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országgyű lési képviselő

Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításáva l
összefüggésben szükséges módosításáról szóló T/10902 . számú törvényjavaslathoz ( a
továbbiakban : Javaslat) az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 60 . §-ának elhagyását javaslom, a további paragrafusok számozás a
értelemszerűen módosul .

Indokolás

Amikor 1805-ben Napóleon Bécs városához érkezett, megkérdezte tanácsadóját, hogy mi t
tegyen a magyarokkal? Ő ezt válaszolta : Felség! A magyarok büszkék a múltjukra . Vedd el e
nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz !

A magyar adatvédelmi szabályozás a személyes adatok védelmét az él ő személyek
információs önrendelkezési jogaként értelmezi . A levéltárakról szóló törvény ezért így
rendelkezik : 1

„A személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő harminc év
után válik bárki számára kutathatóvá.' ”

Az elhalálozással a személyiség védelmét a kegyeleti jog veszi át, mely az id ő múlásával
fokozatosan elenyészik . A jogalkotó ezért a kegyeleti jog keretében a halál után még 30 évig

1 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérő l szóló 1995 . évi LXVI . törvény 24 . § -

ának (1) bekezdése .



az örökös engedélyéhez köti ezen személyes adatok megismerhetőségét . Az érintett
elhunytát követő 30 év elteltével az adatot viszont már bárki kutathatja .

Az előző parlamenti ciklusban 2009 . november 13-án nyújtotta be a szocialista hátterű Bajnai
Kormány az Országgyűléshez az anyakönyvi eljárásról szóló törvényjavaslatát . Ennek a
Javaslatnak a 79 . §-ában el volt rejtve a történelmi múlt megismerését meggátló rendelkezés ,
melynek lényege : az érintett elhunytát követően az addigi 30 év helyet 90 évig (!) ne lehessen
megismerni a történteket . 2

Egy hónappal kés őbb : 2009 . december 14-én 200 szocialista-liberális képvisel ő az eredeti
előterjesztéssel megegyező szöveget törvényerőre emelte, de szerencsénkre azzal, hogy a
törvény csak egy évvel kés őbb lép majd hatályba .

E szocialista törvény nyilvánvalóan arra irányult, hogy meggátolja, hogy a levéltárban őrzött
iratok, azaz hiteles adatok alapján kutathassuk és megismerhessük

- az I . és a II . világháborúban elhunytak,

az 1950-es évek kényszermunka táborainak áldozatai ,
- az 1956-os forradalom és szabadságharc h ősei ,

az 1956-ot követ ő megtorlások áldozatai stb .

adatait, s közre adhassuk a személyes tragikus történetüket .

2010-ben jobboldali kormány került hatalomra . A FIDESZ akkor még elkötelezettnek
mutatkozott a történelmi közelmúlt tényeinek feltárása iránt, ezért a még hatályba nem lépett
törvény szövegének 2011-ben történt módosításával visszaállította a 30 éves kegyeleti idő t, s
ezzel visszaállította a történelmi közelmúltunk kutatásának lehetőségét . 3

Ezzel lehetővé tette, hogy a levéltárban őrzött hiteles adatok alapján továbbra is kutathassuk
és megismerhessük

a II . világháborús hősi halottak ,

- az 1950-es évek kényszermunka táborainak áldozatai ,
- az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei ,
- az 1956-ot követő megtorlások áldozatai stb .

adatait, s közre adhassuk a személyes tragikus történetüket .

A fentiekhez képest, mint derült égb ől a villámcsapás, a múlt héten kézhez vettük a most
tárgyalt igen terjedelmes Törvényjavaslatot, melyet elolvasni ugyan alig volt még id ő, de

2 A levéltár által őrzött anyakönyvbe bejegyzett adat megismerésére a közlevéltárakról szóló törvénynek a
közlevéltár anyagában történ ő kutatásra vonatkozó szabályait csak akkor lehet csak alkalmazni, ha az
anyakönyvi adat keletkezése óta kilencven év eltelt .

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I . törvény 2011 : CLXVI. törvény 72 . § .-ával megállapított 79 . § (2 )
bek .



szemfüles szakért őnk észrevette, hogy a Javaslat 60. §.-a úgy kívánja módosítani az
anyakönyvi eljárásról szóló törvény 79 . §-át, hogy az anyakönyveknek a levéltár által őrzött
másodpéldányába az érintett halála után már soha senki nem tekinthessen be. Ilyen örök
időkre szóló megismerési tilalom még államtitok esetén sincs .

