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ALKOTMÁNYÜGYI, IGAZSÁGÜGYI
ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
46/1994. (IX. 30 .) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes
törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szüksége s
módosításáról szóló T/10902 . számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban: törvényjavaslat) a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 9 . §-a a következők szerint módosul :

„9. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I . törvény „Illetékesség” alcíme a következő 12/A. § -

sal egészül ki :

„12/A. § (1) Az apai elismerő nyilatkozatot és – ha azt nem az apai elismerő nyilatkozattal együtt

tették meg – az apai elismerő nyilatkozathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatotaz az

anyakönyvvezető rögzíti az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában, aki el ő tt a nyilatkozatot

tették.

(2) A nem az anyakönyvvezet ő előtt tett apai elismerő nyilatkozatot	 és – ha azt nem az apai
elismerő nyilatkozattal együtt tették meg – az apai elismer ő nyilatkozathoz szükséges hozzájárul ó
nyilatkozatot

a) – ha a gyermek a nyilatkozattétel id őpontjában még nem született meg –

aa) azon szerv székhelye szerinti anyakönyvvezető , amely előtt a[z apai elismer ő ] nyilatkozatot
me ették ,

ab) a konzul elő tt tett [apai elismerő ]nyilatkozatot az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter,

b) – ha a gyermek a nyilatkozattétel időpontjában már megszületett – a születést nyilvántartó

anyakönyvvezető,	 illetve a hazai anyakönyvezést végz ő hatóság

rögzíti az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában.”"
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2. A törvényjavaslat 52 . §-a a következők szerint módosul :

„52. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I . törvény „Bejelentés” alcíme a következő 62/A. § -
sal egészül ki :

„62/A. § Az anyakönyvvezető elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével
közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban : közvetlen hozzáférés) jogosul t

a) a személyazonosság és az állampolgárság ellen őrzése, valamint az elhalt személyek
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványainak, valamint a személyi azonosító t
és lakcímet igazoló hatósági igazolványának bevonása céljából a polgárok személyi adatainak é s

lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, valamint a külföldre utazásról szóló törvénybe n
meghatározott adatokat, valamint

b) a személyazonosság ellenőrzése, valamintaz elhalt személyek személyazonosság igazolására

alkalmas hatósági igazolványainak bevonása céljából a közúti közlekedési nyilvántartásról szól ó

törvényben meghatározott adatoka t

megismerni .'

3. A törvényjavaslat 56 . §-ában az anyakönyvi eljárásról szó 2010. évi I . törvény 69/C . §-a a

következők szerint módosul :

„69/C. § Az elektronikus anyakönyv a születéssel kapcsolatban nyilvántartj a

a) a szülők 69/B. § (1) bekezdés b) pont bb) és bd), annak hiányában bc), valamint bh)	 ésbi)

alpontjában foglalt adatait ,

b) a származási helyet ,

c) a többes születést ,

d) tény szerinti örökbefogadás eseténaz örökbefogadás tényét, 	 valamint az örökbefogadó szül ő
va l szülők 69/B. • 1 bekezdés b • ontba)ésbi)alpontjában foglalt adatait,

e) ha valamelyik vagy mindkét szül ő képzelt, ennek tényét,

fi az a), d) és e) pontban foglalt adatok változását ,

g) az adatot bejegyz ő személy nevét és felhasználói azonosítóját ,

h) a bejegyzés idejét és

i) a keletkezett anyakönyvi alapiratok típusát és azonosító számát . ”

4. A törvényjavaslat 56. §-ában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I. törvény 70. § (5) és

(6) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(5) A nem az anyakönyvvezető előtt tett apai elismerő nyilatkozat a (2) bekezdésben
meghatározott adatokat, valamint az apa, a kiskorú apa vagy anya törvényes képvisel ője, az anya, a
tizennegyedik életévét betöltött gyermek, a kirendelt gondnok vagy gyám, a tolmács és [az
anyakönyvvezető ] a nyilatkozatot felvevő személyaláírását tartalmazza. Az apai elismerő
nyilatkozatot felvevő szerv a nyilatkozat aláírt példányát megküldi az adatok rögzítésére illetékes
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anyakönyvvezetőnek,	 illetve hazai anyakönyvezést végz ő hatóságnak vagy az anyakönyvi ügyekért
felelős miniszternek . Ha az apai elismerő nyilatkozatot születendő gyermekre tették, a gyermek
születésének az arra illetékes anyakönyvvezető általi anyakönyvezését követően az adatokat az apai
elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában rögzítő anyakönyvvezető vagy az anyakönyvi ügyekért
felelős miniszter az apai elismerő nyilatkozat aláírt példányát megküldi a születést nyilvántart ó
anyakönyvvezetőnek vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.

(6) Ha a megszületett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat teljes hatálya megállapítható, a z

anyakönyvvezető ,	 illetve a hazai anyakönyvezést végz ő hatóság az adatok apai elismerő
nyilatkozatok nyilvántartásában történő rögzítésével egyidejűleg az adatokat az elektronikus

anyakönyvbe is bejegyzi."

