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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést. A jegyzőkönyv 
tanúsága szerint 9-en személyesen és 7-en helyettesítéssel vesznek részt.  

Az eredeti napirendi javaslathoz képest én nem kívánok változtatni a mai ülés 
menetén. Aki el tudja fogadni az előre kiküldött napirendi javaslatot, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat (T/10901. szám) (Általános vita)  

Az első napirendi pontunk az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló T/10901. számú törvényjavaslat. Fülöp Attila helyettes 
államtitkár úr van itt az Emberi Erőforrások Minisztériumából. Szeretném megkérdezni 
helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e valamit hozzáfűzni az eredeti javaslathoz, vagy pedig 
kérdésekre, észrevételekre kíván egyből válaszolni. 

Fülöp Attila szóbeli kiegészítése 

FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ha elnök 
úr megengedi, csak három mondatot szeretnék hozzátenni. Az egyik az, hogy az oka ennek a 
jogszabály-módosításnak kizárólag az egyszerűsítés, és a hasonló célokat szolgáló ellátások 
egy ellátási címen történő nyújtása feltételrendszerének a kialakítása. 

Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a pontos feltételeket, ugyanúgy, mint eddig, 
továbbra is az önkormányzat helyi rendeletben tudja szabályozni. Tehát ebből a szempontból 
az önkormányzat jogosultságát, hogy a pontos feltételeket kialakítsa, nem szűkíti ez a 
módosítás a feltételét, hanem ezt ugyanúgy hagyja, sőt adott esetben bővíti. A három 
ellátásból - ami a temetési segély, az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás - 2014. január 1-jétől az addig megalkotott önkormányzati helyi rendelet alapján 
egy segély lenne, amit önkormányzati segélynek hívnánk.  

Köszönöm szépen.  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Tisztelt Bizottság! Kérdezem, 
hogy vannak-e kérdések, észrevételek. (Jelzésre:)  

Parancsoljon, Pál Tibor képviselő úr! (Vigh László megérkezik az ülésre.) 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy valóban úgy van, 

ahogy itt, a felvezetőben elhangzott, hogy tényleg egy egyszerűsítési törekvés van, és 
különösebben nem érinti az eddigi segélyezési rendszert, tehát nem egy szűkítésről van szó. 
De mégis érdekes módon van néhány dolog, ami kérdéses. (Nagy Csaba megérkezik az 
ülésre.) 

Az egyik, hogy eddig, ha egyedülálló esetében volt szó támogatásról, akkor ott a 
nyugdíjminimum 150 százaléka volt a határ. Kérdezem, hogy ez kimarad, vagy pedig csak a 
család esetében van a 130 százalék. Mert ilyen esetben akkor mondjuk, ott van egy szűkítés. 
De ez csak az egyik kérdés. 

A másik, hogy a társadalmi szervezetek is belekerülnek, akiknek a kérelmére 
megállapíthatók a különböző segélyek. Mi az oka ennek, hogy társadalmi szervezetek is 
belekerültek? Tudjuk-e egyáltalán, hogy korábban volt-e ilyen, hogy társadalmi szervezetek 
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hatalmas igénnyel léptek fel, hogy valaki támogatást kapjon, mondjuk, rendkívüli 
gyermeknevelési támogatást? 

A törvénytervezetben olvasható, hogy a hajléktalanok segélyezése a fővárosban, az 
ugye a főváros dolga lesz, és az is olvasható a 4. § (2) bekezdésében, hogy ennek az 
összegéről, mármint, hogy mekkora összeg fordítható erre, évente egyszer a főváros és a 
kormány majd megállapodik. Miért ezt a módot választották? Miért nem azt, hogy mondjuk, 
valamifajta normatív rendszerrel vagy a kiosztott segélyek alapján? Hiszen ez minden évben 
majd vitát válthat ki, hogy milyen módon történik. (Dr. Apáti István megérkezik az ülésre.) 

