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A kisebbsé gi utónevek anyakönyvezé se
Dr. Piltté l Sándot 6elüggmlnlszter ú rnaft,
Budapest

Tlsztelt Miní szter Úr!

Korábbi levelemben táié koztattam önt arró1, hogy
egy szerb nemzetisé g panaszos segí tsé gemet ké rte
kislányának a szerb 1elena utóné ven való anyakönyvezé sé hez.Az eljárására ilieté kes anyakön}",/vezet a
Magyaí Utóné Vkönyvben nem szerepl |elena nevet

a ggermek nemé neh megfelel utónevet szabad. A Maguarcrsziqon é l nemutisé qiek, illet eq nemzetisé gi anyanqelv ek a
nemzetisé ghez tartozás iqazllása né lkül - a nemzetisé qnek meg-

í elel utónevet viselhetnek"

.

A hivatkozott rendelkezé sek ké t módon é rtelmezhe-

t k,

1 ) a Nektv, arra jogosí tja fel a kisebbsé ghez tartozó
szú l ket, hogy minden megköté s né lkül adhassanak

utónevet gyermeküknek, nem felté tel tehát, hogy a vá-

csak azzal a felté te]]el jegyezte Volna be, ha va]amelaszloIl né V nerczelisé gi legyenl
lyik szül í rásbeli nyilatkozatot tesz a szerb nemzeti
2) a Nektv, azt teszi ]ehet vé , hogy a szül identitákisebbsé ghez tartozásáról, A panaszos a nyilatkozat_
sának kifejezé se cé ljából, meghatározott kisebbsé gi
té telt elutaSí totta, mert megí té lé Seszerint nemzetisé - nevet adhasson gyermeké nek,
gé nek regisztrálása sé rtené kisebbsé gi jogait,
Megkeresé semre Felhai államtitkár ú rí ól azt a táié ,
Ez a konkré t ügy vé gül azzal zárull, hogy a Magyar
koztatást kaptam, hogy a jogalkalmazás során az els
Tudományos Akadé mia Nyelvtudományi Inté Zeté nek é rtelmezé st tekintik irányadónak, tehát ha valamely
szakvé lemé nye alapján a ]elena nevet felvetté k a szaszül a Nektv, hatálya alá tartozónak vallja magát, a
badon anyakönynreztethet
utónevek közé . A panaszos
ké rt utónevet külön szaké rt i vé lemé nyné lkül is bejegyzik az anyakönywezet k,
í gy nemzetisé gé nek igazolása né lkül is ké rhette ezen
utóné v anyakönyvezé sé t,
Álláspontom Szerint, amennyiben ezt a jogé rtelmeA vonatkozó jogszabályok áttekinté Se é s a BelügyZé st köVetiük, a jogalkotó akkor jár el köVetkezetesen,
miniszté riumtó] kapott tájé koztatás aiapján ú gy í té - ha hatályon kí vül heiyezi az anyakönyvi jogszabályok_
lem meg, hogy a kisebbsé gj utónevek anyakönyvezé nak a Magyar Utóné vkön5,vre vonatkozó el í rásait, vasé nek hatályos szabályozása, illetve az ehhez kapcsolamint azt rendelkezé st, mely az adott kisebbsí ghez tarlódó |ogalkalmazási gyakorlat több szempontból is tlzáshlz köti a nemzetisé gi né v választását,
aggályokat vet lel, ezé rt a konkré t ügyt l elvonatkozEz a iogszabálymódosí tás összhangban lenne azzal
tatva további inté zkedé sekettartok szú ksé gesnek.
az áita]am is ké pviselt állásponttal, mely szerint a
gyermek nevé nek megválasztása a magánszfé rába tarL
tozó dönté s, alapvet en a szül joga, í gy abba az álA joqi szabólqozás kapcsán megáIlapí tott visszásságok
1amnak csak kivé te]esen lehet beavatkoznia,
AZ Alkotmánybí rósáe 99r /B/ 1990, AB határozatában
Az anyakönyvezé si eljárás rendjé re a nemzeti é s etnikifejtettek szeIint az ember neve arra szolgál, hogy t
kai kisebbsé gek iogairó1 szóló 1993. é vi LXXVIl, tör
mástól megkü lönböztesse. Anyakönyvezé se után a
Vé ny (a továbbiakban, Nektv,) hatályba lé pé seel tt
szemé ly ezt a nevet jogosult, de köte]es is viselni,
megalkotott jogszabályok vonatkoznak, Az anyakönymert ez identitásának egyik meghatározója,
vekr l, a házasságkóté si eljárásró1 é s a né wiselé sr l
Az Aikotmánybí róság jogé rtelmezé sé ttovábbgonszóló 1982. é vi 17, tvr.-t {a továbbiakban: anyakönyvi
do]va arra a megállapí tásra lehet jutni, hogy a mások,
tvr.) é s aZ anyakönyvekr l, a háZasságköté Si eljárásról
illetve a társadalom é rdeké rehivatkozással csak akkor
é s a né wiselé sr l szóló 2/1982_ (VIil, l4,) MTTH renlehet egy né v anyakönyvezé sé t megtagadni, ha az szedelkezé st az elmú ]t é vekben többször js módosí totmé lyisé giiogot sé rt, ilietve bántó, leaIacsonyí tó tarták, ennek ellené re nem hozták összhangba a jogfortalmú , Áiiáspontom szerint minden egyé b esetben
rástanilag magasabb rend jogszabály, a Nektv. el tiszteletben lehet tartani a szül dónté sé t, é s be kell í eí rásaivai,
7aezni a yálasztott utónevet, A Magyar Utóné Vkönyvet
A Nektv. 12, § (l ) bekezdé se kimondja, hogy ,,a hi- a iöv ben egy speciális katalógusnak kellene csupán
sebbsé qhez tartozó szemé lqneh jlga van saiát é s gqermeke utótekjnteni, mely segí ti a szül k né wálasztását, ugyannevé nek szabad megválasztásához, raládi é s utónevé nek anqaakkor nem látom alkotmányos indokát annak, hogy
nqelve szabáItlai szerinti anuakönjveztetósé hez é s annak - ioqvalamely utóné v anyakönyvezé sé t pusztán azé rt tagadiák meg, mert nem szerepel ebben a kiadványban,
szabályban meOhatórlzltt keretek ftözött - hivatalos okmá(Té ny, hogy a Magyar Tudományos Akadé mia Nyehtunaokban való í eltünteté sé hez"
Az anyakönlvi tvr, 27. § (4) bekezdé se é rtelmé ben dományi lnté zeté nek szakvé lemé nye alapján Jehet anyakönlvezni ,,a szüIól által neqhatározatt sorrendben leq,
sé g van arra, hogy ú i nevek kerülienek be az Utóné vjogszabálq
ké
t
ha
máské
nt
nem
rendelkezik
a
nemkönyvbe, azonban az ilyen eljárás hosszan eIhú zód,
í elkbb
-,
zetisé qi utónevekkel kieqószí tett Maqqar Utóné llkönqvbe felvett,
hat, Volt olyan eset, amikor a szül által Választott
-
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utónevet csak több é V eltelté Vel anyakönyvezté k é S
ezen id alatt a gyermek - anyakönyvi kivonat hiányában - nem iuthatott az t megillet támogatásokhoz,
kedvezmé nyekhez. )
Vé lemé nyem Szerint a nemzetisé gi nevek eseté ben

