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(Együtt kezelendő a T15886/37. számú ajánlással!) 
 
 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Informatikai és távközlési bizottsága (a 
továbbiakban: Informatikai bizottság), Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: 

T/15886.kie.doc 
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Költségvetési bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Önkormányzati bizottsága, valamint a 
Területfejlesztési bizottsága megvitatta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló, T/15886. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/15886/33., 38-47. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 

Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság, Szociális és családügyi bizottság a módosító 
javaslatokról a 2005. június 20-i ülésnapján foglal állást. 
 
 Az Egészségügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Oktatási és tudományos 
bizottság és a Rendészeti bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslat nem 
érkezett, így az ajánlás pontjairól nem foglalt állást. 
 
 
 

I. 
 

1. Jauernik István Dr. képviselő - kapcsolódva saját T/15886/19. számú módosító 
javaslatához (a T/15886/37. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról, a névváltoztatásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Anyt.) 41/A-41/B. §-ait érintően a 
törvényjavaslat 5. §-a helyébe a következő rendelkezés  felvételét javasolja: 
 

„5. § Az Anyt. a következő alcímmel és 41 /A-41 /D. §-okkal egészül ki: 
 
Elektronikus ügyintézés 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) Az ügyfél anyakönyvi kivonatának, hatósági bizonyítványának és névváltoztatási 
okirat-másolatának kiállítását elektronikus úton is kérelmezheti. 
 
 
41/B. § (1) Az anyakönyvi bejegyzések céljára, valamint az anyakönyvi kivonat 

kiállítására szolgáló biztonsági okmányokról a közhitelességet szolgáló ellenőrzés, valamint a 
visszaélések megakadályozása céljából központi nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) 
kell vezetni. 

 
(2) A nyilvántartás tartalmazza: 
a) az okmány 
aa) felhasználására jogosult település megnevezését és azonosítóját, 
ab) egyedi azonosítóját, 
ac) bevételezésének helyét és idejét, 
ad) tényleges tárolási helyét, 
ae) kiállítására, felhasználására, érvényességére és selejtezésére vonatkozó 
adatokat (állapot-adatok), 
b) a kiállított anyakönyvi kivonatban szereplő személyes és okmány azonosító adatokat; 
c) az anyakönyvi kivonat kiállítását kérő ügyfél személyazonosító adatait, 
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d) az anyakönyvi kivonatot kiállító anyakönyvvezető azonosításához szükséges 
adatokat. 

 
(3) A nyilvántartásban tárolt adatok megismerésére, illetőleg igénylésére közvetlen 

(online) hozzáféréssel jogosult: 
 
a) a település megbízott anyakönyvvezetője, 
b) a helyettesítő anyakönyvvezető a kirendelés időtartama alatt, továbbá 
c) a külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési 

önkormányzat jegyzője, illetőleg az útlevélhatóság személyazonosításra alkalmas hatósági 
igazolvány kiadási eljárásban, valamint 

d) törvényben meghatározott felügyeleti feladatai ellátásához a megyei (fővárosi) 
közigazgatási hivatal és a Belügyminisztérium anyakönyvi feladatok ellátására kijelölt szerve (a 
továbbiakban: központi anyakönyvi szerv). 
 

(4) A (3) bekezdés szerinti betekintéseket, illetőleg adatigényléseket naplózni kell, a 
naplóállományokat az okiratok kiállításától számított 5 évig kell megőrizni. 

 
 
(5) A nyilvántartásból és a (4) bekezdés szerinti naplóállományokból 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. 

 
 
(6) A (2) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott adatokat az anyakönyvi kivonat 

kiállítását követő öt év elteltével törölni kell. 
 
 
41/C.§ (1) A 41/B. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartást a belügyminiszter 

által kijelölt szerv vezeti, amely a 41/B. § (5) bekezdés szerinti adattovábbítás tekintetében 
adatkezelőként, a nyilvántartásban szereplő egyéb személyes adatok tekintetében 
adatfeldolgozóként tartozik felelősséggel. 

 
(2) A nyilvántartás vezetéséhez- a nyilvántartott adatok és azok változásai tekintetében - 

a belügyminiszter rendeletében meghatározott rend szerint adatkezelőként adatszolgáltatásra 
kötelezett: 

 
a) a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője, 
b) a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője, valamint 
c) a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője. 
 
 
41/D. § (1) A 41/B. § (3) bekezdésében meghatározott, közvetlen hozzáférési 

jogosultsággal rendelkezőkről a 41/C. § (1) bekezdése szerinti szerv nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza: 

 
a) a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetői feladatokkal 

megbízott köztisztviselője, a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal és a központi anyakönyvi 
szerv hozzáférésre jogosult köztisztviselője személyazonosító adatait (családi és utónevét, 
születési helyét és idejét, anyja nevét); 
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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 anyakönyvi szerv 

megnevezését, a jogosultság időtartamát, 
 
d) az a) pontban meghatározott személyek hozzáférési jogosultságot biztosító 

felhasználói kártya-azonosítóját, felhasználói nevét, a hozzáférési jogokat, 
 
e) az a)-c) pontokban meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat. 
 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetéséhez – a nyilvántartott adatok és azok 

változásai tekintetében – a belügyminiszter rendeletében meghatározott rend szerint 
adatkezelőként adatszolgáltatásra kötelezett: 

 
a) a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője, 
b) a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője, valamint 
c) a központi anyakönyvi szerv vezetője. 
 
 
(3) Az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott adatokat a nyilvántartás a jogosultság 

megszűnésétől számított öt évig tartalmazza.” 
 

Megjegyzés: Az elhagyni kívánt törvényjavaslat szövegét helytakarékossági okból nem szerepeltetjük.  

 
Indokolás: Lásd a T/15886/45., 46., 47. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): -  az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva Kovács Tibor képviselő 
T/15886/26. számú módosító javaslatához (a T/15886/37. sz. ajánlás 28. pontja) - a 
törvényjavaslatot új 106. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 

„106. § A Tny. 79. § (2) bekezdésének első mondata a következők szerint módosul: 
 
„(2) A nyugdíjfolyósító szerv a megállapított nyugellátás folyósítását a határozat 

beérkezését követő tizenöt napon belül 
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a) postai úton vagy a jogosult által megjelölt belföldi hitelintézet átutalási 
betétszámlájára (bankszámlájára) 
 

b) az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területén élők részére történő folyósítás 
esetén a jogosult által megjelölt, valamely tagállamban vezetett átutalási betétszámlára 
(bankszámlára), 

 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

szerinti – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett – gyermek 
árvaellátását a gyám (hivatalos gyám), eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos 
betétre vagy folyószámlára történő utalással. 

 
teljesíti. 
 

Megjegyzés: Jogszabály szerkesztési szempontból a kapcsolódó módosító javaslat 106. § (1) bekezdésként 

történő beszerkesztése indokolt, ez esetben a 106. § eredeti szövege (2) bekezdés jelölést kap. 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7. és 9. számú pontjában foglaltakkal. 
 
 

Indokolás: Lásd a T/15886/33/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3. Hadházy Sándor képviselő – kapcsolódva dr. Kovács Zoltán és dr. Mikes Éva 
képviselők T/15886/28. számú módosító javaslatához (a T/15886/37. sz. ajánlás 22. pontja) - a 
törvényjavaslat 323. §-ában az Étv. 53/A. § (2) bekezdés c) pontjának a következő 
módosítását. javasolja: 
 

/323. § Az Étv. a következő 53/A-53/C. §- okkal egészül ki:/ 
 
/(2) Az építésügyi- és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokban ügyfélnek minősül az a 

természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek 
(amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, továbbá akit (amelyet) hatósági 
ellenőrzés alá vontak, valamint akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás az adott üggyel 
összefüggésben adatokat tartalmaz, így különösen:/ 

 
a) az építtető, valamint 
b) ha nem azonos az építtetővel, az ingatlannal rendelkezni jogosult, 
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c) a közterület kivételével a közvetlenül szomszédos – a határozattal érintett 
ingatlannal, ingatlanokkal közös határvonalú (telekhatárú) – telekkel rendelkezni jogosult, 
[kivéve a telekegyesítésre és a telekhatár rendezésre irányuló építésügyi hatósági 
eljárásokat,] 

d) jogszabályban meghatározott esetekben a tervező, a felelős műszaki vezető, az 
építési műszaki ellenőr és a kivitelező. 
 
 

Indokolás: Lásd a T/15886/41. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 323. §-ában az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 53/A. 
§ (3) bekezdés b) pontjának a következő módosítását. javasolja: 
 

/323. § Az Étv. a következő 53/A-53/C. §- okkal egészül ki:/ 
 
/(3) Az építésügyi- és az építésfelügyeleti hatóság:/ 

 
„b) a kérelemre indult eljárásban a kérelmezőt és a[z] kérelem benyújtásakor [érintett] 

ismert ügyfelet 
az eljárás hivatalból történt megindításától, illetve a kérelem beérkezésétől számított öt 

munkanapon belül értesíti az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az 
ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15886/38. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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5. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 324. §-ában az Étv. 58. § (4) 
bekezdését - a felvezető szöveg egyidejű pontosításával - új h) ponttal javasolja 
kiegészíteni: 
 

/324. § (1) Az Étv. 58. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(4) Az (1)-(2) bekezdésben említett nyilvántartások, továbbá az építésügyi, az 
építésfelügyeleti hatósági, illetve az egyéb építésügyi hatósági feladatot ellátó szervezetek 
hatósági eljárásaikhoz szükséges ügyiratok, valamint az építési napló az a), c) és h) pontok 
tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi személyes adatokat 
tartalmazhatják: 

a) családi és utónév, születési név, 
b) születési hely és idő, anyja neve, 
c) lakcím, székhely, 
d) személyi igazolvány száma, 
e) iskolai végzettség, szakképesítés, szakvizsga, szakmai gyakorlat, 

szakmagyakorlási jogosultság adatai, 
f) fegyelmi büntetések, 
g) számlát vezető hitelintézet neve. 
h)  adóazonosító szám, amelyet elkülönítetten kell kezelni és annak megismerésére 

csak a törvényben feljogosított hatóságok jogosultak.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15886/40. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 325. § (1) bekezdésében az Étv. 
62. § (1) bekezdés p) és q) pontjának a pontosítását, , valamint új r) ponttal történő 
kiegészítését javasolja: 
 

/325. § (1) Az Étv. 62.§-ának (1) bekezdése a következő o)—[q])r)  ponttal egészül ki:/ 
 
/(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)/ 
 
p) a településtervezők, az építészeti-műszaki tervezők, az építésügyi műszaki szakértők, 

az építési műszaki ellenőrök, a felelős műszaki vezetők és az építésügyi, építésfelügyeleti 
hatósági ügyintézők továbbképzésének részletes szabályait,  
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q) a településtervezési jogosultságra, valamint a településrendezési, építészeti-műszaki 
tervtanácsokra, valamint az építészeti minőség és értékvédelem követelményeire vonatkozó 
szabályokat,”  

 
r) az építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlásának, az építési napló vezetésének, a 

felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának, az építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdésére vonatkozó bejelentésnek, a bejelentés elbírálásának, az építésfelügyeleti 
tevékenység végzésének és az építésfelügyeleti bírság megállapításának szabályait.  
 

(rendelettel állapítsa meg.) 
 
Megjegyzés: A felvezető szöveg a joggyakorlatnak megfelelő pontosítást tartalmaz. 

 
Indokolás: Lásd a T/15886/39. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva Kovács Tibor képviselő 
T/15886/26. számú módosító javaslatához (a T/15886/37. sz. ajánlás 28. pontja) - a 
törvényjavaslat 345. § (3) bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 
 

„(3) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény e törvény 35. §-ával 
megállapított 82/C. §-ának (5) bekezdése, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény e törvény 106. §-ával módosított 79. § (2) bekezdése, továbbá e törvény 142–
144. §-a és 162. §-ának (2) bekezdése 2006. január 1-jén lép hatályba.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. és 9. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15886/33/2. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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8. Jauernik István képviselő - kapcsolódva Kovács Tibor képviselő T/15886/26. 

számú módosító javaslatához (a T/15886/37. sz. ajánlás 28. pontja) - a törvényjavaslat 346. § 
(1) bekezdését új 2. ponttal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a 
további pontok számozása értelemszerűen változik): 
 

/346. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
 

„2.a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. 
törvény 5. § (2) bekezdésében az „otthonául használ” szövegrész helyébe az „életvitelszerűen 
otthonául használ” szövegrész lép.” 
 
Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat az ismertetése során a joggyakorlatnak megfelelő jelölést 

kapott. 

 
Indokolás: Lásd a T/15886/42., 43., 44.. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő – kapcsolódva Kovács Tibor képviselő 
T/15886/26. számú módosító javaslatához (a T/15886/37. sz. ajánlás 28. pontja) - a 
törvényjavaslat 346. § (1) bekezdés 9. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/346. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
 
„9. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22. §-a (2) 

bekezdésének első mondatában, valamint a) pontjában a „munkanélküli-járadék” szövegrész 
helyébe a „munkanélküli-járadék, vállalkozói járadék” szövegrész, 71. §-ának első mondatában 
a „vizsgálatot” szövegrész helyébe „ellenőrzést” szövegrész, továbbá második mondatában „A 
vizsgálat” szövegrész helyébe „Az ellenőrzés” szövegrész, 73. §-ának első mondatában az 
„előleget” szövegrész helyébe „az igénylő részére végzésben előleget” szövegrész, [79. §-ának 
(2) bekezdésében a „jogosult kérelmére a nyugdíjfolyósító szervvel szerződéses 
kapcsolatban álló hitelintézet belföldön vezetett” szövegrész helyébe a „jogosult által 
megjelölt” szövegrész,] 79. §-a (4) bekezdésének első valamint második mondatában „az 
illetékes nyugdíjfolyósító” szövegrész helyébe „a nyugdíjfolyósító” szövegrész, 79. §-ának (5) 
bekezdésében „az előnyugdíjban, korengedményes nyugdíjban” szövegrész helyébe „a 
korengedményes nyugdíjban” szövegrész, 80. §-ának (4) bekezdésében a „fizetési meghagyás” 
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szövegrész helyébe a „fizetésre kötelező határozat” szövegrész, 97. §-ának (4) bekezdésében a 
„95. § (5) bekezdésének” szövegrész helyébe a „95. §” szövegrész lép,” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. és 7. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15886/33/3. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 

II. 
 
 
 A T/15886/37. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Alkotmányügyi bizottság, 
az Emberi jogi bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította 
ki: 
 
 
 

Pont Bizottság Előterjesztő 
9. támogatja egyetért 
10. támogatja egyetért 
11. támogatja egyetért 
12. támogatja egyetért 
13. támogatja egyetért 
14. támogatja egyetért 
20. támogatja egyetért 
21. támogatja egyetért 
29. támogatja egyetért 
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A T/15886/37. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Gazdasági bizottság és az 
előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Pont Bizottság Előterjesztő 
20. támogatja egyetért 
21. támogatja egyetért 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. június 16. 
 
 
 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 

elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési  

bizottság elnöke 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési  

bizottság elnöke 
 
 