A legnagyobb problémának egyébként az egészben azt látom, ha már hozzányúlunk 
ehhez a rendszerhez, hogy azt a különbséget, ami a kistelepülés és mondjuk, egy megyei jogú 
város vagy fővárosi kerület között van, nem kezeli, vagy nem tesz erre valamifajta 
próbálkozást a törvénytervezet vagy a törvényt előkészítő, hiszen mindannyian tudjuk jól, 
hogy ehhez a támogatáshoz állami normatíva nincs hozzárendelve, nem is volt. Tehát saját 
önkormányzati forrásból történik. Ilyen értelemben azt a különbséget, ami település és 
település között megvan, semmilyen módon nem próbálja meg ezzel a törvénnyel valahogy 
egy kicsit rendezni, kicsit közelebb hozni a tehetősebb kerületeket. Vannak olyan fővárosi 
kerületek, ahol már 200-300 százaléknál tartanak a rászorultsági határt tekintve, az adható 
segély összege is jóval magasabb, és tudjuk, hogy vannak kistelepülések, ahol egyébként meg 
szenvednek azzal, hogy egyáltalán a törvényi kötelezettséget hogy tudják biztosítani. 

Azt gondolom, hogy ha valami hiányossága van a mostani törvénytervezetnek, akkor 
tényleg az, hogy ezt a különbséget semmilyen módon nem próbálja meg rendezni. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Habis alelnök úr! 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Államtitkár Úr! Én egy 

kiegészítő kérdést szeretnék felvetni, ez pedig a közgyógyellátással kapcsolatos. Ismert az, 
hogy 2013-tól az alanyi és normatív közgyógyellátás a járási hivatalhoz került. A 
méltányossági közgyógy esetében a szabályokat az önkormányzat állapítja meg, és a 
költségeit is az önkormányzat biztosítja. Mégis a jegyző hatáskörében maradt a jogosultság, 
aminek következtében másodfokon a kormányhivatal jár el, és polgármesterként az a 
gyakorlati tapasztalatom, hogy rendre el is utasítja ezeket a fellebbezéseket. (Szilágyi Péter 
megérkezik az ülésre.) 

A javaslatom az lenne, és örömmel venném, ha a tárca támogatná, és akkor ezzel 
kapcsolatban szeretnék is a jövőben módosító indítványt tenni, hogy a méltányossági 
közgyógyellátás esetében az önkormányzat hatáskörébe kerüljön vissza a megállapítás. Első 
fokon polgármester vagy önkormányzati bizottság járhatna el, másodfokon pedig a közgyűlés, 
a testület. Ezáltal azé a döntés, aki a forrást biztosítja. Azt gondolom, hogy ezzel egy tisztább, 
átláthatóbb rendszer jönne létre. (Nagy Csaba megérkezik az ülésre.) 

Nyilván nem része ennek, de szeretném most felvetni, örömmel venném, ha ebben 
sikerülne konszenzusra jutni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Apáti alelnök úr! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Arra hívnám 

fel a figyelmet, hogy milyen viszonyban van az önkormányzati segélyezés, illetőleg az 
önkormányzati segélyezés jogosultsági feltételei között a lakókörnyezet tisztán, rendben 
tartása. Adott esetben, amivel foglalkoztunk már két-három évvel ezelőtt is, csak isten tudja, 
miért, elvetettük.  
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Még egy nagy lépés előre, hogy a lakókörnyezet, főleg a vidéki településeken, adott 
esetben a kert, udvar hasznosítása, gondolok itt haszonnövény-termesztésre. Tehát, ha már 
egyszer tízmilliárdokat áldozunk különböző rászorulóknak, akkor ne csak a lakókörnyezet 
tisztán tartására kötelezzük, hanem kötelezzük adott esetben arra, hogy legalább 
haszonnövény-termesztés szempontjából termelje meg a mindennapi betevőt. Nemcsak azért, 
mert sokkal egészségesebb élelmiszerhez jut, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy joggal 
elvárható azoktól, akiknek egyébként az idejéből ez bőven kitelik, és ne mindig az állami 
vagy önkormányzati segítséget várják, legyenek akár kisebbséghez, akár többséghez tartozók, 
hanem ott van a rengeteg bevetetlen kert. Ezt többször megtapasztaltam egyébként 
Mátészalka környékén is, ott van parlagon minden, ahelyett, hogy legalább az alapvető 
zöldségeket megtermelnék maguknak. Úgy gondolom, nem egy ördögtől való gondolat lenne.  

