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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az oktatási nyilvántartásról szóló
T/2940. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

1. [A törvény célja]Az oktatási nyilvántartás

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím címe
Módosítás jellege: elhagyás

[2. Az oktatási nyilvántartás]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) alpontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:



a)  gyermek-,  illetve  tanulói  nyilvántartás  (a  [továbbiakban:  ]továbbiakban  együtt:  tanulói
nyilvántartás);
b)  [pedagógus  munkakörben  ]pedagógus-munkakörben  foglalkoztatottak,  nevelő  és  oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, pedagógiai előadó vagy pedagógiai
szakértő  munkakörben  foglalkoztatottak  és  óraadóként  foglalkoztatottak  nyilvántartása  (a
[továbbiakban: ]továbbiakban együtt: alkalmazotti nyilvántartás);

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés 12. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Az oktatási  nyilvántartás  működéséért  felelős  szerv  oktatási  azonosító  számot  ad  annak  az
oktatási azonosító számmal még nem rendelkező természetes személynek,

12. aki hallgatói, doktorjelölti jogviszonyban áll,

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 4. § (2) bekezdés j) pontja szerinti pedagógus-továbbképzési nyilvántartás alrendszer részére
[adatot szolgáltat ]továbbá

a)  a  pedagógus-továbbképzés  szervezője szolgáltatja  az 1.  melléklet  X.  alcím 2.  pont  b),  d),
valamint  f)-h)  alpontjában felsorolt  adatokat[  a  pedagógus-továbbképzés  szervezője],  amely
adatokat az adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében nyilvántartja;
b) a köznevelési intézmény vezetője szolgáltatja az 1. melléklet X. alcím 2. pont e) és l) alpontja
szerinti [adatot a köznevelési intézmény vezetője]adatokat.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) A felvételi kérelmek elbírálásához a 4. § (3) bekezdés c)  pontja szerinti  felsőoktatási felvételi
alrendszer részére

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (3) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A felvételi kérelmek elbírálásához a 4. § (3) bekezdés c) felsőoktatási felvételi alrendszer részére
c) az idegenrendészeti hatóság szolgáltatja a 3. melléklet III. alcím [1. pont 1.]3. [alpontja]pontja
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szerinti adatot.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A 4.  §  (3)  bekezdés  d)  pontja  szerinti  hallgatói  személyi  törzs  alrendszer  részére  [adatot
szolgáltat ]továbbá

a)  a  Diákhitel  Központ  szolgáltatja  a  3.  melléklet  IV.  alcím  [1.]23.  [alpontja]pontja szerinti
adatot,
b) a Tempus Közalapítvány szolgáltatja az általa kezelt, a 3. melléklet IV. alcím [1. pont 1.]8. és
[1.]21. [alpontja]pontja szerinti adatot,
c)  a  Klebelsberg  Központ  szolgáltatja  az  általa  kezelt,  a  3.  melléklet  IV.  alcím  [1.]21.
[alpontja]pontja szerinti adatot.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül –
b) a tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy
az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése,
valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való
kapcsolatfelvétel  céljából  a  2.  § a)-g)[,] pontjában foglalt  adatok,  valamint  az 1.  melléklet  I.
[Tanulói  nyilvántartás  ]alcím  c)-f)  és  h)  pontjában  foglalt  adatok  a  rendőrség  részére
továbbíthatók.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A  tanulói  nyilvántartás  adataihoz  az  oktatási  nyilvántartás  működéséért  felelős  szerv  a
köznevelési feladatokat ellátó hatóság részére  a  feladatellátásához szükséges adatok tekintetében
közvetlen hozzáférést biztosít.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(7) Az alkalmazotti nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a
köznevelési feladatokat ellátó hatóság részére [-]a feladatellátásához szükséges adatok tekintetében
[- ]közvetlen hozzáférést biztosít.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (9) és (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(9)  Az  oktatási  nyilvántartás  működéséért  felelős  szerv  a  középfokú  felvételi  eljárás
megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartásából a középfokú felvételi eljárásban részt vevő
középfokú iskoláknak, a központi írásbeli felvételi vizsgákat szervező középiskoláknak továbbítja
az [adatokat]érintett tanulók nyilvántartott adatait.

(10) A személyazonosításra alkalmas adatokat az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a
középfokú felvételi eljárás lezárását [követő – ]követően legkésőbb az adott év szeptember 15-éig
törli a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartásából.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (16) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(16) A Felsőoktatási alkalmazotti személyi törzsből  [az adatok továbbíthatók ]továbbítható  – az
érintetten kívül – a fenntartónak a fenntartói jogok gyakorlásához szükséges valamennyi adat; a
Magyar  Felsőoktatási  Akkreditációs  Bizottságnak  a  szakértői  tevékenyég  ellátásához  szükséges
valamennyi adat; a felsőoktatási intézménynek az alkalmazottjával kapcsolatos adatok.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (18)-(24) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(18)  A Felsőoktatási  felvételi  alrendszer  a  személyes  adatot  [-]– ha  az  eljárás  eredményeként
hallgatói jogviszony létesítésére nem kerül sor – az adott felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési
határidejétől számított két évig kezeli.

