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A 2021. évi népszámlálásról szóló törvényjavaslat
(T/3609. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. december 4. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/3609/3/1.
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];

T/3609/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 5. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3609/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §
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(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;

T/3609/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/3609/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  [Az adatszolgáltatás  ]A családi  névre  és  utónévre  vonatkozóan  az  [egészségi  állapotra,  a
fogyatékosságra]adatfelvétel  tilos.  A vallásra,  a  [vallásra]nemzetiségre,  az anyanyelvre, [és ]az
egészségi  állapotra,  a  [nemzetiségre  vonatkozóan  ]fogyatékosságra  vonatkozó  adatszolgáltatás
önkéntes. Erre az adatszolgáltató figyelmét fel kell hívni.

T/3609/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 5. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3609/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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4. §

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

T/3609/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/3609/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: elhagyás

[6. §

(1) A 2021. évi népszámlálás céljából az adatfeldolgozás lezárásáig a KSH egyedi azonosításra
alkalmas módon és térítésmentesen átveheti és kezelheti, valamint a 2021. évi népszámlálás
adatainak előkészítésekor és feldolgozásakor – a Stt. rendelkezéseivel összhangban, a hiányzó
adatok pótlása érdekében – összekapcsolhatja egymással és a 2. § (2)-(4) bekezdései szerint a
népszámlálás során felvett adatokkal a következő adminisztratív nyilvántartások adatait:

a) a Központi Címregiszter vonatkozásában a lakás címére;
b) a  személyi  adat-  és  lakcímnyilvántartás  vonatkozásában  a  nemre,  születési  időre,
állampolgárságra, lakóhelyre, családi állapotra;
c) az idegenrendészeti nyilvántartás vonatkozásában az állampolgárságra, lakóhelyre;
d) a menekültügyi nyilvántartás vonatkozásában az állampolgárságra, lakóhelyre;
e) a  Köznevelési  Információs  Rendszer  vonatkozásában  a  köznevelési  intézményekkel
fennálló óvodai, tanulói jogviszonyra, valamint a megszerzett végzettségre;
f) a  Felsőoktatási  Információs  Rendszer  vonatkozásában  a  felsőoktatási  intézménnyel
fennálló jogviszonyra és a megszerzett szakképzettségre;
g) az Ellátotti-, nyugdíj, jogszerzési nyilvántartás vonatkozásában a gazdasági aktivitáson
belül az ellátottság tényére;
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h) a  szociális  ellátások  nyilvántartása  vonatkozásában  a  gazdasági  aktivitáson  belül  az
ellátottság tényére;
i) a  családtámogatási  nyilvántartások  vonatkozásában  a  gazdasági  aktivitáson  belül  az
ellátottság tényére;
j) a  Magyar  és  külföldi  munkavállalók  és  egyéni  vállaklozók  járulék  adatbázisainak
nyilvántartásai  vonatkozásában  a  gazdasági  aktivitásra,  foglalkozásra,  munkáltatóra,
munkahelyre;
k) az  egészségbiztosítási  adatbázis  vonatkozásában  a  gazdasági  aktivitáson  belül  az
ellátottság tényére;
l) az álláskeresők nyilvántartása vonatkozásában a gazdasági aktivitásra;
m) az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer vonatkozásában a kommunális
ellátottságra

vonatkozó adatkörökbe tartozó adatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatátadásokra a Stt. 28. §-a az irányadó.]

T/3609/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 5. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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