Az más dolog, hogy az ellenőrzése szegény jegyzők nyakába kerülne, de a valamit 
valamiért elve alapján érdemes lenne kiterjeszteni, és akkor továbblépni ezen az úton. (Szekó 
József megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs egyéb kérdés, hozzászólás, akkor helyettes 

államtitkár úrnak megadom a szót. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen a szót. Az első felvetése Pál Tibor úrnak. Itt a limitekre vonatkozóan az 
öregségi nyugdíjminimum 130 százaléka van egységesen a javaslatban. Eddig is a törvény 
arról rendelkezik kizárólag, hogy kik azok, akiket legalább segélyben kell részesíteni, tehát 
felső korlátot a törvény eddig sem szabott és most sem szab. Csak azt mondja az 
önkormányzatok részére, hogy kik azok az ottani rászorulók, ameddig legalább kell nyújtani 
azt a segélyt.  

A mostani javaslat szerint egységesen ugye eddig 100, 130 és 150 százalék voltak a 
különböző segélyek, és attól függően, hogy egyedülállóról vagy családról beszélek. 
Függetlenül attól, hogy valaki egyedülálló, függetlenül attól, hogy családról beszélek, most 
130 százalék lesz az egy főre eső. Természetesen - ez a mondat második fele - ez nem jelenti 
azt, hogy az az önkormányzat, aki ennél magasabb összegben szeretné meghúzni ezt a határt, 
az magasabb összegben húzhatja meg. Tehát, ha ennél magasabb összegben kíván bárkit 
segélyezni, azt ezentúl ugyanígy megteheti, mint ahogy eddig is megtehette ezt. 

A fővárosi segélyezéssel kapcsolatban a törvény ugyanazt tartalmazza egyébként, amit 
eddig is tartalmazott, tehát a főváros és a minisztérium közötti megállapodás eddig is 
ugyanígy szerepelt a törvényben mint külön megállapodás. Itt igazából kizárólag definíció 
szintjén történt módosítás benne, tehát az „önkormányzati segély” megnevezés került bele. 

A finanszírozással kapcsolatban, ha jól értettem a kérdést, itt történt módosítás. Tehát 
annyiban ezt szeretném a mi részünkről pontosítani, hogy az önkormányzatok részére a 
korábbi lakosságszám helyett ma már nemcsak a lakosságszám, hanem a segélyezési mutatók 
alapján történik a finanszírozás. Ez a törvényjavaslat a finanszírozási lábát nem érinti, ezt az 
elején is említettem. De az idei évben ma már az önkormányzatok nem kizárólag 
lakosságszám, hanem a lakosságszámra vetített segélyezési mutatók alapján is kapják a 
finanszírozást.  

A társadalmi szervezetek, mint negyedik kérdés, itt ugye viszont kizárólag a 
gyermekvédelmi rendszerről beszélünk. Tehát arról a jelzőrendszerről, ahol egyébként elvárt 
az, hogy azok a szervezetek, akiknek az a dolguk, hogy a veszélyeztetett gyermekek esetében 
felhívják a figyelmet, ők tegyék meg ezt a figyelemfelhívást. Másról nem szól, tehát kizárólag 
a gyermekvédelem esetében. 
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A közgyógyellátás Habis képviselő úr kérdésében. Mi természetesen nyitottak 
vagyunk ennek a kezelésére. Ha ezt a következő időben meg tudjuk tenni, hogy itt rendben 
legyen a másodfokon eljárás is, akkor természetesen nyitottak vagyunk rá.  

A lakókörnyezet tisztán tartásával kapcsolatban pedig ez eddig egy olyan kitétel volt, 
ami új elemként jelent meg korábban. Ennél tovább egyelőre ebben a törvénytervezetben nem 
merészkedtünk, pont azért, mert ahogy azt Apáti képviselő úr is mondta, ez számos kérdést 
felvet a továbbiakban, hogy ki hogy ellenőriz és ki mit vár el. Úgyhogy ezért nem tágítottuk 
ezt a kört egyelőre. Nem állt szándékunkban ezt most sem megtenni a módosítással.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérném a tisztelt bizottságot, hogy aki általános vitára 

alkalmasnak tartja a T/10901. törvényjavaslatot, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. 
Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 8 tartózkodás. A bizottság 
általános vitára alkalmasnak tartja.  