(19) A Hallgatói személyi törzsből [az adatok továbbíthatók ]továbbítható – az érintetten kívül – a
felsőoktatási  intézménynek  a  vele  hallgatói  jogviszonyban  álló  személyre  vonatkozó,  a  nála
fennálló jogviszonyára vonatkozó valamennyi adat.

(20) A Hallgatói személyi törzsből  [az adatok ]továbbíthatók továbbá a Diákhitel Központnak a
hallgatói hitelt igényelt személyekhez kapcsolódóan

a)  a  hallgatói  hitelre  való  jogosultság  vizsgálata,  adatellenőrzés  és  a  törlesztési  kötelezettség
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fennállásának, illetve szünetelésének megállapítása céljából a 3. melléklet IV. alcím 1. [pont 1.1.
alpontja  ]pontja  szerinti  adatokból  az  oktatási  azonosító  száma  és  adóazonosító  jele,  a  3.
melléklet IV. alcím  [1. pont 1.]3.,  [1.]5.,  [1.]6. és  [1.]8.  [alpontja]pontja szerinti adat minden
folyamatban lévő képzésére vonatkozóan, valamint a 2. § a)-j) pontja szerinti [adat]adatok,
b) a hitelszerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során az ügyfelekkel
való  kapcsolattartás  céljából  a  3.  melléklet  IV.  alcím  [1.  pont 1.]2.  [alpontja]pontja szerinti
adatok,
c)  a  hallgatói  hiteltartozások  várható  visszafizetésével  kapcsolatos  kockázatelemzés  és  a
kockázati  mérték  szerinti  ügyfélkezelés  céljából  a  3.  melléklet  IV.  alcím  [1.  pont  1.]12.
[alpontja]pontja szerinti  adatok közül  az  abszolutóriumra  vonatkozó adat,  a  3.  melléklet  IV.
alcím [1. pont 1.]15. pontja, [az 1.]a 18. [a) ]pont 18.1. és [b) alpont]18.2. alpontja szerinti adat,
a  3.  melléklet  IV.  alcím  [1.  pont  1.]19.  [alpontja]pontja szerinti  adatokból  a  hallgató  által
önköltség címén az intézmény felé ténylegesen fizetendő összeg, valamint  [az Nftv. ]a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 82. § (1) bekezdés a) pontja
alapján fizetendő térítési díj összege.

(21) A Hallgatói személyi törzsből [az adatok ]továbbíthatók továbbá a Tempus Közalapítványnak
a  külföldi  tanulmányokat  segítő  ösztöndíjra  való  jogosultság  vizsgálata,  a  jogosultak  és  az
államközi ösztöndíjak útján érkező külföldiek ösztöndíjszerződéséből eredő jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése, az ilyen ösztöndíjasok nyomon követése céljából az ösztöndíjra pályázó
vagy ösztöndíjas személyhez kapcsolódóan

a) a 2. § a)-j) [alpontja]pontja szerinti adatok,
b) a 3.  melléklet  IV.  alcím 1.[  pont 1.1.],  [1.]2.,  [1.]5.,  [1.]6.,  [1.]9.,  [1.]14.,  [1.]15.,  [1.]16.,
[1.]19.,  [1.]21.,  [1.]22.  [alpontja]pontja, valamint  [1.]18.  [alpont a), b)]pont 18.1., 18.2. és  [f)
pontja]18.7. alpontja szerinti adatok,
c)  a  3.  melléklet  IV.  alcím  [1.  pont  1.12  alpontja  ]12.  pontja  szerinti  adatok  közül  az
abszolutóriumra, záróvizsgára, komplex vizsgára és doktori védésre vonatkozó adatok.

(22)  A  Klebelsberg  Központnak  a  Klebelsberg  Képzési  Ösztöndíjjal  kapcsolatos  feladatai
ellátásához kapcsolódóan továbbíthatók

a) a 2. § a)-f), h), i) és l) pontja szerinti adatok,
b) a Felsőoktatási felvételi alrendszerből a 3. melléklet III. alcím 7. pontja szerinti adatok közül a
Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal érintett szakon elért felvételi pontszám,
c) a Hallgatói személyi törzsből a 3. melléklet IV. alcím 5. pontja, – a képzés költségviselési
formája és munkarendje adatának kivételével – 6. pontja szerinti adatok, 18. pont 18.1. és 18.2.
alpontja szerinti adatok.