Rejtély, hogy mi indokolhatja ezt az elképeszt ő ötletet, mely a történelmi közelmúlt
megismerését megakadályozza, s melyet ezért szocialista képvisel őtársaink nyilvánvalóan
lelkendezve támogatni fognak?

A Javaslat indokolása csak annyit mond, hogy ha valaki az adatokat meg szeretné ismerni, a z
a levéltári másolati példányban kutatása helyett forduljon bizalommal az anyakönyv eredet i
példányát őrző anyakönyvvezetőhöz.

A Javaslat 60. §-ában olvasható új szöveg szerint viszont az anyakönyvvezető csak az ún.
„jogosult” számára engedélyezheti a betekintést az anyakönyvbe . S ki a jogosult?

A törvény az anyakönyvezett adat megismerésére jogosult a személyi igazolványt kiállító
hatóság, a kormányhivatal, az ügyészség, a bíróság és a nemzetbiztonsági szolgálat és az
anyakönyvi ügyekért felel ős miniszter .

Az anyakönyvben megőrzött adatot nem ismerheti meg többé sem az elhunyt személ y
gyermeke, sem más családtagja, egy családkutató, de még egy tudományos kutató sem . . .

Mindez igen rossz viccnek tűnik.

A családkutatás talán sokak szemében hobbynak tűnik, de gondoljunk csak arra, hog y
napjainkban a genetikai vizsgálatok már lehet ővé teszik az öröklődő betegségek korai
felismerését, ha a felmenők hasonló betegsége több generáción keresztül jelentkezett . Az
elhunyt személy betegségeivel kapcsolatos adatok ezért nemcsak magára az elhunytra, hane m
leszármazottaira, azaz ránk és gyermekeinkre, unokáinkra is vonatkozhatnak, illetve a z
egészségügyi adatokból már szerencsére e személyekre is levonhatók következtetések .

A passaui levéltár munkatársai a bajor vidéken készítettek több mint 400 ezer anyakönyv i
bejegyzést tartalmazó anyakönyvi adatbázist, s ezt a projektet az orvosi egyetem és a német
egészségügy finanszírozta . Az adatbázist arra hasznosították, hogy bizonyos ritka, nagy
költséggel szűrhető és kezelhet ő betegségek vizsgálatát-feltárását elősegítsék. Felismerték ,
hogy a halált okozó megbetegedések történeti adatai alapján jóval hatékonyabban sz űrhetik a
potenciális hordozó személyeket, mintha csupán véletlenszerűen vizsgálnák a lakosságot .

Az orvos a családi adatok ismeretében javaslatot tehet egyes gyógyszerek mell őzésére ,
valamint az időben alkalmazandó terápiára. Sokan éppen e tudományos fejl ődés hatására



kezdték kutatni el ődeik betegségeit, s feltérképezték családfájukat. Ennek a gyakran

életmentő családkutatásnak a meggátlása nem lehet a jogalkotó akarata .

A világháló robbanásszerű elterjedése kapcsán az anyakönyvi bejegyzések nagy része már

bárki számára hozzáférhető . A fejlett demokráciák egy részében már jó ideje alkalmazkodtak

a XXI. század elejére megváltozott helyzethez, s az adatvédelem körében immár nem az
adatok megismerhetőségét korlátozzák, hanem a megismert adat felhasználását köti k
feltételekhez .

Néhány ismertebb példa:

Hollandiában az elhunyt személyek adatai korlátozás nélkül kutathatók és publikálhatók ;

Svédországban az élő személyek neve, születési dátuma és a lakcíme is szabadon

publikálható, ha a nyilvánosságra hozatal nem okoz kárt ;

az USA-ban bárkinek a kérésére 10 USD-ért megküldik az elhunyt születésével ,
házasságkötésével kapcsolatos adatokat is .

A személyes adatok védelmét illetően Magyarország húsz évvel ezelőtt még élenjáró ország

volt. Mára elengedhetetlen, hogy el őbb-utóbb ezt a jogszabályt is az információs társadalo m

követelményeihez igazítsák . Ebben a folyamatban különösen visszalépésnek tűnne a szigorító
szabály, amely értelmetlenül szembefordulna a világ fejl ődésével . . .

Ebben a helyzetben egyetlen életszerű megoldás követhet ő , ha a Javaslat inkriminált

60. §-a elmarad. Az erre irányuló módosító indítványt ezért nyújtottam be .

Budapest, 2013 . május 7 .

dr. Staudt Gábor

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