a Nyelvtudományi inté zet nem tud adekvát dönté St

hozni, ezé rí nem indokolt szakhatósági közrem ködé se, Az esetleges visszaé lé sek,illetve a gyermek jogait
sé rt né vadás megel zé se é rdeké ben az egyes kisebbsé gek anyaországainak utóné vkönyveit kellene átven,

ni, illetve ennek hiányában az országos kisebbsé gi önkor,
mányzatokat kellene feljogosí tani arra, hogy a szül által anyakönyveztetni ké rt utóné V nemzetisé gi (etnikai)
iellegé t vé lemé nyezhessé k,

A

Való tárolása a szemé lyes adatok vé delmé r l é s a közé rdek adatok nyilvánosságáról szóló
l992, é vi Lxlll, törvé ny (AVtv,) 2- § 4, a) pontja é rtelmé ben adatkeze]é snek min sül, A nemzeti vagy etnikai hovataí tozásra vonatkozó szemé lyes adatok (különleges adatok) vé delme azok kezelé se során is normatí v el í rás, Az Avtv, 3, § (2) bekezdé se ú gy rendelkezik, hogy különIeges adat csak akkor kezelhet , ha
az é rintett í rásban hozzáiárul vagy törvé ny elrendeli.
A nyilatkozatté tel el í rása az eredetileg kit zött cé l
elé ré sé reegyé bké ntsem alkalmas, hiszen nem zárja
ki a joggal való visszaé lé slehet sé eé t, Bárki nyi}atkozatot adhat ugyanis arról, hogy valamely kisebbsé ghez tartozik, a hatályos iogszabályok é rte]mé benezt
senki nem ké rd jelezheti meg.
azok között