A bizottsági véleményt Gajda képviselő úr mondaná el, ha ezzel egyet tud érteni a 
tisztelt bizottság. (Általános helyeslés. - Pál Tibor jelentkezik.) Tartózkodó kisebbségit Pál 
Tibor képviselő úr… (Pál Tibor: Szerettem volna még szólni, csak nem engedte meg elnök úr. 
- Derültség.) Elnézést kérek, hogy ilyen antidemokratikusan vezetem az ülést! (Derültség.) 
Lehetséges az is, hogy egyszerűen alig látok az allergiától, és nagy ez a terem. A másikban 
sokkal egyszerűbb volt. Meg különben sem szoktam meg, hogy jobb oldalon jelentkeznek 
annyit a képviselőtársaim. 

Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10902. szám) (Általános vita) 

A második napirendi pont az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv 
kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló T/10902. számú törvényjavaslat 
általános vitája. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat üdvözlöm a KIM részéről. 
Szeretném tisztelettel megkérdezni helyettes államtitkár urat, hogy kiegészíti-e a javaslatot, 
vagy pedig egyből ráérhetünk a kérdések, észrevételek kategóriára.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ha vannak kérdések, szívesen válaszolok. 
 
ELNÖK: Kiváló. Kérdezem a tisztelt bizottságot, különösen Pál képviselő urat, hogy 

kérdés, észrevétel… (Pál Tibor: Köszönöm szépen, nincs egyelőre!) Nincsen.  
Parancsoljon, Habis alelnök úr! 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Úgy érzékelem, 
hogy ez egy jó irányú szabályozás, módosulás, hiszen egy egységes anyakönyvi szabályozás 
bevezetésére törekszik.  

Egy apróságot szeretnék felvetni, hogy a házasságkötést megelőző eljárásra 
vonatkozóan van egy szabály a 21. és a 30. §-nál, miszerint egy év elteltével a jegyzőkönyvet 
és az eljárás során rögzített egyéb adatokat haladéktalanul törölni kell. Itt a kérdés számomra 
az, hogy az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM-
rendelettel úgy érzem, hogy nincs összhangban ez az egy év utáni törlés.  

Egy kérdést szeretnék föltenni, hogy az informatikai rendszer a január 1-jei 
bevezetésre rendelkezésre áll-e majd várhatóan. Ez egy kulcskérdés. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Michl József képviselő úr! 
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MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Nekem egy olyan felvetésem lenne, 

ami nem igazán szorosan kapcsolódik a most tárgyalt témához, de mégiscsak. Ez pedig az, 
hogy a születési hely bejegyzése egy régóta vitatott történet. Ma már alig van néhány 
település, ahova bejegyzik a megszületett gyerekeket. A KIM hol tart abban a 
gondolkodásban, hogy ezt megváltoztassuk, és végre azokon a helyeken legyenek a gyerekek 
bejegyezve, ahol valóban élnek? Az, hogy most két várossal arrébb mennek akkor, amikor 
megszül az édesanya, azt gondolom, hogy valamilyen módon megoldható kérdés lenne. 
Ehelyett a tartózkodási helyet használjuk a jövőben vagy a szülők lakóhelyét használjuk a 
jövőben, ebben szeretnék kérdezni, hogy gondolkodik-e egyáltalán a KIM ezen, és ha igen, 
akkor hol tart. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tasó képviselő úr szintén kíván kérdezni, vagy 

esetleg szeretne bemenni a KIM-be? (Nincs jelzés.) 
Ha más nincs, akkor államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket.  
Röviden azért annyit elmondanék, hogy a törvényjavaslat az anyakönyvi rendszerhez 

alapjában véve nem nyúl hozzá, illetve bizonyos helyeken egy egyszerűsítés, adminisztratív 
tehercsökkentés valósul meg mind a polgárok, mind pedig az önkormányzatok oldaláról. 
Tehát, ahol lehetett, ott próbáltunk egyszerűsíteni. De a fő célja természetesen az egész 
törvénymódosításnak az, hogy elektronikusan kerüljön kialakításra az anyakönyvi rendszer. 
Ez a legnagyobb és az egyetlen mára megmaradt olyan rendszer, ami a közigazgatásban 
egyszerűen papír alapon történik. Tehát ez valóban egy jelentős lépés lesz, és egyszerűsítés a 
polgárok számára - nem kell utazgatni, illetőleg a különböző anyakönyvvezetőktől kéregetni a 
kivonatokat, attól függően, hogy éppen az adott korábbi anyakönyv esemény hol történt, 
hanem bárhova, bármelyik anyakönyvvezetőhöz bemegy, és meg tudja kapni a vonatkozó 
eseményről szóló kivonatát.  

