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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 16 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom. A mai napra 
helyettesítést nem adott le senki. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 
javaslat módosítására irányuló javaslat nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, 
van-e valakinek a napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétele, javaslata. (Nincs 
ilyen jelzés.) Nincs. Amennyiben nincs, most határozathozatal következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását. (Jelzésre:) 
Technikai gond van, úgyhogy visszatérünk a kézi szavazásra. Kézzel szavazunk, 
ahogyan régebben szavaztunk, mert a technika ördöge közbeszólt.  

Kérdezem tehát képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat 
elfogadását. Aki igen? (Tíz igen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet a bizottság elfogadta. 

A származási hely feltüntetése érdekében a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
módosításáról szóló T/9473. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a származási hely feltüntetése 
érdekében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról 
szóló, Gyopáros Alpár, Kocsis Máté, Tasó László és Nagy Csaba, Fidesz, képviselők által 
benyújtott, T/9473. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Nagy tisztelettel köszöntjük az előterjesztők képviseletében megjelent Tasó 
László képviselőtársunkat, egyúttal megadom a szót, hogy javaslatát szóban is 
indokolhassa. Tessék parancsolni, képviselő úr! Öné a szó. 

Tasó László szóbeli kiegészítése 

TASÓ LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Mélyen tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. 
Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselőtársaim! Az előterjesztők nevében elöljáróban 
szeretném elmondani, hogy a magyar Országgyűlés Fidesz-KDNP-frakciója által 
támogatott magyar kormány elhivatott a magyar települések és benne a vidéki 
kistelepülések fejlesztése iránt is, és a „Magyar falu” programban, melynek keretében 
átfogó társadalompolitikai, fejlesztéspolitikai, nemzetpolitikai és demográfiai célok 
kerültek meghatározásra, világossá tesszük, hogy nagy szüksége van Magyarországnak 
ma a magyar vidékre. A benne lévő erőtartalékot nem nélkülözhetjük, szükség van arra, 
hogy minden egyes vidéki településen minden egyes magyar ember hozzátegye a maga 
erejét Magyarország problémáinak felszámolásához, annak érdekében, hogy 
megerősödjön országunk és nemzetünk. 

Azt is tudjuk valamennyien a teremben, hogy romlanak a mutatók, és a vidéki 
települések elöregedése és elnéptelenedése megindult már a XX. század végén, és 
napjainkban is tart. Ez azonnali cselekvést követel, és ennek érdekében is tette meg a 
kormány a lépéseket, amelyek segítségével reményeink szerint a települések 
népességmegtartó ereje javulni fog, és a segítséggel, amelyet adunk a 
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családalapításhoz, a gyermekvállaláshoz, talán tudjuk majd segíteni a vidéken élőket, 
és abban is előre tudunk mozdulni majd, hogy ne jelentsen hatalmas terhet senki 
számára, ha a szívéhez közel álló településen szeretne továbbra is élni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel kapcsolatosan fogalmazzuk meg azt az 
elképzelést is, hogy véleményünk szerint a lokálpatriotizmus, a helyhez kötődés és az 
összetartozás megerősítése is fontos szereplője lehet ennek a folyamatnak, és bízunk 
abban, hogy a bizottság is és majd a parlament támogatni fogja az elképzelésünket, 
amely arról szól, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy a származási helyre vonatkozó 
adatokat is rögzíteni tudjuk az igazolványban. Ez egy korábbi elképzelésünk már, 
nekem személy szerint 2011-ben került a kezeim közé az elképzelés, amelyet 
kiegészítettem, csak akkor Magyarországnak más problémái voltak, meg kellett védeni 
Magyarországot a teljes lezuhanástól, meg kellett az országot erősítenünk. Most, 
amikor vissza tudunk már rá térni, akkor erre is figyelnünk kell, és segítenünk kell 
abban is, hogy az érzés, amely bennünket ott tart és odaköt a településekhez, 
megerősödhessen, és természetszerűen ennek nyoma is legyen az okmányainkban.  

Pontosan tudjuk, hogy a gyermekek születése sok esetben élesen elválik attól a 
helytől, ahol egyébként laknak, élnek, a szülőhelyük a szülőfalujuktól vagy 
szülőtelepülésüktől, s természetszerűen nem sokan tudnak visszareagálni és élni azzal 
a lehetőséggel, hogy megnyilvánuljanak, amikor arról van szó, hogy honnan jöttek és 
honnan származnak. Azt gondolom, sokan vannak úgy, akik büszkék arra, hogy hova 
születtek és hol töltötték el gyermekkorukat, illetve arra is büszkék, hogy ott tanulták 
meg a magyar értékeiket tisztelni, a magyar hagyományokat ott szívták magukba, ott 
váltak igazán magyar emberré, ahol születtek.  