(22)  A Hallgatói  személyi  törzsből  [az  adatok ]továbbíthatók  továbbá  [a  ]az  oktatásért  felelős
miniszter részére az ágazati irányítással összefüggő feladatok ellátása, a miniszteri hatósági jogkör
gyakorlása céljából egyedileg vagy informatikai rendszer útján továbbított,  illetve a közvetlenül
hozzáférhetővé tett adatok. Ezen adatokat  [a ]az oktatásért felelős  miniszter az adattovábbítástól
számított öt évig kezeli.
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(23)  A  Hallgatói  személyi  törzsből  [az  adatok  továbbíthatók  ]továbbítható  továbbá  az
idegenrendészeti  hatóság részére a szabad mozgás és tartózkodás jogával  rendelkező személyek
beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  2007.  évi  I.  törvényben,  valamint  a  harmadik  országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott eljárása
során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése
céljából  a  3.  melléklet  IV.  alcím  [1.  pont  1.]5.,  [1.]6.,  [1.]15.[,  alpontja] pontja szerinti  adat,
valamint [az 1.]a 19.  [alpontja]pontja szerinti adatok közül az önköltségre vonatkozó adat, azzal,
hogy az idegenrendészeti hatóságnak a megkeresésben minden esetben pontosan meg kell határozni
azt az adatkört amire a megkeresés vonatkozik.

(24) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 4. § (1) bekezdés e)  [alpontja]pontja
szerinti,  a  magyar  állami  ösztöndíj  feltételei  teljesítésének  nyilvántartása  szakrendszerben
nyilvántartott  személyek adatai  időszerűségének biztosítása,  ellenőrzése céljából térítésmentesen,
elektronikus  úton  az  5.  melléklet  [1.  pontja  ]szerinti,  az  adott  szerv  által  nyilvántartott  adatot
igényelheti az állami foglalkoztatási szervtől, a kincstártól, a gyermekgondozást segítő ellátás, a
csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj nyilvántartásáért felelős szervtől, az anyakönyvi
nyilvántartás  központi  nyilvántartó  szervétől,  a  családtámogatási  ügyben  eljáró  hatóságtól,  a
megváltozott  munkaképességű személyek ellátásaival  kapcsolatos  eljárások lefolytatásért  felelős
rehabilitációs hatóságtól és az adóhatóságtól.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy [rendeletben kijelölje ]az oktatási nyilvántartás működéséért
felelős szervet rendeletben kijelölje.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 6. § (4) bekezdés a) pontja, a 7. § (20) bekezdése, [és ]a 16. § f) pontja és a 3. melléklet IV.
alcím 23. pontja 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (1) bekezdés - Nkt. 41. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §
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(1)  A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a  továbbiakban:  Nkt.)  41.  §-a  a
következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10)  A köznevelési  [intézményben  ]intézmény  a  nyilvántartott  gyermek[,  tanuló  adatai  ] és
tanulói  adatokat  a  jogviszony  megszűnésétől  számított  tíz  évig,  az  alkalmazottak,  óraadók
[adatai]adatait a jogviszony megszűnésétől számított öt évig kezeli.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (6) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(6) Az Nkt.
[a) 61. § (4b) bekezdésben a „szaktanácsadói névjegyzék” szövegrész helyébe a „köznevelési
szaktanácsadói névjegyzék”]

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

14. §

(1) [A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) ]Az Nftv.
19. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § g) pont
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Hatályát veszti az Nftv.
g) 3. melléklet II. fejezete, III. fejezet 1-4. pontja, 6. pont 6.3. és 6.4. [pontja]alpontja, 7-9. pontja
és V. fejezete,

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet bevezető
Módosítás jellege: módosítás

1.  Az I.  és II.  [fejezetben]alcímben felsorolt  adatok statisztikai  célra  felhasználhatók és azokat
statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat [számára ]– a Központi Statisztikai
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Hivatal  [számára  ]–  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 – az I.[ fejezet 1. pont ]alcím b) és j) [alpontjában]pontjában felsorolt adatok
kivételével – egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni.
2. A Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatátadás esetén az átvett adatok körét és az
adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell
rögzíteni.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. Tanulói nyilvántartás

A tanulói nyilvántartás a gyermek, tanuló alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító számát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét[.],
b) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetének tényét és hatályát,
c) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének
kezdetét és befejezésének idejét,
d)  jogviszonya  keletkezésének,  megszűnésének  jogcímét  és  idejét,  valamint  megszűnés  esetén
annak tényét, hogy az érintett az adott köznevelési intézményben szerzett-e iskolai végzettséget,
szakképesítést,
e) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
f) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
g) nevelésének, nevelés-oktatásának helyét,
h) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
i) évfolyamát,
j) melyik évfolyamon, mely országban vett részt [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben (a továbbiakban: Nkt.) ]az Nkt.-ban szabályozott határon túli kiránduláson.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. alcím 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