Másrészt az önkormányzatoknál egyébként megmarad a feladat, de bizonyos 
tekintetben várhatók változások. Jelenleg nyilván azokon a területeken, ahol kórházak, 
szülészetek működnek, ott az anyakönyvi események turbulensebbek, nyilván több bejegyzés 
keletkezik. Ezek várhatóan a jövőben jobban szét fognak oszlani az országban. Illetőleg az 
önkormányzatok számára, az anyakönyvvezetők számára néhány apróbb tekintetben lesznek 
könnyítések, amikor vagy a minisztérium, vagy a kormányhivatal számára mond meg 
valamilyen döntési hatáskört a törvény, és a korábbiakban a hatályos szabályok szerint ebben 
az esetben is a végső rögzítést, az anyakönyvbe történő bejegyzést visszaadták az 
anyakönyvvezetőnek, és neki kellett ezt megcsinálnia. Ez esetben nem lesz ez a felesleges 
kör, hanem, ha a KIM-nek vagy a kormányhivatalnak valamilyen szerepe van az anyakönyvi 
eljárásban, akkor a döntést követően ő lesz az, aki megteszi az anyakönyvi bejegyzést.  

A konkrét kérdésekre rátérve. Az egyéves idő elteltével történő törlés kapcsán mi úgy 
ítéltük meg, hogy az infotörvénnyel ez van összhangban, azt követően, az egy év elteltével 
nem indokolható ezeknek az adatoknak a nyilvántartásban való fenntartása. De jegyeztük, 
amit a képviselő úr mondott, hogy esetleg ennél a törvénymódosításnál a BM-rendeletre nem 
voltunk figyelemmel a tekintetben, hogy a törvényi szabályokat vettük alapul, de megnézzük, 
hogy adott esetben a BM-rendelettel fennáll-e a teljes összhang már az információs 
szabadságról szóló törvény vonatkozásában is.  

A képviselő úr születéssel kapcsolatos kérdése. Foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Most 
is van lehetőség a származási hely bejegyzésére. A származási hely az anya lakóhelye. Tehát 
egy ilyen lehetőség most van. Ez már felmerült két évvel ezelőtt is, és akkor gondolkodtunk 
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ennek a megvalósíthatóságán. Az anyakönyv tényadatokat rögzít. Azt rögzíti, hogy hol 
született a gyerek, földrajzilag. Tehát ebbe elég nehéz bekapcsolni azt, hogy akkor most nem 
ott született, de mégis máshol kerül bejegyzésre. Tehát - hogy mondjam? - szimbolikus 
jelentősége nyilván van, hiszen a képviselő urak is ezért tartják fontosnak, de a gyakorlati 
megvalósítás sokkal több problémát vet fel, mint amennyit vélhetően egy ilyen szimbolikus 
intézkedés magával hoz. A KIM nem tervezi ennek a megvalósítását.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tasó képviselő úr! 
 
TASÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak lenne egy 

kérdésem. Több alkalommal kerestek már meg a Családtörténet-kutató Egyesület részéről, és 
érdeklődnek, hogy az anyakönyvek másodpéldányának kutatása lesz-e befolyásolva most a 
törvény változásával kapcsolatosan. Egyre inkább hátrányba szorultak az elmúlt években a 
kutatók, és nem tudják kutatni a családfákat, egyszerűen fogalmazva. Érdeklődnek, hogy a 
mostani változás fogja-e befolyásolni ezt a lehetőséget. 