Il,

hisebbsóqi ryelvek anyaköryvezé se kapcsán követett
jogalkalmazisi quaklrlat visszlissógai

IIL
Összegz

A vizsgálatom alapiáu1 szolgáló ügyben a Jelena utóné V

arról tájé anyakönlvezé st megtagadó anyakönywezet
koztatott, hogy eljárása során a Beiügyminiszté rium
Anyakönyvi Osztályának állásfoglalása szerint iárt elAz Önkormányzati Tájé koztató l 997. november-de-

cemberi számában a következ jelent meg a Nektv,
egyes rendelkezé seinek vé grehaitásával kapcsolatban
,,A NrÉ ty. l2, § í I) bekezdé se szerint a kisebbsé ghez tart\zó sze-

:

mé lgnek joga van salát é s qqermeke utónevé nek szabad meqválasztágihoz. Ez azt 1elenti, hlgu a 6| - § (l) bekezdé sé ben felso,
rOIt 13 nemzetilé ghez tartozó szemé Iuek bármilyen utónevet ad,
hatnak gyermeküknek, illetve saját vagg gyermehük utónevónek
m dosí tását is enneh meqfelelí en alanyi joqon ké rhetí ft. V6l6,
melq nemzetisé qhu való tartlzást igazolni nem kell, a szülóft-

a nagqhorú szemé Iqeknek szemé lges nyilatkozatot
kell tenniük erró1 a té nyró1. A, nlJilatkozatot az anaakönavi iratok között kell elhelqezni."
A Belügyminiszté rium Anyakönyvi osztálya arró1 tánek, illetve

jé koztatott, hogy a nyilatkozatté tel el í rásával azt ki
vániák megakadályozni, hogy a nem kisebbsé gi származásrjak - a iogszabályok adta lehet sé g kijátszásával - a Magyar Utóné vkönyvben nem szerepl nevet
anyakönyveztessenek. Az elmú lt é vekben ugyanis voltak olyan esetek, amjkor a magukat a cigány kisebbsé ghez tartozónak valló szül k nemzetisé gi utóné vké nt anyakönyveztetté k egyes külföldi televí ziós sorozatok szerepl inek nevé t (pl, Dzsoki, Ronaldo),
A Nektv, I2. (l) bekezdé se nem rendelkezik arról,

hogy az anyakönlvezé snek el feité tele lenne a kisebbsé ghez tartozás í ráSban törté n kinyilVání táSa. A
Nektv, 7. § ezzel szemben kií e|ezetten kimondja, hogy
,,a kisebbsé gi

{soplrthlz való tartozás ké rdé sé bennlJilatí ilzatra

A Nektv. normatí V alapelve az önazonossághoz való jog, amelyet ugyanezen szakasz
biztosí t azzal, hogy el í rja, valameIy kisebbsé ghez va-

senki sem kötelezhetí '.

ló tartozás ,,vállalása é s kiwJilvání tása az eqqón kí zirólaqos é s
elidegení thetetlen joga" , A szabad identitásválasztás elvé -

b l következ en a kisebbsé ghez tartozás alapia

az

egyé n önké ntes, bels vái]alása, nincs szüksé g tehát
ennek külön igazolására.
A nyilatkozatnak az anyakönyvi iratokhoz csatolása,

megjeqgzé sek

Álláspontom szerint a vonatkozó logszabályoknak els dlegesen nem azt kellene cé loznia, hogy a nemzeti
vagy etnikai kjsebbsé ghez tartozó szemé lyek a né wálasztás során több]etjogokat nyerjenek, hanem az á]talános szabályokat kell megváltoztaini annak é rdeké ben, hogy a magyar állampolgárok ]ehet sé get kapjanak a szabad né wálasztásra, A szabad né wá]asztást
az állam csak kivé telesen, a gyermek é rdeké ben korlátozhatia, nem indokolt tehát annak el í rása, hogy
csak a Magyar Utóné vkönj,yben szerepl nevek anyakönyveztethet k, Az anyaköni,vi tvr, ú gy rendeikezik,
ha a szül k a gyermek utónevé t a születé st l számí tott harminc napon belüi nem jelentik be, az anyakönywezet megkeresé sé rea gyámhatóság állapí tia
meg az utónevet. Ennek az el í rásnak az analógiáia,
ké nt elké pzelhet nek tartanám azt a megoldást is,
hogy az anyakönyvezé s megtagadása eseté n a gyámhatóság döntsön abban a ké rdé sben,hogy a választott né V Sé rti-e a gyermek jogait,
Abban az esetben, ha a szabad utóné wálasztás - az
anyakönyvi tvr megfelel módosí tásával - nem vá]ik
általános jelleggel biZtosí tottá valamennyi magyar állampolgár számára, felül keJl vizsgálni a kisebbsé gi
nevek anyaköni,vezé sé nek eddigi gyakorlatát, A Magyar Utóné vkönyvet nemzetisé gi nevekkel kell kiegé szí teni, mely törté nhet az anyaországok utóné vkönyvé nek adaptálásával vagy az Országos Kisebbsé gi Önkormányzatok közrem ködé sé vel,
Megállapí tható továbbá, hogy az Önkormányzati
Táié koztatóban megielent állásfoglalás, mely szerint
egy kisebbsé ghez tartozó szemé ly által váiasztott utónevet csak a nemzetisé gé re,illetve az etnikumára vonatkozó í rásbeli nyilatkozat megté tele eseté n anya,
könyveznek, a hatályos jogszabályi rendelkezé sekbe
ütközik é s té ves jogalkalmazás alapjául szoJgálhat,
A kisebbsé gi utónevek anyakönyvezé sé nek hatályos
szabályozása, i]]etve az ehhez kapcsolódó |ogalkalmazási gyakorlat a nemzeti vagy etnikai kisebbsé ghez
tartozó szemé lyek jogai sé reJmé nekveszé lyé thordozza, ezé rt a visszásság orvoslása é rdeké ben
1. aZ obtv. 25. §-a alapján azzal aZ
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iogalkotási iavaslattal
fordulok Önhöz, hogy a belügyminiszter feladat- é s
hatásköré r l szóló l47/1994, (XLl7.) Koí m. rendelet
ó. § g) pontiában biztosí tott |ogköré ben eljárva:
a) ké szí tse el az anyakönyvezé ssel kapcsolatos
jogszabályok, í gy els dlegesen az anyakönlvekr l, a
háZaSSágköté Si eljátástól é s a né wiselé sr l szóló
1982. é vi 17 - tvr, módosí tását annak é rdeké ben,hogy
az anyakönlvezé snek ne legyen felté tele, hogy a választott né V szerepeljen a Magyar Utóné vkönlvben,
valamint az anyakönyvezé s csak a szemé lyisé gi iogot
sé rt , il]etve a sé rt nek vagy bántónak tekinthet utónevek eseté ben legyen megtagadható;
b) amennyiben aZ a) pont szerintj iavas]atommal
nem é Itene egyet, ké szí tseel az anyakönyvi jogszabályok módosí tását annak é rdeké ben,hogy abban
szerepeljen a Magyar Utóné Vkönyv nemzetisé gi utónevekkel való kiegé szí té sé nek
eljárási rendje,

2l, § (l)bekezdé se daplán azzal az
aiánlással
fordulok Önhöz, hogy a belügyminiszter feladat- é s
hatáskóré r l szóló l47/1994. (Xl.17,) Korm. rendelet
2, az Obtv,

ó, § g) pontlában biztosí tott jogköré ben eljárva

a) hí vja fel az anyakönywezet k figyelmé t arra,

hogy az Önkormányzati Táié koztató l997, novemberdecemberi számában a Nektv. egyes rendelkezé seinek
Vé grehajtásáVal kapcsolatban megjelent állásfoglalás
té ves jogé rtelmezé sen alapul, ezé ft ne az abban fog]altak szerint iárianak e];
b) kezdemé nyezze az anyakönyvi eljárások során a
kisebbsé ghez tartozó szemé lyekt l a nemzetisé gükre,
etnikumukra vonatkozóan eddig ké rt í rásbeli nyilatkoZatok megsemm jsí té sé t,

Ké rem, hogy a jogalkotási javaslataim, illetve az
ajánlásaim kapcsán kialakí tott állásfogJalásától az
Obtv-ben foglaltak szerint tájé koztatni szí veskedié k.
Budapest,2000. jú nius

üdvözlettel:
Dr. Kaltenbach |en
Dr. Kaltenbach |en ú naft
a nemzeti é s etnikai hisebbsé gl |ogoh
országgg é sl biztosa
Bwlapest
Tisztelt Orsaí ggg é si Blztos Úr!
anyakönyvezé sé nek hatályos
szabályozására, illetve az ehhez kapcsolódó iogalkalmazási gyakorlatra vonatkozó ielenté sé re- minisztel
ú r megbí zásából - az alábbi szakmai állásfoglalást te-

A kisebbsé gi utónevek

SZem:

I. Az anyakönyvezé ssel kapcsolatos |ogszabályok,

í gy els dlegesen az anyakönyvekr l,
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a házasságköté si

eljárásról é s né wiselé sr l szóló |982. é vi l7, tvr. é s a
nemzeti é s etnikai kisebbsé gek jogairó) szóló 1993.
é Vi LXXVII. törvé ny (a továbbiakban, Nektv.) közötti
kollózió megszünteté Se - vé lemé nyemszerjnt is csak jogszabály-módosí tással é rhet el.
Álláspontom szerint a iogalkotáSi javaslat a) pontjának elfogadása azt eredmé nyezné , hogy ugyanarra
az utóné vre külónböz dönté sek szü]etné nek elté r
gyámhatóságok közrem ködé se eseté n,
Az el z kben ismertetett indok miatt, ezé rt szakmailag elfogadhatónak a ioga]kotási iavaslat b) pontiát
tartom, figyelemmel a nemzetközi gyakorlatra is,
A Magyar Utóné Vkönyvben szerepl né vállomány
b ví té sesorán - iavaslatát elfogadva - megkeressük a

Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatalt, Valamint a

Nektv, 38, paragrafusa ( l ) bekezdé sé nek a) pontjában
foglaltak alapján aZ utóné Viegyzé k tartalmazni fogja a
Magyarországon honos tizenhárom nemzeti é s etnikai

kisebbsé g utóneveit is, a nemzetisé gre Való utalás
né lkül,
Amennyiben a szül olyan kisebbsé gi utónevet szeretne adni gyermeké nek, amely az utóné vjegyzé kben
nem szerepel, ú gy az é rintett Országos Kisebbsé gi
Önkormányzat pozití v javaslata alapián ké rhetné annak anyakönyvezteté sé t,
szándé kunk szerint bárki, a nemzeti hovatartozásától függetlenül választhatna az utóné vá]]ományból é s

a kisebbsé gi önkormányzat szakvé lemé nyesem utalna aZ é rintett szemé ly nemzetisé gé reA szakvé lemé nyek alapián a né vállomány folyamatosan b vülne, Az anyakönywezet k pedig rendszeres
táié koztatást kapnának az ú j bejegyezhet nevekr l,
amennyiben a szakvé lemé nybeszerzé se a Belügyminiszté rium által törté nne,
Jelenleg folyik a Nektv, módosí tására irányuló törvé nyjavaslat tárcaközi egyezteté se, Az anyakön),"/i é s
né wáltoztatás j 1ogszabályok módosí tásáIa vonatkozó
iavaslatunkat, a törvé nytervezet elfogadását követ en
kí vánjuk elké szí teni, amely kiterjedne az é szrevé telezett - a fentiekben vázlatosan ismertetett mego]dások
szerinti - iogszabályi ré szek átdolgozására.
IL A kisebbsé gi utónevek anyakönyvezé se kapcsán
elkövetett jogalkalmazási gyakorlatra vonatkozó a ján,
lását elfogadom.
A visszásság megszünteté se é rdeké ben a megyei
közigazgatási hivatalok ú tján inté zkedem,
Az anyakönywezet k ké pzé se,továbbké pzé se, valamint a ré szükre tartott szakmai napok kereté ben kiemelt figyeJmet fogunk továbbra is fordí tani arra,
hogy a kisebbsé gek jogai az anyakönyvi eliárások során ne sé rüljenek.
Budapest, 2000, jú lius 2l.

Tisztelettel:

Laitár |ózsef

közgazdasági helgettes áIlamtitkdr

Belüggminisz rtum