2.  Az  országos  pedagógiai-szakmai  ellenőrzési  nyilvántartás  az  országos  pedagógiai-szakmai
ellenőrzés,  valamint  ellenőrzésben  érintett  pedagógus  vagy  intézményvezető,  a  köznevelési
intézmény és annak tagintézménye vezetője, valamint a többcélú intézmény szervezeti és szakmai
tekintetben  önálló,  köznevelési  intézmény feladatát  ellátó  intézményegységének  vezetője  alábbi
személyes adatait tartalmazza:
2.1. oktatási azonosító száma;
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2.2. a II. [alcím 1. pontjában ]alcímben meghatározott adatok;
2.3. az ellenőrzésének időpontja, értékelése, adatai;
2.4. az ellenőrzés keretében lefolytatott látogatás jegyzőkönyve adatai;
2.5. önértékelésének adatai:
2.5.1. időpontja, értékelése,
2.5.2. az adatgyűjtés jegyzőkönyve,
2.5.3. önfejlesztési terve,
2.5.4. a kérdőívezés adatai;
2.6. fejlesztési terve;
2.7. ellenőrzésével kapcsolatban beadott kérelem adatai;
2.8. az általa ellátott nemzetiségi feladat adatai;
2.9. [a külön ]jogszabályban előírt vezetői pályázata, annak hiányában vezetési programja, továbbá
a továbbképzési program és beiskolázási terv;
2.10. a köznevelési intézmény hivatalos neve, székhelye és a köznevelési feladatot ellátó telephelye,
a  tagintézménye  hivatalos  neve,  a  köznevelési  intézmény  székhelyén  az  intézményvezető,
telephelyen működő tagintézmény esetén a tagintézmény vezetőjének neve, elérhetőségei;
2.11.  feladatellátási  helyenként  –  az oktatás munkarendje szerinti  bontásban – a  köznevelési  és
egyéb alapfeladatok;
2.12. az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ág, a tanszak neve,
2.13. szakképzési feladatok esetén az OKJ azonosítót és a szakképesítés megnevezése;
2.14. egyházi fenntartású köznevelési intézmény esetén a fenntartó felekezet;
2.15.  alternatív  tanterv  szerint  működő  köznevelési  intézmény  esetén  az  alternatív  tanterv
megnevezése;
2.16. gyakorló köznevelési intézmény esetén annak ténye.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. alcím 2. pont b) alpont
Módosítás jellege: módosítás

2. A pedagógusminősítési nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma;
b) a II. [alcím 1. pontjában ]alcímben meghatározott adatok;
c) jelentkezésére vonatkozó adatok:
ca) a jelentkezés informatikai rendszerben történő rögzítésének időpontja,
cb) a jelentkezést rögzítő intézmény adatai,
cc) a minősítő vizsga, minősítési eljárás megnevezése,
cd) az elérni kívánt fokozat,
ce) a munkakör, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül,
cf) a tantárgy, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül,
cg) az intézménytípus,
ch) a minősítés nyelve,
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ci) Mesterpedagógus fokozatra történő jelentkezés esetén tevékenység típusa,
cj) a minősítési tervbe történő felvétel adatai;
d) minősítő vizsga, minősítési eljárás adatai:
da) az elektronikus portfólió vagy pályázat jogszabályban meghatározott adatai és dokumentumai,
db) megismételt minősítő vizsgájának vagy minősítési eljárásnak a ténye,
dc) díjköteles minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának díjfizetéssel kapcsolatos adatai,
dd) minősítő vizsga, minősítési eljárás látogatásának helye, időpontja,
de) minősítési bizottság tagjainak neve, elérhetősége,
e)  a  minősítő  vizsga,  minősítési  eljárás  eredményének  adatai,  pedagóguskompetenciák  alapján
történő értékelése;
f) a kiállított tanúsítvány adatai;
g) minősítésével kapcsolatban beadott kérelmek adatai.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer

1.  [A pedagógiai  szakszolgálatok  által  alkalmazott  integrált  nyomon  követő  rendszer  (a
továbbiakban: INYR) ]Az INYR az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
1.1. a pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülő személy személyes adatai:
a) oktatási azonosító száma;
b)  az  1.  melléklet  I.  alcím  [1.  pont  ]b),  e)-g)  [alpontjában]pontjában foglalt  adatai,  valamint
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete;
c) törvényes [képviselője]képviselőjének az Nkt. 41. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt adatai;
d) egészségügyi, továbbá a pedagógiai szakszolgálaton kívüli köznevelési ellátása során keletkezett
azon dokumentumok kiállításának időpontja, tartalma, kibocsátójának neve, amelyek a pedagógiai
szakszolgálati  ellátást  megelőzően  keletkeztek,  az  ellátott  vagy  törvényes  képviselője
rendelkezésére állnak és az ellátáshoz feltétlenül szükségesek;
1.2. az ellátott adataihoz kapcsolva a pedagógiai szakszolgálati ellátására vonatkozóan
a)  a  szűrést,  vizsgálatot  végző  intézmény neve,  címe,  a  szűrés  eredménye,  a  szűrés,  vizsgálat
kérelmezőjének  neve,  címe,  elérhetősége,  a  szűrés,  vizsgálat  módszere,  eszköze,  eredménye,
megállapításai,  a  szűrési,  vizsgálati  eljárásban  szereplő  szakemberek  neve,  végzettsége,
szakképzettsége, a szűrés, vizsgálat időpontja, időtartama, helye;
b) az állapotmegismerést végző intézmény neve, címe, az állapotmegismerés kérelmezőjének neve,
címe,  elérhetősége,  az  állapotmegismerés  időpontja,  időtartama,  helye,  az  állapotmegismerés
módszere, eszköze, az állapotmegismerés eredménye és megállapításai, az eljárásban közreműködő
szakember neve, végzettsége, szakképzettsége;
c)  a  szűrés,  vizsgálat,  állapotmegismerés  alapján  megállapított  szükséges  segítő  beavatkozás
megnevezése,  óraszáma,  időtartama,  módszere,  eszköze,  helyszíne,  a  segítő  beavatkozást  végző
intézmény adatai, a részt vevő szakember neve, végzettsége, szakképzettsége, a segítő beavatkozás
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eredménye;
d)  a  szűrés,  vizsgálat,  állapotmegismerés  eredményével  kapcsolatos  törvényes  képviselői
nyilatkozat, a törvényes képviselői felülvizsgálati kérelem adatai;
e) a felülvizsgálat oka, kérelmezője, legutóbbi vizsgálat, felülvizsgálat óta eltelt idő, felülvizsgálatot
végző intézmény neve, címe, a felülvizsgálat módszere, eszköze, időpontja, időtartama, helyszíne, a
felülvizsgálatot végző szakemberek neve, végzettsége, szakképzettsége, a felülvizsgálat eredménye;
1.3.  a  pedagógiai  szakszolgálati  intézmények  működéséről  szóló  jogszabályban  meghatározott
közigazgatási hatósági eljárás adatai közül
a) az eljárás kezdeményezőjének neve, címe, elérhetősége;
b) az eljárás oka;
c) az eljárás eredménye;
d) a közigazgatási hatósági eljárás ügyszáma.

2.  A gyermek,  tanuló  pedagógiai  szakszolgálati  ellátása  során  keletkezett  adatokat  [a  külön  ]
jogszabályban meghatározott feladatellátási kötelezettséggel rendelkező pedagógiai szakszolgálati
intézménynek  a  gyermekkel,  tanulóval  közvetlenül  foglalkozó  szakembere  köteles  az  INYR-be
rögzíteni.

3. Az ellátott gyermekre, tanulóra vonatkozó személyes adatokat az INYR-ből
3.1. a pedagógiai szakszolgálatnak a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó munkatársa,
3.2.  a  gyermeket,  tanulót  közvetlenül  ellátó  pedagógiai  szakszolgálati  intézmény  vezetője[  ]
ismerheti meg.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet bevezető
Módosítás jellege: módosítás

1. A I., II. és IV. [fejezetben]alcímben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokat
statisztikai  felhasználás  céljára  a  hivatalos  statisztikai  szolgálat  [számára;  ]–  a  Központi
Statisztikai Hivatal  [számára ]– számára az Stt. 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes
igazolása  alapján,  az  ahhoz szükséges  mértékben,  –  a  IV.  [fejezet  1.  pont  1.]alcím  9.,  [1.]10.,
[1.]19.,  [1.]20.,  [1.]22.  és  [1.]23.  [alpontjában]pontjában felsorolt  adatok  kivételével  –  egyedi
azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni.
2. 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: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. alcím
Módosítás jellege: módosítás

