
 

 

Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A 

minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen 

módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a Kormány 

álláspontjának.  

 

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá 

tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezetek valamennyi tartalmi és 

formai eleme módosulhat! 

 

A tervezet előterjesztője 
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A Kormány 

…/2014. (… …) Korm. rendelete 

az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről 

 

A Kormány 

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 3. § tekintetében az Alaptörvény az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, 

a 4. § tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, 

az 5. § és a 6. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. 

évi 17. törvényerejű rendelet 42/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,    

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1. § 

Az anyakönyvezést 

a) polgármester és jegyző anyakönyvi szakvizsgával vagy a közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló kormányrendeletben az anyakönyvvezetői munkakörre meghatározott képesítéssel, 

b) az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv és az anyakönyvi ügyekért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője, valamint a polgármesteri hivatal és a 

közös önkormányzati hivatal köztisztviselője a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 

kormányrendeletben meghatározott képesítéssel 

láthat el. 

2. § 

Ez a kormányrendelet 2014. július 1-jén lép hatályba. 

3. § 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és 

hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a következő g) ponttal 

egészül ki: 

[A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket a KEKKH] 

„g) anyakönyvi ügycsoportja tekintetében az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter” 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

3 

 

 

(gyakorolja.) 

4. § 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és 

hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő alcímmel egészül ki: 

„Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szerinti központi nyilvántartó szerv kijelölése 

5/A. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szerinti központi nyilvántartó szervként a 

Kormány a KEKKH-t jelöli ki.” 

5. § 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet I. 

rész 1. pontjában az „anyakönyvvezetői vizsga” szövegrészek helyébe az „anyakönyvvezetői 

szakvizsga” szöveg lép. 

6. § 

(1) A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. 

melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. 

melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

7. § 

Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontja és 16/A. §-a. 

 

1. melléklet a …/2014. (… …) Korm. rendelethez 

1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. melléklet 

I. rész 1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: 

„Kiemelt munkakör 

Anyakönyvi igazgatási feladatok 

Az I. besorolási osztályban: 

főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és 

anyakönyvvezetői szakvizsga.” 

2. melléklet a …/2014. (… …) Korm. rendelethez 

1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. 

melléklete a következő 103a. ponttal egészül ki: 

„103a. Anyakönyvi szakfelügyeleti és koordinációs feladatkör 

Az I. besorolási osztályban: 
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főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; jogász szakképzettség vagy rendészeti 

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvvezetői szakvizsga.” 

2. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. 

melléklet 103. pontjában hatályát veszti az „és anyakönyvi” és a „vagy anyakönyvi szakvizsga” 

szövegrész. 
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R É S Z L E T E S  E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről 

szóló kormányrendelethez 

 

A tervezet az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételeket részben utaló szabállyal, részben 

tételesen határozza meg. 

A polgármesteri (közös önkormányzati) hivatalok anyakönyvvezetőire, a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal hazai anyakönyvezést végző kormánytisztviselőire, valamint a Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztályának névváltoztatási ügyekben és egyéb anyakönyvi 

igazgatási ügyekben eljáró kormánytisztviselőire a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 

szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) előírásai kiterjednek, és azok jelenleg is 

részletesen megállapítják az anyakönyvezési feladatok ellátásához szükséges végzettségi és képzettségi 

feltételeket. Ezeket a tervezet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tekintetében pontosítja, 

elhatárolva az okmányügyi és az anyakönyvi feladatokat. A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

anyakönyvi igazgatási feladatokat ellátó kormánytisztviselőire a Kr. jelenleg nem ír elő speciális 

képesítési feltételeket, ezt a tervezet pótolja, a jelenleg e munkakör ellátásához a gyakorlatban 

megkívánt feltételekkel egyezően. 

A jegyzőre és a polgármesterre ugyanakkor a Kr. rendelkezései nem vonatkoznak, így rájuk nézve az 

anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételt a tervezetben szükséges megállapítani. E feltételt az 

anyakönyvi szakvizsga vagy az anyakönyvvezetői munkakör betöltéséhez általánosan szükséges 

képesítési feltételek teljesítése jelenti. 

Emellett a tervezet a Kr. anyakönyvi szakvizsgára vonatkozó szóhasználatát pontosítja. 

Megjegyzendő, hogy az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételek az elektronikus anyakönyvi 

nyilvántartásba való bejegyzésre vonatkoznak, az anyakönyvvezető által előkészített házasság 

megkötésében, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében való polgármesteri 

közreműködéshez ezek az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4. § (4) bekezdése alapján 

továbbra sem szükségesek. 

A tervezet az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető központi nyilvántartó szervnek a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: KEKKH) jelöli 

ki. Ezt a kijelölést – mivel a KEKKH jelenleg fennálló nyilvántartási feladataira vonatkozó 

kijelöléseket egységesen a KEKKH-t statuáló kormányrendelet tartalmazza – a tervezet a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és 

hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet kiegészítésével valósítja meg. Az anyakönyvi 

nyilvántartással kapcsolatos ügyek tekintetében ezzel összhangban a szakmai irányítási jogkört az 

anyakönyvi ügyekért felelős miniszterre indokolt telepíteni. 

Mivel az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény központi anyakönyvi szervre vonatkozó 

utalást és ehhez kapcsolódó felhatalmazást nem tartalmaz, hanem e szerv feladatainak ellátására 

törvényi szinten az anyakönyvi ügyekért felelős minisztert jelöli ki, az anyakönyvi ügyekért való 

felelősséget pedig az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútumr.) 12. § n) pontja 

meghatározza a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatai között, a központi anyakönyvi szervre 
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vonatkozó kijelölő rendelkezés a Statútumr.-ben szükségtelenné válik, annak hatályon kívül 

helyezéséről kell rendelkezni. Hasonlóképpen az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

azonos tartalmú törvényi szabálya [13. § (1) bekezdése] miatt deregulálandó a Statútumr. anyakönyvi 

szakmai irányításra vonatkozó rendelkezése is. 

A tervezet hatálybalépése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2014. július 1-jei 

hatálybalépéséhez igazodik.    

 



Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat 

elkészítésére fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények:

Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek 

adottak?

igen

nem Hány fővel?

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. 0

2. 0

3. 0

Csökkennek 0 Ft

0 Ft

Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek

Közigazgatási szereplők esetén

Növekednek

KIM
az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről 

szóló kormányrendelet

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének javításához?

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak vizsgálata?

CsökkennekCsökkennek

2. Hatások összefoglalója

Növekednek

az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételek meghatározása

I. VERSENYKÉPESSÉG

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Piaci szereplők esetén

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet és

az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet.

A módosításban foglaltak a központi költségvetés részéről plusz költségvetési források biztosítását nem igénylik

nem határozható meg

Végrehajtás feltétételei

igen 

Nem változik érdemben

-

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény kormányrendeleti szabályozásra utalja az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételek 

meghatározását.

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P

XX-AJFO/433/2014.

1 munkanap

nem releváns

2014. II.21.

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

-

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

-

-



Kérjük mutassa be az érintett csoport/ok társadalmi helyzetére gyakorolt hatásokat! (max. 8 mondat)



A vizsgált időszakban Az aktuális évben A további két évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta:

Teljes hatás

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

 Hatások  összefoglalója

nemVannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai?

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

1.  Költségvetési hatások

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai? nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

nem

V. EGYÉB HATÁSOK

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai?

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár
…………………………………….

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 
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0 Ft
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Növekednek

Közigazgatási szereplők esetén

Növekednek

KIM
az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről 

szóló kormányrendelet

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének javításához?

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak vizsgálata?

CsökkennekCsökkennek

2. Hatások összefoglalója

Növekednek

az elektronikus anyakönyvi rendszert működtető központi nyilvántartó szerv kijelölése

I. VERSENYKÉPESSÉG

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Piaci szereplők esetén

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

A módosításban foglaltak a központi költségvetés részéről plusz költségvetési források biztosítását nem igénylik

nem határozható meg

Végrehajtás feltétételei

igen 

Nem változik érdemben

-

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény kormányrendeleti szabályozásra utalja a központi nyilvántartó szerv kijelölését.
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Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

 Hatások  összefoglalója

nemVannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai?

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

1.  Költségvetési hatások

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai? nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

nem

V. EGYÉB HATÁSOK

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai?

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár
…………………………………….

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 




