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Érkezett: 2012 S "ü V 13. 2012. évi . . . törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény módosításáró l

1 . §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 . évi LXVI .
törvény 26 . §-a az alábbi (4a) bekezdéssel egész űl ki :

„(4a) Egy lakásba — az ingatlan-nyilvántartásban meghatározott területnagyság alapján — ha t
négyzetméterenként egy személy jelenthet ő be.”

Hatályba léptető rendelkezé s

2 .

E törvény a kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba, és a következ ő napon
hatályát veszti .



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Számos települési önkonnányzat alkotott helyi rendeletet a lakcímbejelentés helyi szabálya i
vonatkozásában. Az Alkotmánybíróság 76/2009 . (VII. 10.) számú határozata Pilis Váro s
önkormányzata által alkotott lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló rendeletet
megsemmisítette jogszabályi felhatalmazás nélküli jogalkotásra hivatkozva .

Elmondható ugyanakkor, hogy ezt követ ően az önkormányzatok egész sora kis falvaktól a
megyei jogú városokig bezárólag, alkottak ilyen rendeletet .

Felsorolni sem lehet, de a példa kedvéért egy párat megemlítünk : Miskolc, Salgótarján,
Tiszavasvári, Sárospatak, Polgár, Encs, Tiszanána, Ujhartyán, Bugyi, Cibakháza . A
kormányhivatalok törvényességi észrevételt tettek ezekben az esetekben .

Az önkormányzatok két utat választottak: Salgótarján az egyik utat választva visszavonta a
rendeletét, bár lakossági igényeket akartak kielégíteni, amikor a rendelet hoztak „az

életminőség ellenes” helyzetek kezelésére.

Miskolc a másik utat választotta . A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivata l
törvényességi észrevételével nem értettek egyet . A közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett (nem szavazott 8 fő) hozta meg döntését az elutasításról. Tehát
elmondható, hogy pártállásra tekintet nélkül, egyetlen egy képvisel ő sem volt a közgyűlésben,
aki a kormányhivatal álláspontját támogatta volna .

Az önkormányzatok olyan szabályokat alkottak, amely 6 m2-enként 1 fő bejelentkezését tette
lehetővé. Ennek mértéke azonos a fogvatartottak számára járó minimális tér mértékével a
büntetés végrehajtás során.

Elgondolkodtatónak tartjuk, hogy míg az állampolgárok lakáscélú helyiségeinek álland ó
lakcímként történő használatára – a legkisebb alapterületet tekintve – semmilyen jogszabál y
nem tartalmaz minimális követelményeket, addig - többek között a kedvtelésb ől tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41!2010 . (II. 26.) Korm. rendelet még a
magánházaknál és az állatokat árusító üzleteknél előírja azokat a tartási körülmények
biztosítását, mely megfelel az állatvédelmi törvénynek és a kedvtelésb ől tartott állatok
igényeinek is.

E szerint tilos például ebet 10 m2-nél kisebb területen tartani, de csoportos tartás esetén i s
legalább 6 m2-t kell biztosítani. De 1999-ben elfogadott, uniós állatjóléti irányelv szerint
hazánkban is kötelező lenne feljavított ketrecben tartani a tojótyúkokat, eszerint minimum 75 0
cm2 életteret kellene biztosítani tyúkonként, és ülőrúddal kellene ellátni a ketreceket .

Ezek alapján elvárható, hogy a XXI . században egy civilizáltnak mondott országban
megváltoztatásra kerüljenek azok az életminőség ellenes helyzetek, amely embertelenűl
zsúfolt körülmények között engedi „élni” állampolgárait . A módosító javaslat erre nyújt
megoldást.



Részletes indokolás

Az I. §-hoz

Az általános indokolásban megfogalmazott jogpolitikai célok érdekében szükséges a polgáro k
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 . évi LXVI. törvény 26. §-ának
kiegészítése szükséges .

A 2. §-hoz

A kihirdetést követő kilencvenedik napon történő hatályba lépés elegendő időt biztosít a
javaslat által eszközölt változásokhoz való alkalmazkodáshoz.



országgyű lési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kővér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján — benyújtjuk a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 . évi LXVI.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatunkat .

A javaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2012 . június 11 .

Sneider Tamás

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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