11



I. Felsőoktatási intézménytörzs

A felsőoktatási intézménytörzs az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
1. [a ]az államilag elismert felsőoktatási intézmény
[2.]1.1. fenntartójának neve, székhelyének címe,
[3.]1.2. tisztségviselőinek – rektor, kancellár, gazdasági vezető, kollégiumi vezető, szakkollégium
képviselője – oktatási azonosító száma, ennek hiányában családi és utóneve[;],
[4]1.3. közhasznú szervezetként való működés esetén a  [felügyelő bizottság ]felügyelőbizottság
tagjainak családi és utóneve és értesítési címe,
1.4.  az  Nftv.  95/A.  § (1)  bekezdésében meghatározottak  szerint  fenntartott  magán felsőoktatási
intézmény  esetén  továbbá  a  fenntartó  testület  nyilvántartási  száma,  képviselőjének  családi  és
utóneve, elérhetősége (telefon, e-mail);
[5]2. a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmény
[6.]2.1. fenntartójának neve, székhelyének címe,
[7.]2.2. magyarországi képviselőjének családi és utóneve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-
mail)[,];
[8]3. a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a Magyar
Rektori  Konferencia,  a  Hallgatói  Önkormányzatok  Országos  Konferenciája,  a  Doktoranduszok
Országos Szövetsége, az Országos Doktori Tanács esetében
[9.]3.1. a szervezet neve, székhelye,
[10.]3.2. a vezetőjének, felügyelő bizottsága tagjainak családi és utóneve és értesítési címe;
[11]4. a diákotthon
[a)]4.1. fenntartójának neve, [székhelye,]székhelyének címe,
[b)]4.2. vezetőjének családi és utóneve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-mail);
[12]5. a [nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 95/A. §
(1) bekezdésében meghatározottak szerint fenntartott magán felsőoktatási intézmény esetén a
fenntartó  testület  neve,  székhelye,  nyilvántartási  száma,  elnökének  családi  és  utóneve,
elérhetősége (telefon, e-mail),
13. a ]közösségi felsőoktatási képzési központ képviselőjének családi és utóneve, értesítési címe,
elérhetősége (telefon, e-mail).

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. alcím
Módosítás jellege: módosítás

II. Felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs

A felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
1.[1.] oktatási azonosító szám[;],
[1.]2. értesítési cím[;],
[1.]3. végzettségi szint, szakképzettség, idegennyelv-tudás, tudományos fokozat,
[1.]4. a foglalkoztatási jogviszony típusa,
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[1.]5. a foglalkoztatási jogviszony jellege, kezdete és vége,
[1.]6.  a  munkáltató  [-]– több  esetén  valamennyi  munkáltató  [-]– megnevezése  (intézményi
azonosító száma),
[1.]7. munkakör, vezetői megbízás,
[1.]8. munkavégzés ideje,
[1.]9. az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat,
[1.]10. az Nftv. 101. § (9) bekezdése szerinti díj,
[1.]11. az akadémiai tagság,
[1.]12. nyugdíjasként való foglalkoztatás ténye,
[1.]13. az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok,
[1.]14. doktori iskolai tagság.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet III. alcím
Módosítás jellege: módosítás

III. Felsőoktatási felvételi alrendszer

[1.] A felsőoktatási felvételi alrendszer a jelentkező alábbi személyes adatait tartalmazza:
1.[1] oktatási azonosító száma,
[1.]2. értesítési címe, elektronikus levélcíme,
[1.]3. nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat [-
külön törvény szerint ]– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a
tartózkodási jogot igazoló okmány [-]– adata,
[1.]4. az érettségi vizsga adatai,
[1.]5. a középiskola adatai,
[1.]6. a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatai,
[1.]7. a felvételi eljárás adatai,
[1.]8. központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartási kapcsolati kódja.
A vallási,  világnézeti  elkötelezettségre,  annak igazolására  mint  jelentkezési  feltételre  vonatkozó
személyes adatot nem lehet nyilvántartani.

[2. A vallási,  világnézeti  elkötelezettségre,  annak  igazolására  mint  jelentkezési  feltételre
vonatkozó személyes adatot nem lehet nyilvántartani.]

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet IV. alcím
Módosítás jellege: módosítás

