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Az Országgyűlés
Igazságügyi bizottsága ORSZÁGGYűLÉSHIVATALA

Érkezett: 2019 MARC í 2. 
Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vejkey Imre elnök

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 Európai Unió adatvédelmi
reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T/4479.
számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot
terjeszti elő.

I. rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (5) bekezdés -Flt. 57/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Flt. 57/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) [Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró]A járási hivatal a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosult személyekről, a rehabilitációs ellátásban részesülő
személyekről, valamint a közfoglalkoztatásban részt vevő személyekről a munkaerő-piaci
helyzetük javítása a közfoglalkoztatásban való részvételük biztosítása, a közfoglalkoztatás
megszervezése, a közfoglalkoztatás feltételeinek biztosítása céljából elektronikus nyilvántartást
(a továbbiakban: adatbázis) vezet. Az adatbázis[A nyilvántartás] tartalmazza:"

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (10) bekezdés - Flt. 57/D. § (1)-(2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(10) Az Flt. 57/D. § (1 )-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) A járási hivatal a (2a) bekezdésben meghatározott célok biztosítása érdekében elektronikus
nyilvántartást (a továbbiakban: ESZA adatbázis) vezet a résztvevő adatairól. Az ESZA
adatbázis[A nyilvántartás] tartalmazza:
a) a természetes személyazonosító adatokat,



b) az állampolgárságot, valamint a bevándorolt, a letelepedett vagy a
menekültstátuszt[menekült státuszt],
e) a belföldi lakó-[,] vagy tartózkodási helyet,
dJ az iskolai végzettséget, szakképesítést,
e) annak tényét, hogy 3 évnél fiatalabb kisgyermeket nevel-e saját háztartásában,
f) TAJ számot,
g) az intézkedésbe történő belépésekor a munkaerő-piaci, társadalmi helyzetével összefüggő
következő adatokat:
ga) az intézkedésbe történő belépés dátumát,
gb) munkaerő-piaci státuszát,
gc) annak tényét, hogy megváltozott munkaképességűnek minősül-e,
gd) annak tényét, hogy a gc) alponton belül fogyatékossággal élőnek minősül-e,
ge) a résztvevő nemzetiségének megjelölését,
gf) annak tényét, hogy tartós munkanélkülinek minősül-e,
gg) annak tényét, hogy egyéb, a támogatásnyújtásnál figyelembe vett szempontból hátrányos
helyzetűnek minősül-e,
gh) annak tényét, hogy hajléktalan-e.
h) az intézkedésből történő kilépésekor a munkaerő-piaci helyzetével összefüggő következő
adatokat:
ha) az intézkedésből történő kilépés dátuma,
hb) a résztvevő munkaerő-piaci státuszát,
hc) annak tényét, hogy álláskeresési tevékenységet folytat-e,
hd) annak tényét, hogy oktatásban vagy szakképzésben részt vesz-e,
he) annak tényét, hogy az intézkedés keretében képzettséget szerzett-e,
hf) annak tényét, milyen szolgáltatásban, illetve támogatásban részesült a program keretében.
(2) Az ESZA adatbázis a (1) bekezdés g) pont gc)-ge), gg) és gh) pontjaiban meghatározott
adatokat a kedvezményezett önkéntes nyilatkozata alapján, míg az ESZA adatbázis többi adatát
a kedvezményezettnek az 1304/2013/EU rendeletében kötelezően előírt adatszolgáltatása
alapján tartalmazza."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Flt.
a) 57/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az ,,[Az]A (2) bekezdés" szövegrész helyébe az
,,Az (1) bekezdés" szöveg,
b) 57/A. § (4) bekezdésében, valamint (11) bekezdésében az ,,a (2) bekezdés" szövegrész
helyébe az ,,az (1) bekezdés" szöveg,
c) 57/A. § (8) bekezdésében, valamint (8a) bekezdésében az ,,A (2) bekezdés" szövegrész
helyébe az ,,Az (1) bekezdés" szöveg,
d) 57/B. § (4) bekezdésében, valamint (5) bekezdésében[, valamint (6) bekezdésében] az ,,A
(3) bekezdés" szövegrész helyébe az ,,Az ( 1) bekezdés" szöveg,
e) 57/B. § (8) bekezdésében, 57/C. § (3a) bekezdésében, 57/C. § (5) bekezdésében a ,,(3)
bekezdés" szövegrész helyébe az ,,(1) bekezdés" szöveg,
f) 57/B. § (9) bekezdésében [a]az ,,!:!.._(3) bekezdés" szövegrészek helyébe az ,,az (1) bekezdés"
szöveg,
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g) 57/C. § (2) bekezdésében a ,,(3) bekezdésének" szövegrész helyébe az ,,( 1) bekezdésének"
szöveg,
h) 57/D. § (5) bekezdésében az ,,A (2) bekezdés" szövegrész helyébe az ,,Az (1) bekezdés"
szöveg,
i) 57/D. § (6) bekezdésében az ,,Az(]) és (2) bekezdésben" szövegrész helyébe az ,,Az (1)
bekezdésben" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Hatályát veszti az Flt. 57/B. § (9) bekezdésében a,,[, ]vagy menedékesként" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés - Cstv. 27/B. § (10)-(13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Cstv. 27/B. § (10)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a§ a
következő (13) bekezdéssel egészül ki:

,,( 10) A felszámolói névjegyzéket vezető szerv hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti,
hogy a felszámolónál foglalkoztatott, a (8) bekezdésben meghatározott személy büntetlen
előéletű-e, és nem áll-e felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenységben való
közreműködést kizáró, illetve - a szakképzettségének megfelelő foglalkozására nézve -
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Ezekre az adatokra vonatkozóan a felszámolói névjegyzéket
vezető [szervezet]szerv a hatósági ellenőrzés céljából elektronikus úton adatot igényelhet a
bűnügyi nyilvántartási rendszerből.
(11) Ha a felszámolói névjegyzéket vezető szerv a ( 10) bekezdésben foglaltak alapján
lefolytatott hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a felszámoló által foglalkoztatott, (8)
bekezdésben meghatározott személy büntetett előéletű, vagy felszámolóbiztosi vagy
felszámolói tevékenységben való közreműködést kizáró, illetve szakképzettségének megfelelő
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, erről a tényről haladéktalanul értesíti a felszámolót, és
felhívja, hogy a foglalkoztatási jogviszonyt az értesítés kézbesítésétől számított huszonegy
napon belül szüntesse meg és a megszüntetés tényéről a felszámolói névjegyzéket vezető
[szervezetet] szervet értesítse.
( 12) A felszámolói névjegyzéket vezető szerv hatósági ellenőrzés céljából - a felszámoló
[szervezet]szerv 27/C. § (2) bekezdés g) pontja, illetve a 27/A. § (6a) bekezdése alapján
fennálló foglalkoztatási kötelezettségének ellenőrzése, valamint a felszámoló [szervezet]szerv
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése érdekében - elektronikus úton adatot
igényelhet az állami adó- és vámhatóságtól a 27/C. § (4a) bekezdése szerinti hatósági
nyilvántartásokba bejegyzett, (8) bekezdés szerinti szakképzettséggel rendelkező személynek a
felszámoló [szervezettel]szervvel a megkeresés időpontjában folyamatosan fennálló
foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő következő adatairól:
a) a biztosítási jogviszony kezdete,
b) a biztosítási jogviszony kódja (foglalkoztatás minősége), a munkakör,
c) a foglalkozás FEOR száma,
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d) a heti munkaórák száma,
e) amennyiben a magánszemélyre vonatkozó foglalkoztatói bejelentés nem áll az állami adó
és vámhatóság rendelkezésére, úgy a magánszemély vonatkozásában benyújtott
járulékbevallásban szereplő a)-c) pont szerinti adatok,
f) a biztosítási jogviszony vége.
(13) A felszámolói névjegyzéket vezető [szervezet]szerv a 27/C. § (2) bekezdés g) pontja
szerinti szakképzettséggel rendelkező személyek személyes adatait - ideértve a ( 10) és a ( 11) 
bekezdés, és a felszámolók névjegyzékéről szóló kormányrendelet szerinti hatósági ellenőrzés
során megismert személyes adatokat is - addig kezeli, amíg az érintett a 27/C. § (4a) bekezdés
szerinti nyilvántartások egyikében szerepel felszámoló [szervezettel]szervvel fennálló
munkaviszonya, tagi vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonya alapján."

