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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről
és  elektronizálásáról,  valamint  egyes  kapcsolódó  törvények  módosításáról szóló  T/13670.
számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti
elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az At. 9. § (2) [bekezdése ]bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a
következő c) ponttal egészül ki:
[(A házassági névviselési forma módosítására)]
(A házassági névviselési forma módosítására)

[„c) az  elektronikus  anyakönyvben  szereplő  anyakönyvi  bejegyzés  vonatkozásában
elektronikusan benyújtott kérelem esetén az anyakönyvi szerv”]
„b) az elektronikus anyakönyvben még nem szereplő anyakönyvi bejegyzés esetén a nyilvántartó
anyakönyvezető,
c) az elektronikus anyakönyvben szereplő anyakönyvi bejegyzés vonatkozásában elektronikusan
benyújtott kérelem esetén az anyakönyvi szerv”

[(illetékes.)]
(illetékes.)



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés - At. 23. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) Az At. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Azonos  állampolgárságú  nem  magyar  [állampolgárságú]állampolgár házasulók  az
állampolgárságuk szerint  illetékes,  Magyarország területén található külképviseleti  hatóságnál  is
köthetnek házasságot,  feltéve,  hogy nemzetközi  szerződés és a külföldi állam joga ezt  lehetővé
teszi.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (3) bekezdés - At. 35. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az At. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Azonos  állampolgárságú  nem  magyar  [állampolgárságú]állampolgár felek  az
állampolgárságuk szerint  illetékes,  Magyarország területén található külképviseleti  hatóságnál  is
létesíthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot, feltéve, hogy nemzetközi szerződés és a külföldi állam
joga ezt lehetővé teszi.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés - At. 48. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1)  Az  At.  48.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő  rendelkezés  lép  és  a  §  a  következő  (2)
bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha a fél a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőzően olyan házassági nevet visel,
amelyet a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését követően nem viselhet tovább és a bejegyzett
élettársi  kapcsolat  létesítéséig  a  házassági  névviselési  formájának  módosítását  nem kérelmezte,
akkor  a  házassági  anyakönyvbe  bejegyzett  házassági  nevet  a  [Bék.  tv.  ]bejegyzett  élettársi
kapcsolatról,  az  ezzel  összefüggő,  valamint  az  élettársi  viszony igazolásának megkönnyítéséhez
szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény  3. § (3) bekezdésének
megfelelően hivatalból módosítani kell.”

Módosítópont sorszáma: 5.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (4) bekezdés - At. 51. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az At. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A 2015.  április  1.  napját  követően  lezárult  névváltoztatási  ügy iratanyagát  három évig  az
anyakönyvi szerv őrzi, ezt követően átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § 11. pont
Módosítás jellege: módosítás

29. §

Az At.
11. 23. § (3) bekezdésében [a „nem ]az „állampolgárságú nem magyar  állampolgár  házasulók”
szövegrész  helyébe  a  „külföldi  állampolgárságú  házasulók  –  ideértve  azt  is,  ha  a  házasulók
valamelyike magyar állampolgársággal is rendelkezik –” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § 15. pont
Módosítás jellege: módosítás

29. §

Az At.
15.  35.  §  (3)  bekezdésében  [a  „nem  ]az  „állampolgárságú  nem  magyar
[állampolgárságú]állampolgár felek” szövegrész helyébe a  „külföldi  állampolgárságú felek –
ideértve azt is, ha a felek legalább egyike magyar állampolgársággal is rendelkezik –” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

30. §

Hatályát veszti az At.
a) 15. § [(4)](3) bekezdésében az „és névváltoztatási okiratmásolatát” szövegrész,
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 9.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 19. § (1) bekezdés - At. 63. § (10) bekezdés b) pont
… okirat, 
hatvanöt…

2.
23. § (1) bekezdés - At. 70. § (2) bekezdés i) pont nyitó 
szövegrész

… igen,

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítások. 
2. Kodifikációs pontosítások. 
3. Kodifikációs pontosítások. 
4. Kodifikációs pontosítás. 
5. Kodifikációs pontosítás. 
6. Kodifikációs pontosítások. 
7. Kodifikációs pontosítások. 
8. Kodifikációs pontosítás. 
9. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
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