IV. Hallgatói személyi törzs

A hallgatói személyi törzs a hallgató alábbi személyes adatait tartalmazza:
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1.[1.] oktatási azonosító száma, adóazonosító jele,társadalombiztosítási azonosító jele,
[1.]2. értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme,
[1.]3. nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat [-
külön törvény szerint ]– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a
tartózkodási jogot igazoló okmány [-]–, nemzetközi biztosítási okmány adata,
[1.]4. a Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány adata,
[1.]5. a jogviszony típusa, keletkezésének és megszűnésének időpontja, szünetelése,
[1.]6.  a  hallgató  által  folytatott  képzés  megnevezése,  a  képzés  kezdő  dátuma,  megkezdésének
módja,  a  képzés  költségviselési  formája  és  munkarendje,  megkezdett  félévek,  a  képzés
befejezésének dátuma és indoka,
[1.]7. a képzés során, illetve azt megelőzően igénybe vett támogatási idő,
[1.]8. a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje,
[1.]9. a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adat,
[1.]10. a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó adat,
[1.]11. a törzslap azonosító száma,
[1.]12. a szakmai gyakorlat teljesítésére, abszolutóriumra, záróvizsgára, komplex vizsgára, doktori
védésre, nyelvvizsgára, korábban megszerzett oklevélre, hozott dokumentumra vonatkozó adat,
[1.]13. a kiadott okirat tartalmára és azonosítására vonatkozó adat,
[1.]14. a külföldi állampolgárságú hallgató miniszteri ösztöndíjára vonatkozó adat,
[1.]15. a képzés során megszerzett kreditek száma – [ide értve ]ideértve az elismert krediteket is –,
[1.]16.  kollégiumi  elhelyezés  esetén  a  kollégium  megnevezése,  az  adott  félévre  vonatkozó
elhelyezés ténye,
[1.]17.  diákotthoni  elhelyezés  esetén  a  diákotthon  megnevezése  és  [OM-azonosítója]OM
azonosítója, az adott félévre vonatkozó elhelyezés ténye,
[1.]18. a kiadott oklevél, oklevélmelléklet adata:
[a) a ]18.1. az oklevéllel megszerzett szakképzettség megnevezése,
[b)]18.2. az oklevél, oklevélmelléklet kelte,
[c)]18.3. az oklevél aláírójának családi és utóneve,
[d)]18.4. az oklevél, oklevélmelléklet kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszáma,
[e)]18.5. a hallgató törzskönyvi száma,
[f)]18.6. az oklevél, [egyéb adata,
g)]oklevélmelléklet nyelve,
18.7. az oklevél, oklevélmelléklet [sorszáma, nyelve;
1.]egyéb adata,
19. az általa fizetett díjak és térítések adata[;],
[1.]20.  hallgatói  vagy  lakhatási  támogatás  nyújtása  esetén,  ha  az  csecsemőgondozási  díjban,
gyermekgondozást  segítő  ellátásban,  gyermeknevelési  támogatásban,  gyermekgondozási  díjban,
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülés okán, vagy hátrányos helyzetére tekintettel jár,
e díjak, támogatások adata[;],
[1.]21.  a  tanulmányai  támogatása  érdekében,  a  hallgató  jogviszonyára  tekintettel  folyósított  a
Kormány által rendelettel alapított ösztöndíj adata[;],
[1.]22. a részére nyújtott pénzbeli juttatások adata[;],
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[1.]23. a Diákhitel Központ által megítélt hitel fennálltára, típusára vonatkozó adat.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása

[1.  ]A magyar  állami  ösztöndíj  feltételei  teljesítésének  nyilvántartása  a  (volt)  magyar  állami
(rész)ösztöndíjas hallgató alábbi személyes adatait tartalmazza:
1.[1.] oktatási azonosító; adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele,
[1.]2. értesítési cím, telefonszáma, elektronikus levelezési címe,
[1.]3. hazai munkaviszony, valamint hazai munkaviszony származási országban történő teljesítése
esetén annak létesítésére és időtartamára vonatkozó adat, továbbá a szomszédos államokban élő
magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozás megállapításhoz szükséges adat,
[1.]4.  a  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  törvényben
meghatározott álláskeresőként történő nyilvántartásba vételére, valamint az álláskeresőként eltöltött
időtartamra vonatkozó adat,
[1.]5. csecsemőgondozási díj folyósításának időtartamára vonatkozó adat,
[1.]6. gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartamára vonatkozó adat,
[1.]7.  gyermekgondozási  díj  folyósításának időtartamára  vonatkozó adat,  a  gyermeknevelésre,  a
szülés  jogcímen  történő  mentesítéshez  szükséges  személyes  adat,  gyermek  természetes
személyazonosító adata, lakcíme,
[1.]8.  megváltozott  munkaképességre,  tartós  betegségre,  balesetre,  valamint  ennek  időtartamára
vonatkozó adat az ügyfél által az eljárás során benyújtott dokumentumban foglalt személyes adat,
[1.]9. külföldi felsőoktatási képzésére, külföldi hallgatói és tanulói jogviszonyra vonatkozó adat,
[1.]10. a központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartási kapcsolati kódja,
[1.]11. a visszatérítési kötelezettsége átvállalására vonatkozó jognyilatkozat adata,
[1.]12. a költségmentességi kérelmének igazolására vonatkozó adat.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

1. Az Nftv. 3. melléklet I. fejezet I/B. alcím 1. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„g)  hallgatói  vagy  lakhatási  támogatás  nyújtása  esetén,  ha  az  csecsemőgondozási  díjban,
gyermekgondozást  segítő  ellátásban,  gyermeknevelési  támogatásban,  gyermekgondozási  díjban,
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülés okán, vagy hátrányos helyzetére tekintettel jár,
e díjak, támogatások adatai;”
2. Az Nftv. 3. melléklet I. fejezet I/B. alcím 1. pontja a következő j) alponttal egészül [ki:(E]ki:
(E törvény alapján nyilvántartott [adatok:)„j)]adatok:)
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„  j) a Diákhitel Központ által megítélt hitel fennálltára, típusára vonatkozó adat.”
3. Az Nftv.
a) 3. melléklet I. fejezet I/A. alcím 1. pont a) alpontjában az „azonosító szám” szövegrész helyébe
az „oktatási azonosító szám, személyazonosító okmány száma, adóazonosító jele”,
b) 3. melléklet I. fejezet I/B. alcím
ba) 1. pont a) alpont aa) pontjában az [„-]„– megnevezése, száma” szövegrész helyébe az [„-,]„– a
Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány, a nemzetközi biztosítási okmány adatai”,
bb) 1. pont b) alpont bk) pontjában az „azonosító száma” szövegrész helyébe az „oktatási azonosító
száma, személyazonosító okmány száma, fényképe”,
c) 3. melléklet III. fejezet 5. pontjában az „a II/C. fejezet 1. a) pont aa) alpontja szerinti” szövegrész
helyébe az „az oktatási nyilvántartás Hallgatói törzsében szereplő”
szöveg lép.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 33.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 2. § h) pont [lakcím adatok]lakcímadatok,