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

1(1) ]A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény (a továbbiakban: Nytv.) 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:

,,( 1) A nyilvántartás szervei 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 foglaltak szerinti adatkezelési tevékenységek nyilvántartása részeként
adatszolgáltatási nyilvántartást vezetnek.
(2) Az adatszolgáltatási nyilvántartás adatkezelési műveletenkénti bontásban az alábbi adatokat
tartalmazza:
a) az adatszolgáltatás időpontját,
b) az adatszolgáltatás célját és jogalapját,
c) az adatszolgáltatást igénylő polgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, illetve megbízottja vagy képviselője nevét,
d) a szolgáltatott adatok körének megnevezését."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Szt. 57. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.)
57. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) Ha a szabadalmi bejelentés mellékletei - ide nem értve az [angolon kívüli]angol nyelvet
- idegen nyelven készültek, a magyar nyelvű szabadalmi leírást igényponttal, a kivonatot és a
rajzot a szabadalmi bejelentés napjától számított négy hónapon belül kell benyújtani. Ha a
szabadalmi bejelentés mellékletei angol nyelven készültek, a magyar nyelvű szabadalmi leírást
igényponttal, a kivonatot és a rajzot
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a) a bejelentés napjától számított tizenkét hónapon belül, vagy
b) a legkorábbi elsőbbség napjától számított tizenhat hónapon belül
kell benyújtani, a korábban lejáró határidő figyelembevételével."

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Szt. 65. §
Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az Szt. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,65. § A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi bejelentés benyújtását követően
megvizsgálja, hogy
a) a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez az 58. §-ban előírt feltételeknek,
b) megfizették-e az 57. § (4) bekezdése szerinti bejelentési és kutatási díjat,
e) a szabadalmi bejelentés mellékleteként benyújtott leírás, az igénypont, a kivonat és (adott
esetben]- amennyiben rendelkezésre áll - a rajz magyar nyelven van-e."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § i) pont
Módosítás jellege: módosítás

27. §

Hatályát veszti a Kksztv.

i) 5. § (4) bekezdésében a ,,_,_közvetlen üzletszerzés esetén pedig - ha a megszüntetés a (3)
bekezdés b) pontján alapul - egyidejűleg a 21. § szerinti tilalmi listára történő felvételt[ kell]"
szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (4) bekezdés- Met. 8/D. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Met. 8/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,8/D. § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező külföldi
munkáltatót - a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal - a (3) és (4) bekezdésben
meghatározottak szerinti nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség terheli."
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Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § g) pont
Módosítás jellege: módosítás

36. §

Az Eüak.
g) 35/E. § (2)( és (3)] bekezdésében az ,,adatvédelmi felelős" (szövegrész]szövegrészek
helyébe az ,,adatvédelmi tisztviselő" szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Szjt. 41/D. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdés szerinti kérelem bevezető részében fel kell tüntetni]
,,b) a kérelmezőnek a 41 /B. § (1 b) bekezdésében meghatározott azonosító adatait, illetve
amennyiben van ellenérdekű fél, annak az ismert azonosító adatait, és
c) a kérelmező jogi képviselőjének a 41/B. § (lb)-(lc) (bekezdéseiben]bekezdésében
meghatározott azonosító adatait, és (hivatalos elérhetőségét)biztonságos kézbesítési
szolgáltatási címét."