1991 óta az anyakönyv adattartalmában benne van ugyan a származási helyre 
vonatkozó megjelölés, de tudjuk, hogy 1991. július 23-a óta van csak meg ez a lehetőség, 
előtte pedig nem létezett. Így abban is rendelkeznénk, hogy lehetőség nyíljon arra, hogy 
aki 1991. július 23-a előtt született - azt hiszem, itt valamennyien, ha nem bántom meg 
a hölgyeket (Közbeszólásra:) és az urakat (Derültség.) -, lehetőséget kapjon arra, hogy 
egy nyilatkozattal az anyakönyvben is rögzítsék a származási helyét. S természetesen a 
jövőben pedig, a következő év augusztusától lenne lehetőségünk arra is, hogy már az 
okmányainkba bekerüljön a származási hely. 

Azt gondoljuk, mindenkinek van egy hely a szívében, ami a legfontosabb, ez a 
szülőföldje, és reményeink szerint mindig lesz egy ország, ahol meg mi, magyarok 
vagyunk a legfontosabbak, ez pedig Magyarország. 

Tisztelettel köszönöm a lehetőséget, és kérem a képviselőtársaimat, támogassák 
majd a törvény elfogadását a parlamentben. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztő! Hát, én nem látom 
ezt az elképesztően nagy elkötelezettséget a kormány részéről a vidék megtartó 
erejének a megőrzése érdekében (Dr. Varga-Damm Andrea: Bizony!), közel sem 
látom, sajnos sem gazdaságilag, sem társadalomfejlesztés, sem munkaerő-problémák 
vagy munkanélküliség problémájának a megoldásában, sem demográfiai szinten én ezt 
nem látom, amiről a tisztelt előterjesztő képviselőtársam beszélt. Úgyhogy ezzel 
kapcsolatban tudnék megfogalmazni hosszasabban is kritikát, de most jelenleg nem ez 
a tárgya a törvényjavaslatnak. 
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Azzal a javaslattal viszont, amelyet a képviselőtársam itt előterjesztett az imént, 
maximálisan egyet tudok érteni. Ellenzéki szinten is fölmerült már korábban, hogy jó 
lenne, ha a személyi okmányaink tartalmaznák a származási helyet. Igen, valóban úgy 
tűnik, amikor bárki előveszi a személyi igazolványát, hogy abból a városból származik, 
ahol éppen abban a kórházban megszületett, amihez valóban, azon túl, hogy abban a 
kórházban született, tulajdonképpen nagyobb köze nincs. Lehet, hogy akár 30-40 vagy 
akár több száz kilométerre is van a származási helye attól a helytől, ahol született, az a 
hely, ahol az életét megkezdte, a gyermekkorát töltötte. És biztos, hogy a szülőföld 
szeretete, a szülőföld megtartó ereje, a későbbiek során is a vonzereje nagyon fontos 
egy ember életében, és azt gondolom, minden embert végigkísér. Ezért fontosnak 
tartanám azt is, hogy ez a személyi okmányokba bekerüljön, és ezáltal is adott esetben 
az ott született embereknek az összetartástudata is nagyobb legyen, a hazaszeretete, a 
szülőföld iránti tisztelete is nagyobb legyen. Ezért én mindenféleképpen jónak tartom 
ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Több felszólaló nincs, a vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-

e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 

Tasó László szóbeli reflexiói 

TASÓ LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Képviselő Úr! Nagyon köszönöm a támogató hozzászólást. 
Ami lényeges, teljesen biztos, hogy nincs még elegendő forrása Magyarországnak arra, 
hogy a vidéki településeket úgy zárkóztassa föl, ahogy szeretnénk. Csak annyit tudok 
mondani erre, hogy lényegesen több forrás van viszont már, amit használhatunk, mint 
a korábbiakban volt. A szándék pedig egyértelmű.  

Szerintem a magyar emberek elvárják, hogy mindenhol, Magyarország minden 
szegletében magyar emberhez méltóan éljünk, és ha ebben támogatnak bennünket, 
örömmel vesszük. Köszönjük szépen a támogató hozzászólást. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Közben azt a tájékoztatást kaptam, hogy feléledt a 

szavazógépünk. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét; géppel szavazunk. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a bizottság az indítványt 
tárgysorozatba vette. 

A határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat a tárgysorozatba 
vétel kérdésében meghozott döntéséről írásban értesíti. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. Köszönjük szépen képviselőtársunknak a jelenlétét.  

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság a következő ülését a korábban jelzetteknek 
megfelelően 2020. március 17-én, kedden, 10 órától tartja.  
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenését. További szép napot kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


