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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Hiszékeny Dezső (MSZP)
országgyűlési képviselő "Előfordulhat-e hogy születési név megváltoztatása valóban akadályozza a
bírósági végrehajtót feladata ellátásában és visszaélésre adhat alkalmat a kártérítésre kötelezett
részéről?" című, K/6714. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.



Címzett: Hiszékeny Dezső (MSZP)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak alapján az „Előfordulhat-
e  hogy  születési  név  megváltoztatása  valóban  akadályozza  a  bírósági  végrehajtót  feladata
ellátásában és visszaélésre adhat alkalmat a kártérítésre kötelezett részéről?” című, K/6714. számú
írásbeli kérdésére – Gulyás Gergely miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom.

Ma Magyarországon a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 47. § (1) bekezdése
szerint  a  végrehajtási  eljárás  eredményes  lefolytatása  érdekében  a  végrehajtó  szükség  esetén
beszerzi – egyebek mellett – az adós személyének azonosítására szolgáló adatokat. A hivatkozott
szakasz  (2)  bekezdése  értelmében  a  végrehajtó  mindezek  során  megkeresheti  az  adósra  és
vagyonára vonatkozó adatokat kezelő hatóságokat, szervezeteket.

Tájékoztatom,  hogy a születési  családi  és  utónév megváltoztatását  kérelemre  Budapest  Főváros
Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) mint kijelölt anyakönyvi szerv engedélyezheti.
Amennyiben  a  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  az  adós  személye  a  személyiadat-  és
lakcímnyilvántartásban, illetve egyéb nyilvántartásokban nem található, és ebből adódóan felmerül
a  névváltoztatás  lehetősége,  akkor  a  végrehajtó  megkereséssel  élhet  a  Kormányhivatal  felé.  A
Kormányhivatal  minden  esetben  együttműködik  a  bírósági  végrehajtókkal,  amennyiben  egy
végrehajtási eljárás során a névváltoztatásból kifolyólag az érintett személy személyazonosságának
tisztázása válik szükségessé.

Az Alaptörvényben is  alapjogként  biztosított  személyes  adatok védelme érdekében,  valamint  az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény rendelkezései alapján meghatározott azon szervek
köre, amelyek az anyakönyvi nyilvántartáshoz közvetlenül is hozzáférhetnek.

Felvetéseit  köszönöm,  azonban  a  fentiek  alapján  megítélésem szerint  megfelelően  biztosított  a
névváltoztatás  esetén  is  az  adós  személyének  azonosítása,  a  szabályozás  összhangban  van  a
személyes adatok védelméhez fűződő jog alkotmányos alapelvével, így – mindezekre figyelemmel
– az anyakönyvi nyilvántartáshoz történő közvetlen hozzáférés biztosítását a végrehajtók számára
nem tartjuk indokoltnak.

Budapest, 2019. július 17.
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