A másik pedig, visszatérve az iménti gondolathoz, amelyet képviselőtársam is említett, 
hogy két alkalommal próbálkoztam már a KIM felé javaslataimmal abba az irányba, hogy 
mégiscsak legyen lehetőség arra, hogy megjelölhessük a települést, amely valóban a 
fogantatásnak, talán a szülés kezdetének is a pillanata és a helye lehet. Tehát nem biztos, hogy 
ezt le kéne venni a napirendről. Tehát ez nem jó, hogy mindenki Hajdú-Bihar megyén 
keresztül lesz… (Nem érthető.) Berettyóújfaluba. Ez mégsem igazából szerencsés. Vagy 
Magyarországon mindenhol csak ott születnek, ahol kórházak vannak.  

Világos vagy ténykérdés a pillanata a születésnek, de ha boncolgatjuk, hogy hogy 
kezdődik el a folyamat például. Lehet, hogy már vajúdó anyát hoznak be például a 
településről, ott indul el. Itt is lehet sok dolgot boncolgatni. Tehát semmiképp sem kell 
elvetni. Legyen lehetősége arra az anyának, hogy döntsön abban, mi kerüljön bejegyzésre. Ezt 
teljesen konkrétan mondom. Az nem jó, hogy Magyarországon mindenhol csak 
megyeszékhelyen születnek, a kórházakban.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak azért kértem szót, mert 

egy fontos kérdésre nem kaptunk választ, amit Habis alelnök úr tett fel, és ez engem is 
érdekelne, hogy informatikailag hogy áll a rendszer, mert szerintem fontos dolog, hogy erről 
beszéljünk.  

Amit fölvetettek még itt a képviselő urak, hogy én is azt gondolom, hogy ez egy 
fontos érzelmi kérdés, és nem biztos, hogy ezen ilyen egyszerűen át kellene lépni. Tehát 
különösen vidéki térségben gyakorlatilag elvész, egy kistelepülésen nem születnek gyerekek. 
Tehát hosszú távon szerintem, igenis érzelmileg ez egy fontos dolog, hogy akár egy adott 
ezerfős település is egy idő múlva gyakorlatilag így kiesik a köztudatból. Mintha ott nem is 
élnének emberek. Tehát, ha a gyermek névválasztásában szabadsága van az anyának, akkor 
azt gondolom, hogy ez is egy olyan egyszerű dolog lenne, hogy azt mondaná, hogy itt 
született a gyermekem. Tehát nem hiszem, hogy gondot okozna egy ilyen módosítás. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, 

akkor kérem a tisztelt bizottságot, hogy szavazzunk! Aki általános vitára alkalmasnak tartja a 
javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Közbeszólások az MSZP-s képviselők részéről.) 
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Utána még a választ meghallgatjuk. (Szavazás.) Egyhangúlag általános vitára alkalmasnak 
találtuk. Tehát megelőlegeztük a megnyugtató választ.  

Ha megengedi a tisztelt bizottság, akkor szintén a Gajda képviselő úr lenne az előadó. 
(Általános helyeslés.) Még a választ meghallgatjuk államtitkár úrtól, és akkor utána zárom be 
az ülést. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, röviden. 2014. július 1-jén lép hatályba a törvény, és reményeink szerint 
nemcsak, hogy fel tudunk készülni erre, de egy próbaüzemre is addig a szükséges idő 
rendelkezésre áll. Tehát az informatikai fejlesztés ebben az évben, év végére be lesz fejezve, 
és egy fél évig még egy tesztidőszakot terveztünk be, hogy bizonyosan ne legyen fennakadás.  

Tasó képviselő úr kérdésére visszatérve, egységessé tettük a tekintetben a gyakorlatot, 
hogy kutathatóak lesznek a másodpéldányok is ugyanúgy, mint az első példányok, amik az 
anyakönyvvezetőnél rendelkezésre állnak.  

További kérdésekre, igazából erre nem készültünk fel, hogy ebből egy vitát 
gerjesszünk, de beszélhetünk róla.  

 
ELNÖK: Milyen jó, hogy előbb szavaztunk. (Derültség.) 
Tisztelt Bizottság! Egyebekben, úgy tudom, hogy nincsen semmi, úgyhogy helyettes 

államtitkár úrnak és a bizottság tagjainak is megköszönöm a munkát.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra.) 
 
 
 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 
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