5 . A törvényjavaslat 56. §-ában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I . törvény 72/A. (1 )

bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) A papíralapú anyakönyvek nyilvántartása a papíralapú anyakönyvben szereplő bejegyzések

elektronikus anyakönyvben történő rögzítésének megkönnyítése, valamint a papíralapú

anyakönyvekből való adattovábbítás megkönnyítése céljából anyakönyv típusonként tartalmazz a

a) a papíralapú anyakönyvet őrző település nevét,

b annak a teleülésnek vaj teleüléseknek a nevét amel illetve amel ek an akön i esemén eit

az adott papíralapú anyakönyv tartalmazza,

[b)]l a papíralapú anyakönyv[ek azonosító adatait, ]

ca)típusát,

cb)okmányazonosítóját,

cc) megkülönböztető betűjelét ,

[c) ]d1 a papíralapú anyakönyvbe tett első és utolsó bejegyzés sorszámát és

[d)]1 a papíralapú anyakönyvbe tett első és utolsó bejegyzés időpontját . ”

6. A törvényjavaslat 57 . §-ában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I . törvény 73 . § (6)
bekezdése a következők szerint módosul :

„(6) Az anyakönyvi okirat adatainak kijavítása kicseréléssel történik. A hibás adattartalmú,	 hamis

vagy meghamisított anyakönyvi okiratot be kell vonni . ”

7. A törvényjavaslat 57 . §-ában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I . törvény 73/A . § (2 )

bekezdés e) pontja a következ ők szerint módosul :

„e) tény szerinti örökbefogadás eseténaz örökbefogadás tényét,	 valamint az örökbefogadó szülő
vagy szülők 69/B . & (1) bekezdésb)pontba)ésbi)alpontjában foglalt adatait, ”

8. A törvényjavaslat 57 . §-ában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I . törvény 73/A . § (8 )

bekezdése a következők szerint módosul :
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„(8) Külföldi felhasználás céljából diplomáciai felülhitelesítéshez szükséges közbens ő
felülhitelesítéssel, diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint Apostille-tanúsítvánnyal [az egy évnél
nem régebben kiállított születési, házassági, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatról szól ó
anyakönyvi kivonatot, valamint] a 2006. március Hét követően kiállított [halotti] anyakönyv i
kivonatot lehet ellátni . ”

9. A törvényjavaslat 74 . §-ában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I . törvény 92 . § (3)
bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) Az e törvény hatálya alá tartozó nyilvántartásokból teljesített adattovábbítások (2) bekezdésbe n
foglalt adatait az adattovábbítástól számított öt évig meg kell őrizni .	 Ha az e törvény hatálya al á
tartozó	 nyilvántartásokból	 teljesített	 adattovábbítás különleges adatokat 	 is	 tartalmaz,	 az
adattovábbítás (2) bekezdésben foglalt adatait az adattovábbítástól számított húsz évig meg kel l
őrizni .”

10. A törvényjavaslat a következő új 12 . alcímmel egészül ki, egyidejűleg a további
rendelkezések számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozások megfelel ően
módosulnak:

„12. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999 . évi LXXXIV. törvény módosítása

97.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999 . évi LXXXIV. törvény 19. * (1) bekezdés t)
pontjában az „az elhunyt személy személyazonosság _igazolására alkalmas okmányának bevonás a
céljából” szövegrész helyébe az „a személyazonosság ellen őrzése és az elhunyt személy

személyazonosság igazolására alkalmas okmányának bevonása céljából” szöveglép, ”

11. A törvényjavaslat 117 . § (3) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(3)

	

A 6 . §, a 9-12 . §, a 18-20 . §, a 28. §, a 29. §, a 35. §, a 40. §, a 42 . §, a 46. §, a 47. §, az
50 . §, az 52. §, az 55 . §, a 63 . §, a 66 . §, a 68 . §, a 78 . §, a 83 . §, a 85-[105] 106. §, a [115]	 116 . § és
az 1 . melléklet 2014 . július 1-jén lép hatályba.”

INDOKOLÁS

1 . A T/10902/3. számú módosító javaslat 10 . pontja az apai elismerő nyilatkozatok
nyilvántartásának adattartalmává teszi az apai elismerő nyilatkozathoz kapcsolódó (egyes
esetekben a gyermek, illetve törvényes képviselő részéről szükséges) hozzájárul ó
nyilatkozatokra vonatkozó adatokat . Ezzel összefüggésben szükséges megállapítani az arra
vonatkozó hatásköri szabályokat is, hogy e hozzájáruló nyilatkozatokat – ha azokat nem a z
apai elismerő nyilatkozattal együtt tették meg – mely szerv rögzíti az apai elismer ő
nyilatkozatok nyilvántartásában . Szükséges továbbá a nyilvántartásban rögzítésre jogosult é s
köteles szervek kiegészítése a hazai anyakönyvezést végz ő hatósággal arra az esetre nézve ,
ha a születés anyakönyvezése hazai anyakönyvezés körében történt, és utóbb eze n
anyakönyvezett gyermek tekintetében tesznek apai elismer ő nyilatkozatot .
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2. Mivel a vezetői engedély a személyazonosság igazolására is alkalmas, és egyes esetekben a z
erre alkalmas egyetlen okmány is lehet, az anyakönyvvezet őnek a közúti közlekedési
nyilvántartáshoz való adathozzáférést e célból is biztosítani indokolt .

