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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 – a 2021. évi népszámlálásról szóló T/3609.
számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti
elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az adatszolgáltatók mint érintettek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében  történő  védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és
tanácsi [rendeletben]rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 17. és 18., valamint
21. cikkében foglalt, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogot a (2)
bekezdésben foglalt önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok vonatkozásában gyakorolhatják. A
jogok  gyakorlása  nem  érinti  a  KSH  által  feldolgozott,  a  2021.  évi  népszámlálás  adataiból
tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem alkalmas adatbázisokat.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



(5) A 2021. évi népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel.

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

(2)  A 2021.  évi  népszámlálás  helyi  előkészítéséről  és  a  település  közigazgatási  területén  az
adatfelvétel végrehajtásáról – [ideértve ]az [ehhez szükséges technikai feltételek biztosítását, az ]
internetes  adatgyűjtés  előkészítése  és  lebonyolítása,  valamint  a  (3)  bekezdésben  foglaltak
kivételével – a települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzője gondoskodik.

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

(5)  A 2021.  évi  népszámlálás  végrehajtásáért  felelős,  (2)  és  (3)  [bekezdésekben]bekezdésben
megjelölt személyek a 2021. évi népszámlálás során felvett adatokba nem tekinthetnek bele.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A Rendszerben  történő  adatszolgáltatás  esetében  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi
szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  törvény  (a  továbbiakban:  E-ügyintézési  tv.)
rendelkezéseit a (3)-(6) [bekezdésekben]bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3)  A  Rendszerben  történő  adatszolgáltatást  teljesítő  adatszolgáltatók  azonosítása  [–  az  E-
ügyintézési  tv.  rendelkezéseinek  megfelelően  –  ]a  Rendszerben  biztosított  egyedi  azonosítási
folyamat során a regisztrációt követően kapott egyedi azonosítóval történik.

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

(5) A Rendszer a kitöltött kérdőívet az 1. § (5) bekezdésében meghatározott pótösszeírási időszak
végéig  megőrzi.  Ezt  követően  a  keletkezett  adatállományok  kezelésére  a  2.  §  (2)-(4)
[bekezdései]bekezdése az [irányadóak]irányadó.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Hatályát veszti a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény.]

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

[Ez ]Hatályát veszti a 2011. évi népszámláslásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény.
[a) a nép- és lakásszámlálásról szóló, 2008. július 9-i 763/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
b) a  763/2008/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendeletben  meghatározott  nép-  és
lakásszámlálásokra  vonatkozóan  a  referenciaév,  valamint  a  statisztikai  adatok  és
metaadatok  programjának  megállapításáról  szóló,  2017.  április  20-i  (EU)  2017/712
bizottsági rendelet,
c) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet  hatályon  kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. §
Módosítás jellege: kiegészítés

11. §

Ez a törvény
a) a nép- és lakásszámlálásról szóló, 2008. július 9-i 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
b)  a  763/2008/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendeletben  meghatározott  nép-  és
lakásszámlálásokra  vonatkozóan  a  referenciaév,  valamint  a  statisztikai  adatok  és  metaadatok
programjának megállapításáról szóló, 2017. április 20-i (EU) 2017/712 bizottsági rendelet,
c) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

3



II. Rész

Módosítópont sorszáma: 10.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § (5) bekezdés …Az [adatelőkészítési]adat-előkészítési,…

2. 3. § (3) bekezdés …tanácsi [rendeletben]rendelet (a…

3. 3. § (4) bekezdés … sértene, vagy…

4.
6. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

…– [a]az Stt…

5. 6. § (2) bekezdés …adatátadásokra [a]az Stt…

6. 8. § b) pont
…végrehajtásában [résztvevők ]részt vevők 
feladatait,

Indokolás

1. Szövegpontosító módosítások. 
2. Szövegpontosító módosítások. 
3. Értelmezést segítő módosítás. 
4. Szövegpontosító módosítások és értelmezést segítő módosítás. 
5. Szövegpontosító módosítások és értelmezést segítő módosítás. 
6. Szövegpontosító módosítás. 
7. Kodifikációs módosítás, kiegészítés. 
8. Szövegpontosító módosítás. 
9. Szövegpontosító módosítás.
10. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
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