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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  Egyes  törvényeknek  a  hivatalos
statisztikáról  szóló  2016.  évi  CLV.  törvény  végrehajtásával  összefüggő módosításáról szóló
T/15070.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító
javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

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

(2) Az Ártv. a következő [23/A]24. §-sal egészül ki:

„[23/A. §

Ez a törvény a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul
TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. október 29-i 1209/2014/EU
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]

24. §

Ez  a  törvény  a  termékek  tevékenység  szerinti,  új  statisztikai  osztályozásáról  (CPA,  magyarul
TESZOR)  és  a  3696/93/EGK  tanácsi  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  451/2008/EK



európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  módosításáról  szóló,  2014.  október  29-i  1209/2014/EU
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vgtv. 5/A. §-a a következő [(3b)](4) bekezdéssel egészül ki:

[„(3b) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal
részére – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-
ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben –
statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni és azok a
Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és
az  adatátvétel  részletszabályait  a  Stt.  28.  §-ában  meghatározott  együttműködési
megállapodásban kell rögzíteni.”]

„  (4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére
–  a  hivatalos  statisztikáról  szóló  2016.  évi  CLV.  törvény  (a  továbbiakban:  Stt.)  28.  §-ával
összhangban  a  statisztikai  cél  előzetes  igazolása  alapján,  az  ahhoz  szükséges  mértékben  –
statisztikai  célra  egyedi  azonosításra  alkalmas  módon,  térítésmentesen  át  kell  adni  és  azok  a
Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az
adatátvétel részletszabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell
rögzíteni.”

(3) A Vgtv. 45/A. §-a [új (2) bekezdéssel egészül ki:]helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(2) Ez a törvény az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó
statisztikai  adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő
továbbításáról  szóló  1101/2008/EK,  Euratom  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
közösségi  statisztikákról  szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek
statisztikai  programbizottságának  létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom  tanácsi
határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2009.  március  11-i  223/2009/EK  európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”]

„  45/A. §

(1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíztisztításról 2. cikkének
(4) bekezdése, (6) bekezdése és (9) bekezdése, 3. cikke;
b)  a  Tanács  98/83/EK  irányelve  (1998.  november  3.)  az  emberi  fogyasztást  szolgáló  víz
minőségéről;
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c) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i
2000/60/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  4.  cikk  (1)  és  (2)  bekezdése,  6.  cikk  (2)
bekezdése, 9. cikke és 14. cikk (1) bekezdése;
d) az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk
megelőzése  és  helyreállítása  tekintetében  a  környezeti  felelősségről,  a  környezet  védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénnyel, a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvénnyel, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénnyel, valamint azok
kapcsolódó végrehajtási rendeleteivel együtt;
e)  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2007/60/EK  irányelve  (2007.  október  23.)  az
árvízkockázatok  értékeléséről  és  kezeléséről  5.  cikkének  (1)  bekezdése,  6.  cikkének  (1)
bekezdése, 7. cikkének (1) bekezdése;
f) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv.

(2)  Ez  a  törvény  az  európai  statisztikákról  és  a  titoktartási  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó
statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról
szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet,  a közösségi statisztikákról
szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek  statisztikai  programbizottságának
létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,
2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Szaz. a következő [46/B]47. §-sal egészül ki:

[„46/B. §

Ez  a  törvény  az  európai  statisztikákról  és  a  titoktartási  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó
statisztikai  adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő
továbbításáról  szóló  1101/2008/EK,  Euratom  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
közösségi  statisztikákról  szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek
statisztikai  programbizottságának  létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom  tanácsi
határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2009.  március  11-i  223/2009/EK  európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”]

„  47. §

Ez a törvény az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai
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adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő  továbbításáról  szóló
1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet,  a közösségi statisztikákról szóló
322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek  statisztikai  programbizottságának
létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  2009.
március  11-i  223/2009/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  végrehajtásához  szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Eütv. 247. §-a a következő [(7a)](7) bekezdéssel egészül ki:

[„(7a) Ez a törvény az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó
statisztikai  adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő
továbbításáról  szóló  1101/2008/EK,  Euratom  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
közösségi  statisztikákról  szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek
statisztikai  programbizottságának  létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom  tanácsi
határozat hatályon kívül helyezéséről 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”]

„  (7)  Ez  a  törvény  az  európai  statisztikákról  és  a  titoktartási  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó
statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról
szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet,  a közösségi statisztikákról
szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek  statisztikai  programbizottságának
létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  2009.
március  11-i  223/2009/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  végrehajtásához  szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Utv. 42. §-a a következő [(3a)](4) bekezdéssel egészül ki:

[„(3a) Ez a törvény az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó
statisztikai  adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő
továbbításáról  szóló  1101/2008/EK,  Euratom  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
közösségi  statisztikákról  szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek
statisztikai  programbizottságának  létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom  tanácsi
határozat hatályon kívül helyezéséről 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”]
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„  (4)  Ez  a  törvény  az  európai  statisztikákról  és  a  titoktartási  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó
statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról
szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet,  a közösségi statisztikákról
szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek  statisztikai  programbizottságának
létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  2009.
március  11-i  223/2009/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  végrehajtásához  szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (1) bekezdés - Cst. 47. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) a következő
47 §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„47. §

(1) Az e törvény felhatalmazása alapján nyilvántartást vezető szervek a nyilvántartásban szereplő
adatokat  személyazonosító  adatok  nélkül  statisztikai  célra  felhasználhatják,  [illetőleg]illetve
azokból statisztikai célra adatot szolgáltathatnak.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Öotv. a következő [3/A]4. §-sal egészül ki:

[„3/A. §

Ez  a  törvény  az  európai  statisztikákról  és  a  titoktartási  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó
statisztikai  adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő
továbbításáról  szóló  1101/2008/EK,  Euratom  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
közösségi  statisztikákról  szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek
statisztikai  programbizottságának  létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom  tanácsi
határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2009.  március  11-i  223/2009/EK  európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”]

„  4. §
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Ez a törvény az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai
adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő  továbbításáról  szóló
1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet,  a közösségi statisztikákról szóló
322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek  statisztikai  programbizottságának
létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,
2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Szátv. a következő [30/A]31. §-sal egészül ki:

[„30/A. §

Ez  a  törvény  az  európai  statisztikákról  és  a  titoktartási  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó
statisztikai  adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő
továbbításáról  szóló  1101/2008/EK,  Euratom  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
közösségi  statisztikákról  szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek
statisztikai  programbizottságának  létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom  tanácsi
határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2009.  március  11-i  223/2009/EK  európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”]

„  31. §

Ez a törvény az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai
adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő  továbbításáról  szóló
1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet,  a közösségi statisztikákról szóló
322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek  statisztikai  programbizottságának
létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,
2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tpt. 25. számú melléklete [helyébe ]az 1. melléklet [lép]szerint módosul.
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Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Stv. a következő [80/A]81. §-sal egészül ki:

[„80/A. §

Ez  a  törvény  az  európai  statisztikákról  és  a  titoktartási  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó
statisztikai  adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő
továbbításáról  szóló  1101/2008/EK,  Euratom  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
közösségi  statisztikákról  szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek
statisztikai  programbizottságának  létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom  tanácsi
határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2009.  március  11-i  223/2009/EK  európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”]

„  81. §

Ez a törvény az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai
adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő  továbbításáról  szóló
1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet,  a közösségi statisztikákról szóló
322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek  statisztikai  programbizottságának
létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,
2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szvmt. 79. §-a a következő [(2a)](3) bekezdéssel egészül ki:

[„(2a) Ez a törvény az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó
statisztikai  adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő
továbbításáról  szóló  1101/2008/EK,  Euratom  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
közösségi  statisztikákról  szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek
statisztikai  programbizottságának  létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom  tanácsi
határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2009.  március  11-i  223/2009/EK  európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”]

„  (3)  Ez  a  törvény  az  európai  statisztikákról  és  a  titoktartási  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó
statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról
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szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet,  a közösségi statisztikákról
szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek  statisztikai  programbizottságának
létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,
2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Készpénztörvény 6. §-a a következő [(3a)](4) bekezdéssel egészül ki:

[„(3a) Ez a törvény az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó
statisztikai  adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő
továbbításáról  szóló  1101/2008/EK,  Euratom  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
közösségi  statisztikákról  szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek
statisztikai  programbizottságának  létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom  tanácsi
határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2009.  március  11-i  223/2009/EK  európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”]

„  (4)  Ez  a  törvény  az  európai  statisztikákról  és  a  titoktartási  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó
statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról
szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet,  a közösségi statisztikákról
szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek  statisztikai  programbizottságának
létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,
2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Kjnp.  [a következő 39/A. §-sal egészül  ki:]"Hatályukat vesztő rendelkezések" helyébe a
következő alcím lép:

[„39/A. §

Ez  a  törvény  az  európai  statisztikákról  és  a  titoktartási  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó
statisztikai  adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő
továbbításáról  szóló  1101/2008/EK,  Euratom  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
közösségi  statisztikákról  szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek
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statisztikai  programbizottságának  létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom  tanácsi
határozat  hatályon kívül  helyezéséről  szóló szóló,  2009.  március  11-i  223/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”]

„  Az Európai Unió jogának való megfelelés

40. §

Ez a törvény az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai
adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő  továbbításáról  szóló
1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet,  a közösségi statisztikákról szóló
322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek  statisztikai  programbizottságának
létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom  tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló
szóló,  2009.  március  11-i  223/2009/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

44. §

(1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a
továbbiakban: Evt.)  "Az Országos Erdőállomány Adattár" alcíme a következő 39/B. §-sal egészül
ki:

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Evt. a következő 105/A. §-a a következő [(8)](5a) bekezdéssel egészül ki:

[„(8)  Az  erdészeti  hatóság  által  vezetett  közhiteles  hatósági  nyilvántartásokban  kezelt
adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – a Stt. 28. §-ával összhangban a statisztikai
cél  előzetes  igazolása  alapján,  az  ahhoz  szükséges  mértékben  –  statisztikai  célra  egyedi
azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell  adni és azok a Központi Statisztikai
Hivatal  által  statisztikai  célra  felhasználhatók.  Az  átvett  adatok  körét  és  az  adatátvétel
részletszabályait  a  Stt.  28.  §-ában  meghatározott  együttműködési  megállapodásban  kell
rögzíteni.”]

„  (5a) Az erdészeti hatóság által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásokban kezelt adatokat a
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Központi  Statisztikai  Hivatal  részére  – a  Stt.  28.  §-ával  összhangban a  statisztikai  cél  előzetes
igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas
módon, térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra
felhasználhatók.  Az  átvett  adatok  körét  és  az  adatátvétel  részletszabályait  a  Stt.  28.  §-ában
meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

48. §

(1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.)  26. alcíme a
következő 44/C. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § (1) bekezdés - Nftv. 19. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

50. §

(1)  A nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény (a  továbbiakban:  Nftv.)  19.  §-a  a
következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 3. melléklet II/A., II/B. és II/C. fejezetében felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók
és azokat statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat számára; – a Központi
Statisztikai  Hivatal  számára  –  a  hivatalos  statisztikáról  szóló  2016.  évi  CLV.  törvény  (a
továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz
szükséges mértékben, – a II/C. fejezet 1. pont ag), ah), ai), e), f) és h) [pontban]alpontban felsorolt
adatok kivételével – egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen; át kell adni. A Központi
Statisztikai  Hivatal  részére  történő  adatátadás  esetén  az  átvett  adatok  körét  és  az  adatátvétel
részletszabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Are. tv. VI. fejezete a következő [106/A. §-sal ]alcímmel egészül ki:

[„106/A. §
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Ez a  törvény  az  európai  statisztikákról  és  a  titoktartási  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó
statisztikai  adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő
továbbításáról  szóló  1101/2008/EK,  Euratom  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet,  a
közösségi  statisztikákról  szóló  322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek
statisztikai  programbizottságának  létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom  tanácsi
határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2009.  március  11-i  223/2009/EK  európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”]

„  45. Az Európai Unió jogának való megfelelés

106/A. §

Ez a törvény az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai
adatoknak  az  Európai  Közösségek  Statisztikai  Hivatala  részére  történő  továbbításáról  szóló
1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet,  a közösségi statisztikákról szóló
322/97/EK  tanácsi  rendelet  és  az  Európai  Közösségek  statisztikai  programbizottságának
létrehozásáról  szóló  89/382/EGK,  Euratom tanácsi  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,
2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (2) bekezdés - Stt. 21. § (13a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Stt. 21. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:

„(13a)  Ha  valamely  tag  tagsága  –  [az  Stt.  21.  §  ]a  (12)  bekezdés  b-e)  pontjaiban  foglaltakra
tekintettel  –  három évnél  korábban  megszűnik,  az  új  tag  megbízása  a  hároméves  időtartamból
hátralévő időszakra szól.”

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 20.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
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Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

1.
11. § (2) bekezdés - Gyvt. 134. § 
(4a) bekezdés

…– a Stt.…

2.
19. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

…) [a következő … ] 47. §-ának…

3.
19. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész

… 54. §-sal…

4. 35. alcím címe …. [.] törvény…

5.
42. § (3) bekezdés - Kjnp. 36/G. 
§ (8) bekezdés

…a [Stt-ben]Stt.-ben meghatározott…

6.
50. § (1) bekezdés - Nftv. 19. § 
(7) bekezdés

… térítésmentesen[;] át…

7.
60. § (1) bekezdés - Nektv. 12/A.
§

…NEK [központi–nyilvántartásban ]központi 
nyilvántartásban kezelt …

8.
61. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész

… [alcímmell]alcímmel egészül…

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítás.
2. Kodifikációs pontosítások. 
3. Kodifikációs pontosítás.
4. Kodifikációs pontosítás.
5. Kodifikációs pontosítás.
6. Kodifikációs pontosítás.
7. Kodifikációs pontosítás.
8. Kodifikációs pontosítás.
9. Kodifikációs pontosítás.
10. Kodifikációs pontosítás.
11. Kodifikációs pontosítás.
12. Kodifikációs pontosítás.
13. Kodifikációs pontosítás.
14. Kodifikációs pontosítás.
15. Kodifikációs pontosítás.
16. Kodifikációs pontosítás.
17. Kodifikációs pontosítás.
18. Kodifikációs pontosítás.
19. Kodifikációs pontosítás.
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20. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.
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