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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) A 2021. évi népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a lakások, valamint
az intézetek következő adatköreinek az összeírására terjed ki:

a)  a  természetes  személyekre  vonatkozóan:  [családi-  és  utónév,  ]nem,  születési  idő,
állampolgárság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született
gyermekek száma, születési  ideje, iskolába járás,  iskolai  és szakmai végzettség,  nyelvismeret,
gazdasági  aktivitás,  foglalkozás,  munkáltató  és  munkahely,  tanulással,  munkavégzéssel
összefüggő napi közlekedés és utazás, nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közösségben beszélt
nyelv, vallás, egészségi állapot, fogyatékosság;

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

4. §

(1)  A 2021.  évi  népszámlálás  előkészítésének  és  végrehajtásának  a  szakmai  felügyeletét,  az

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



internetes  adatgyűjtés  előkészítését  és  lebonyolítását,  az  összeírás  technikai  feltételeinek
biztosítását,  a  helyi  előkészítés  és  az  összeírás  szakmai  felügyeletét,  továbbá  az  adatok
előkészítését,  feldolgozását  és közzétételét  a KSH  [– a KSH elnöke által alapított,  a magyar
állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
bevonásával – ]végzi. A feldolgozott adatoknak az Európai Bizottság (Eurostat) számára történő
továbbításáról szintén a KSH gondoskodik.

Indokolás 

Magyarország történelmi múltjára, az 1941-es népszámlálásra, majd az azt követő eseményekre,
valamint  a  fékek  és  ellensúlyok  rendszerének jelenlegi  állapotára  való  tekintettel,  a  javaslat
elhagyná a családi és utónevek adatfelvételét.

Mint ismeretes az 1941-es népszámlálás adataival (amely tartalmazta név szerint, hogy ki milyen
vallásúnak  és  nemzetiségűnek  vallotta  magát),  a  politikai  hatalom  durván  visszaélt.
Törvénytelen  akciók,  bebörtönzések  és  kitelepítések  megindoklására  használták  fel  a
személynévvel felvett népszámlálási adatokat.

A családi és utónevek kötelező adatfelvétele azért sem javallott, mert az indoklásban említett
adminisztratív adatbázisok, amelyekkel a felvett adatokat össze kívánja kapcsolni az előterjesztő,
a valóságban nem léteznek.

Felmerülnek továbbá adatvédelmi aggályok is, hiszen az adatrögzítés „pillanatában” elvégzett
álnevesítés valójába nem egy pillanatot, hanem hónapokat jelent. Az említett álnevek ráadásul
nem csak a névből, de a lakcímből is generálhatók lennének.

A  családi  és  utónevek  megadása  a  kutatás  eredményességére  is  negatív  hatással  lehet.
Amennyiben  ugyanis  kötelező  lenne  a  név  megadása,  úgy  a  szenzitív  kérdések  esetében
jelentősen nőne a válaszokat megtagadók aránya.

A módosítás egy másik ponton is változtatna az eredeti előterjesztésen. A módosítás értelmében
a feldolgozást továbbra is a KSH végezné, nem pedig az eredeti javaslatban szereplő cég. A
feldolgozási  folyamat  ilyen  módon  történő  „kiszervezése”  ugyanis  jelentősen  növelné  az
adatvédelmi kockázatokat. Ez a megoldás ráadásul szükségtelen is, hiszen a KSH szervezetén
belül  létezik  egy Népszámlálási  és  népesedési  statisztikai  főosztály,  amely már  több  sikeres
népszámlálást lebonyolított.
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