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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Ircxr~ánys ~ ~ f~f S$~(p ~ ~ .

Érkezet : 2005 MAJ 3 0.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/15886 számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 5 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„5 .~ Az Anyt a következő alcímmel és 41/A-41/B . ~-okkal egészül ki :

„Elektronikus ügvintézés az anyakönyvi, házasságkötési és névváltoztatási eljárásban

41/A . § (1) Az anyakönyvi, a házasságkötési és a névváltoztatási eljárásokban-a (2)
bekezdésben foglalt eseteket kivéve - nincs helye elektronikus ügyintézésnek .
(2)Azügyfél anyakönyvi kivonatának, hatósági bizonyítványának és

névváltoztatási okirat-másolatának kiállítását elektronikus úton is előterjesztheti .
(3) Az anyakönyvi bejegyzések céljára, valamint anyakönyvi kivonat kiállítására

szolgáló biztonsági okmányokról központi nyilvántartást (a továbbiakban:
nyilvántartást) kell vezetni .

(4) Az anyakönyvek és anyakönyvi kivonatok nyilvántartása anyakönyv és
anyakönyvi kivonat típusonként tartalmazza az okirat nyomtatvány

a) felhasználására jogosult település megnevezését és azonosítóját ;
b) egyedi azonosítóját ;
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c) bevételezésének helyét és idejét ;
d) tényleges tárolási helyét ;
e) kitöltöttségére, felhasználhatóságának érvényességére és a változás időpontjára

vonatkozó adatokat (állapot-adatok) ;
f) selejtezésének okát és időpontját .

(5) A nyilvántartásban szerepeltetni kell a kiállításra került anyakönyvi okirat,
valamint a kiállítást kérő ügyfél azonosításához szükséges adatait, továbbá az okiratot
kiállító anyakönyvvezetőnek a hozzáférési jogosultságot biztosító azonosítóját .

(6) A nyilvántartott adatokhoz csak a település megbízott anyakönyvvezetője, a
kirendelés időtartama alatt a helyettesítő anyakönyvvezető, továbbá törvényben
meghatározott feladataik ellátásához a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok és a
Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (a
továbbiakban : Központi Hivatal) hozzáférésre feljogosított köztisztviselői férhetnek
hozzá. A betekintéseket naplózni kell, a naplóállományokat az okiratok kiállításától
számított 5 évig kell megőrizni .

(7) Az okiratok kiállításáról adatszolgáltatás a bíróság és a nemzetbiztonsági
szolgálatok részére, feladataik ellátása érdekében - a rájuk vonatkozó törvényekben
meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén -,valamint a nyomozó hatóságok
bűnüldözési tevékenységének ellátásához teljesíthető ."

„41/B. § (1) A 41/A. ~ (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartást a Központi
Hivatal vezeti .

(2) A hozzáférésre jogosultakról a Központi Hivatal nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza :

a) a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetői
feladatokkal megbízott köztisztviselője, a fővárosi, megyei közigazgatási
hivatal és a Központi Hivatal hozzáférésre jogosult köztisztviselője - a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . XX111 . törvény 61 . $-ának (2)
bekezdésében meghatározott - adatait (nevét, beosztását) ;

b) az anyakönyvvezető megbízása szerinti települések nevét, a körjegyzőségi
székhely önkormányzat megnevezését, helyettesítés esetén a megbízás
időtartamát ;

C) a jogosultságot biztosító közigazgatási hivatal, továbbá a Központi Hivatal
megnevezését, a jogosultság időtartamát,

d) az a) pontban meghatározott személyek hozzáférési jogosultságot biztosító
felhasználói kártyaazonosítóját, felhasználói nevét, a hozzáférési jogokat,

e) aza)-c)pontokban meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat ."



Budapest, 2005 . május . . .
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Indokolás

Az anyakönyvi kivonatokat, hatósági bizonyítványokat elsősorban abból a célból kérik
az érintettek, hogy valamilyen eljárásban bizonyítékként használják fel .

Kiemelt érdek fűződik ahhoz, hogy a bizonyítékként felhasználásra kerülő anyakönyvi
kivonatok, hatósági bizonyítványok, illetve az azok kiállításának alapjául szolgáló
közhiteles anyakönyvek nyilvántartása - azok okmánybiztonsági fokozatának
megfelelően - az elektronikus közigazgatáshoz illeszkedő módon és eszközökkel
történjék .

Az anyakönyvek és az anyakönyvi kivonatok felhasználásának ellenőrizhetősége,
illetőleg az azokkal való visszaélés lehetőségének a kizárása érdekében
elengedhetetlenül szükséges, hogy a nyilvántartás az okmány-azonosító adatokon túl
tartalmazza a kiállítást kérelmező ügyfél, illetőleg a kiállítást teljesítő ügyintéző
azonosításához szükséges adatokat is .

Tekintettel arra, hogy a személyi adatokat kezelő nyilvántartás alapvető szabályait
törvényben szükséges megállapítani, elkerülhetetlen az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982 . évi 17 . tvr . - jelen
normaszöveg javaslat szerinti - módosítása .
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