlenül
jelen legyen, hogy együtt nyújtsa be a gyermekével ezt az igénylést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ez most kifejezetten csak erre vonatkozik, tehát az édesanyja nevének a
feltüntetésére?

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Igen.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Eljárásilag megoldható.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor az eredeti módosító indítványt a kormány
nem támogatta. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.

A bizottsági módosító indítványt elkészítjük. Köszönöm szépen. Van-e még, amiről
döntenünk kell? (Edelényi Zsuzsánna: Nincs.) Akkor megköszönjük az államtitkár úrék
segítségét, további jó munkát kívánunk!

Egyebek

Az "Egyebek"-ben szeretném a bizottságot értesíteni arról, hogy szerdán az EBESZ
parlamenti közgyűlése olasz delegációvezetőjének látogatása lesz Budapesten. Szerdán 9 óra
30 perckor a bizottságunkkal is szeretnének találkozni ebben a teremben.

Megkérdezem, hogy: kik tudnának esetleg részt venni ezen a találkozón? 9 óra 30
perckor, körülbelül egy órás lesz. (Dr. Szili Katalin jelentkezik. - Szávay István jelentkezik.)
Az alelnök asszony és Szávay képviselő úr jelezte a részvételét. Kérem, hogy aki ezen részt
tudna venni, jelezze! (Kőszegi Zoltán: Durván fél órára…) Durván félórás lesz. Egy óra van
ideírva, de az egy órába beletartozik az, hogy tovább is kell menniük. Utána pedig a
Parlamentet nézik meg, tehát szerintem ez a végén már kötetlen lesz. 9 óra 30 perckor
érkeznek, durván 10 órakor, negyed 11-kor vége. Köszönöm szépen.

Van-e még az "Egyebek"-ben észrevétel? (Jelzésre.) Alelnök asszony!

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak
szeretném az elnök urat és a tisztelt képviselőtársaimat tájékoztatni, hogy egy e-mailt kaptam
Kardos Béla úrtól és Ilosvai-Egyed Katalin asszonytól, az ausztráliai magyarságot képviselő

szövetsége elnökétől, illetve tiszteletbeli elnök urától. Azt kérik, hogy terjesszem a nemzeti
összetartozás bizottsága elé a kérésüket, amely arról szól, hogy egy interjút olvastak a kinti
újságokban, ami a Duna tévé megszüntetését, vagy legalábbis a lehetőségeinek a radikális
csökkentését jelzi előre, viszont számukra nagyon fontos lenne, hogy továbbra is
hozzáférjenek ehhez.
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Én ezt szeretném átadni az elnök úrnak, illetve a bizottságnak. Nyilván majd az ebben
foglaltak alapján szükséges lépéseket meg kell tennünk, illetve a választ el kell készítenünk.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor további munkánk ma nincsen. Mindenkinek jó
munkát kívánok! Köszönöm.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 56 perc)

Potápi Árpád János
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária


