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Z. Módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2012 . évi költségvetésé t
megalapozó egyes törvények módosításáról” szóló T/4656 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvenyjavaslat a 66 . §-t követően az alábbi új 67 . címmel és 67 . §-sal egészül ki, és ezzel
egyidejű leg a további címek és paragrafusok számozása értelemszerűen módosul :

„67. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I. törvény eltérő szöveggel történő
hatálybaléptetése

67 .

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I. törvény 79. § (2) bekezdése a következő
szöveggel lép hatályba :

„(2) A levéltár általőrzött anyakönyvbe bejegyzett adat megismerésére a közlevéltárakról
szóló törvénynek a közlevéltár anyagában történő kutatásra vonatkozó szabályait kell
alkalmazni azzal, hogy a védelmi időt az anyakönyvi alapbejegyzéstő l kell számítani .”"

INDOKOLÁ S

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér ől szóló 1995. évi
LXVI. törvény 24. § (1) bekezdése szerint „Ha törvény másként nem rendelkezik, a
személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követ ő harminc év után
válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő , ha a halálozás éve nem ismert, az érintett
születéstől számított kilencven év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, a
levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év .” A 2012. január 1-jén hatályba lépő



anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I . törvény 79 . § (2) bekezdése viszont a védelmi időt 90
évre emeli fel .

A magyar adatvédelmi szabályozás a személyes adatok védelmét az él ő személyek
információs önrendelkezési jogaként értelmezi . Az elhalálozással a személyiség védelmé t
a kegyeleti jog veszi át, amely az id ő múlásával fokozatosan elenyészik. Ez az oka annak ,
hogy a levéltári törvény a közlevéltárakban a személyes adatot tartalmazó levéltári anya g
megismerését az érintett halálozási évét követő harminc éven belül még az örökö s
engedélyéhez köti, míg harminc év után az adatot már bárki kutathatja . A 30 év helyébe lépő
90 év tehát a kegyeleti joggal nem indokolható . A védelmi időnek 30 évről 90 évre történő
felemelése ráadásul számos gyakorlati problémát is felvet, továbbá a jelenlegi nemzetköz i
adatvédelmi szabályozási tendenciákkal is ellentétes irányba mutat .

A módosító javaslat ezért a 90 éves korlátozás elhagyását indítványozza, a közlevéltár i
törvényben meghatározott 30 éves védelmi idő számítását pedig az anyakönyvi eljárásró l
szóló törvény terminológiájának megfelel ően pontosítja, és annak kezdetét az anyakönyvi
alapbejegyzés időpontjához köti .

Budapest, 2011. november 3 .

L. Simon László
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