2. 3. § (3) bekezdés
…szerinti [adatról]adatairól –… 
…kezelő [szervétől]szervtől.

3. 4. § (1) bekezdés e) pont … nyilvántartása[.],

4. 4. § (1) bekezdés f) pont … nyilvántartása[,].

5. 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrész …a) [alpontja]pontja szerinti…

6. 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrész …c) [alpontja]pontja szerinti…

7. 4. § (7) bekezdés
…integrált [nyomonkövető ]nyomon követő 
rendszer …

8. 6. § (1) bekezdés … [az ]intézmények …

9. 6. § (5) bekezdés e) pont
…pótlék [igénybe vételéhez ]
igénybevételéhez szükséges …

10. 11. §
…az [értesítési cím adat ]értesítésicím-adat 
és …

11.
13. § (3) bekezdés - Nkt. 73. § (5a) 
bekezdés f) pont

[nyilvántartásba vételi ]nyilvántartásba-
vételi száma.

12. 16. § b) pont …bekezdésében [a]az „A…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

13. 1. melléklet III. alcím 2. pont
…értesítési [e-mail címe]e-mail-címe,… 
… [e-mail címe, fax száma ]e-mail-címe, 
faxszáma és …

14. 1. melléklet IV. alcím 2. pont

…a [vizsgadíj fizetési ]vizsgadíjfizetési 
kötelezettség … 
…részletes 
[vizsgapontszámokat]vizsgapontszámok 
és… 
… tétel[,] és…

15. 1. melléklet X. alcím 2. pont
…programban [résztvevő ]részt vevő 
pedagógus …

16. 1. melléklet XI. alcím 2. pont …OKJ [azonosítót]azonosító és…

17. 1. melléklet XII. alcím 2. pont …esetén a tevékenység …

18. 1. melléklet XIII. alcím … [e-mail cím)]e-mail-cím).

19. 5. melléklet I. alcím

…tartozás 
[megállapításhoz]megállapításához 
szükséges… 
… adat; az…

Indokolás

1. Az 1. alcím címe alapján a törvény célját határozza meg, azonban a jogszabályszerkesztésről
szóló  61/2009.  (XII.  14.)  IRM rendelet  51.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  szerint  a  törvény célját  a
preambulum tartalmazza, másrészt az alcím alá tartozó 1. § nem szorosan a törvény céljáról szól,
hanem magát az oktatási nyilvántartást és célját határozza meg. Erre tekintettel javasoljuk, hogy az
1. § is "Az oktatási nyilvántartás" alcím alá kerüljön.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1-2.

2. Az 1. pontra tekintettel elvégzett módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1-2.

3. Lásd a T/2940/3/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. A 2016. szeptemberében bevezetett új típusú, 2+2 éves doktori képzést megelőzően doktorandusz
jogviszonyban  képzést  végző  hallgatók  a  képzés  befejezését  követően  továbbra  is  léphetnek
doktorjelölti  jogviszonyba.  Ezen  fokozatszerzési  mód  kifutásáig  biztosítandó  a  doktorjelöltek
oktatási azonosító számmal történő felruházása. 
5. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
6. Lásd a T/2940/3/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
8. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
9. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
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10. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
11. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
12. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
13. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
14. Egyrészt nyelvhelyességi módosítás, másrészt a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyeréséről a
Klebelsberg  Központ  tudja  az  adatszolgáltatást  az  adattakarékosság  elvét  figyelembe  véve  és
bürokráciamentesen  a  leginkább  szolgáltatni  a  felsőoktatási  információs  rendszerbe,  így  ennek
törvényi szintű szabályozása indokolt. 
15. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
16. A későbbi hatálybalépéssel érintett  rendelkezésekkel  összefüggő további  rendelkezés azonos
hatálybalépésére irányuló módosítás. 
17. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
18. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
19. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
20. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
21. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
22. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
23. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
24. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
25. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
26. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
27. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
28. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
29. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
30. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
31. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
32. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások. 
33. Lásd a T/2940/3/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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