3. Az örökbefogadás anyakönyvezésére a hatályos magyar jog szerint vér szerinti
örökbefogadásként vagy tény szerinti örökbefogadásként kerülhet sor . Előbbi esetben az
elektronikus anyakönyv rendszerében az örökbefogadás adatváltozásként fog megjelenni ,
amelynek során változnak az érintett adatai, többek között szüleinek neve is, amely adat ez t
követően az örökbefogadó szülők adatait fogja tartalmazni, így az anyakönyvi bejegyzé s
aktuális állapota alapján vér szerinti szülőkként szerepelnek. A tény szerinti örökbefogadás
esetében a gyermeknél továbbra is a vér szerinti szül ők szerepelnek a szülők adatai között,
bejegyzésre kerül azonban az örökbefogadás ténye, valamint szükséges ebben az esetben a z
örökbefogadó szül ők adatait is kötelez ő adattartalomként előírni . A módosító javaslat ezen
túlmenően a születéssel összefüggésben az elektronikus anyakönyv kötelez ő adattartalmává
teszi a szülők házassági nevét is .

4. A törvényjavaslat 9 . §-át (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény tervezett
12/A. §-át) érintő módosító javaslattal összefüggésben szükséges kiegészíteni az apa i
elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában való adatrögzítésre vonatkozó elő írásokat a hazai
anyakönyvezést végző hatóságra vonatkozó utalással . A módosító javaslat ezen túlmenően
terminológiai pontosítást tartalmaz .

5. A papír alapú anyakönyvek nyilvántartása kiegészítésének indoka, hogy a megjelöl t
valamennyi adat szükséges ahhoz, hogy a nyilvántartás betölthesse a célját és biztosítsa a
korábbi papír alapú anyakönyvekben nyilvántartott adatok gyors és pontos fellelhet őségét .

6. A módosító javaslat kifejezetten rendelkezik arról, hogy a hamis vagy hamisított anyakönyv i
okiratot be kell vonni, így nem csak a hibás, hanem a hamis vagy hamisított okiratok
tekintetében is pontosan rendelkezni fog a törvény arról, hogy azokkal kapcsolatban hogya n
kell eljárni .

7. A módosító javaslat a 3 . pontban foglalt módosító javaslattal összhangban biztosítja a z
örökbefogadással összefüggésben nyilvántartott adatoknak a születési anyakönyvi kivonato n
történő helyes feltüntetését .

8. A módosító javaslat indoka, hogy a 2006 . március 1-jei időpont az Anyakönyvi Szolgáltató
Alrendszer, az anyakönyvvezetők munkáját támogató informatikai alkalmazás indulásának
időpontjaként azért bír a felülhitelesítési tevékenység szempontjából kiemelt jelentőséggel ,
mert nagymértékben el ősegíti az okmány kiállítója jogosultságának ellen őrzését, tekintettel
arra, hogy okmányok kiállítására ezen id őponttól kezdődően csak ezen rendszeren keresztül
van lehetőség. Figyelemmel arra, hogy az anyakönyvi kivonat a hatályos el őírások és a
törvényjavaslat rendelkezései értelmében a kiállításakor érvényes adatokat tartalmazza, és a
felülhitelesítési tevékenység lényege a kiállító szerv vagy személy jogosultságának, ne m
pedig az adattartalom aktualitásának igazolása, indokolatlan az adatváltozás lehetőségére
tekintettel szűkíteni azon kivonatok körét, amelyek tekintetében a felülhitelesíté s
elfogadható, mivel az informatikai rendszer a jogosultság megállapításának lehet őségét
2006. március 1-jétő l biztosítja .

9. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi CXII .
törvény értelmében a különleges adatokkal összefüggésben teljesített adattovábbítássa l
kapcsolatos adatokat az adattovábbítási nyilvántartásban legalább húsz évig meg kell őrizni,
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legkevesebb ennyi ideig ugyanis biztosítani kell az ilyen adattal összefügg ő
adattovábbításról történt tájékoztatás lehet őségét.

10. A törvényjavaslat 52 . §-át (az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I. törvény tervezett
62/A. §-át) érintő módosító javaslattal összefüggésben az anyakönyvvezet őnek a közúti
közlekedési nyilvántartáshoz való hozzáférését biztosító el őírást a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló törvényben is pontosítani szükséges .

11. A módosító javaslat a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény 10 . pont szerint i
módosítását az új anyakönyvi szabályozás hatálybalépésének id őpontjával, 2014. július 1 -
jével rendeli hatályba léptetni .

Budapest, 2013 . május 13 .

Dr. Cser-Palkovics András

elnök
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