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. §
Módosítás jellege: módosítás

55. §

Hatályát veszti a Tszt.[ 45. §-a.]
a) 45. §-a,
b) 60. § (3) bekezdésében az,,, a 45. § (6) bekezdésében" szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. §
Módosítás jellege: módosítás

70. §

A Hgtv.[5. § (1) bekezdés b) pontjában az ,,adatvédelmi felelős" szövegrész helyébe az
,,adatvédelmi tisztviselő" szöveg lép.]
a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában az ,.az (1) bekezdés a) pontja szerinti célból" szövegrész
helyébe a ,,humángenetikai vizsgálat céljából" szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában az ,.az (1) bekezdés b) pontja szerinti célból" szövegrész
helyébe a ,,humángenetikai kutatás céljából" szöveg,
c) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az ,,adatvédelmi felelős" szövegrész helyébe az ,,adatvédelmi
tisztviselő" szöveg
lép.
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Módosítópont sorszáma: 15. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § - az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 24. § (4)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

81. §

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről
szóló 2009. évi LXXIV. törvény 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) Az ÁRMB határozatának alapjául szolgáló, [a (2) bekezdésben megjelölt]az
érdekképviselet képviselőjének nevére és szakszervezeti hovatartozására vonatkozó személyes
adatokat az ÁRMB határozatának véglegessé válását követően ötévente felülvizsgálja. Ha az
ÁRMB öt éven belül valamely szervezet részvételi jogosultságát ismételten megállapító
határozatot hozott, a korábbi határozat alapjául szolgáló személyes adatokat az új határozat
véglegessé válását követő 30 nap elteltével kell törölni."

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. §
Módosítás jellege: módosítás

83. § 

((1) ]Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 1. törvény (a továbbiakban: At.) 78. § (1)
bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az anyakönyvből a kizárólag a papír alapú anyakönyvben nyilvántartott adat, valamint az
anyakönyvi alapirat tekintetében az anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezés végzésére
kijelölt anyakönyvi szerv)

,,d) biztosítja az érintett személyes adataihoz való hozzáférési jogának gyakorlását."

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § új b) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

89. § 

Az Infotv.
b) 2. § (5) bekezdés b) pontjában a ,,de az adatkezelő vagy az általa" szövegrész helyébe a ,,de
az adatkezelő" szöveg,
lép.
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Módosítópont sorszáma: 18. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § (4) bekezdés - Mt. 11. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Mt. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában jelentős védett érdek különösen
a) a legalább ,,Bizalmas!" minősítési szintű minősített adatok védelméhez,
b) a lőfegyver, lőszer, robbanóanyag őrzéséhez,
c) a mérgező vagy veszélyes vegyi vagy biológiai anyagok őrzéséhez,
d) a nukleáris anyagok őrzéséhez,
e) a [Büntető Törvénykönyv]Btk. szerint legalább különösen nagy vagyoni érték védelméhez
fűződő érdek."

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 102. §
Módosítás jellege: módosítás

102. §

Hatályát veszti az Mt. [197. § (2) és (3) bekezdése.]
a) 197. § (2) és (3) bekezdése,
b) 213. § d) pontja.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. § - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 165. § ( 1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

103. §

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 165. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,( 1) A szabálysértési nyilvántartásokból teljesített adatszolgáltatásokról az adattovábbítás
jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adatkezelési
tevékenységek nyilvántartása részeként adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni. Az
adattovábbítási nyilvántartás a kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását
és az adattovábbítás célját tartalmazza."
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Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 105. § - Ogytv. 124/V. § (4)-(14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

105. §

Az Ogytv. Ötödik része a következő XII/B. Fejezettel egészül ki:

,,(4) Az Országgyűlés Hivatala az 54. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok
végrehajtása céljából a beléptető rendszerben nyilvántartja az (1) bekezdésben meghatározott
épületekbe eseti belépési engedéllyel rendelkező személy
a) családi nevét és utónevét,[ valamint]
b) születési idejét, valamint
[b))£) a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány típusát és okmányazonosítóját,
illetve, ha a belépő személy nem magyar állampolgár vagy a személyazonosításra alkalmas
okmányt nem magyar hatóság állította ki, akkor az okmányt kiállító ország megnevezését és a
belépő személy állampolgárságát is.
(5) A (4) bekezdés szerinti eseti belépési engedéllyel rendelkező személy valamennyi
személyes adatát, továbbá a belépést dokumentáló adatokat a belépés napjától számított öt év
elteltével törölni kell.
(6) Az Országgyűlés Hivatala a belépést megtagadó döntésben meghatározott ideig, de
legfeljebb a döntés meghozatalának napjától számított öt évig a beléptető rendszerben
nyilvántartja az 54. § (6) bekezdésében meghatározott személy
a) családi nevét és utónevét,[ valamint]
b) születési idejét, valamint
[b))£) a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány típusát és okmányazonosítóját.
(7) Az Országgyűlés Hivatala az 54. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok
végrehajtása céljából nyilvántartja a Kossuth tér felszín alatti mélygarázsba behajtási
engedéllyel rendelkező személy
a) családi nevét és utónevét,
b) a gépjármű típusát, színét és forgalmi rendszámát.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból az állandó behajtási engedéllyel
rendelkező személy esetében
a) a (7) bekezdés szerinti személyes adatot a jogosultság megszűnésétől számított,
b) a nyilvántartási rendszerben keletkezett, a belépést dokumentáló adatokat a keletkezésüktől
számított
öt év elteltével törölni kell.
(9) A (7) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból az eseti behajtási engedéllyel rendelkező
személy valamennyi személyes adatát, továbbá a belépést dokumentáló adatokat a belépés
napjától számított öt év elteltével törölni kell.
(10) A beléptető rendszer, valamint a Kossuth tér felszín alatti mélygarázsba behajtást
nyilvántartó rendszer a belépő személyről, illetve a be- és kihajtó gépjárműről a belépési, illetve
a behajtási jogosultság ellenőrzése, a belépő személy vagy a behajtó gépjármű azonosságának
megállapítása, és az ezzel kapcsolatos visszaélések megelőzése vagy megszüntetése érdekében
a belépés vagy be- és kihajtás időpontjában pillanatfelvételt készít. A pillanatfelvételt a
rögzítéstől számított harminc nap elteltével törölni kell.
(11) Az (1 ), (2), (4 ), (7) és (l 0) bekezdésben meghatározott adatokból - jogszabályban
meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, valamint nemzetbiztonsági
célból - a nyomozó hatóság, a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust
elhárító szerv vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, a
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szabálysértési hatóság, a körözési eljárást folytató szerv, az ügyészség, a bíróság, a
nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság, jogainak
gyakorlása érdekében az érintett, valamint jogszabály alapján eljárás kezdeményezésére
irányuló jogának gyakorlása érdekében harmadik személy igényelhet adatot.
(12) Az Országgyűlés Hivatala az (1) bekezdésben meghatározott épületekbe belépni
szándékozó személy személyazonosságának megállapítása és a beléptetés végrehajtása céljából
közvetlen hozzáférést biztosít az Országgyűlési Őrség részére a beléptető rendszerben az adott
naptári napon belépő személy nevéhez, születési idejéhez, a személyazonosításra alkalmas
hatósági igazolvány okmányazonosítójához, a belépésre jogosító igazolvány számához,
valamint azon személy arcképmásához, akinél ezt a beléptető rendszer kezeli.
(13) Az Országgyűlés Hivatala az 54. § (6) bekezdésében meghatározott feladat végrehajtása
céljából közvetlen hozzáférést biztosít az Országgyűlési Őrség részére a beléptető rendszerben
a (6) bekezdésben szereplő, belépésre nem jogosult személy nevéhez, születési idejéhez,
valamint a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítójához.
(14) Az Országgyűlés Hivatala a behajtási jogosultság ellenőrzése céljából közvetlen
hozzáférést biztosít az Országgyűlési Őrség részére a (7) bekezdés szerinti nyilvántartási
rendszerhez."

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. alcím cím
Módosítás jellege: módosítás

59. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. §
Módosítás jellege: módosítás

129. §

[Hatályát veszti az]Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII.
törvény 10/A. § (2) [bekezdésében az ,,az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény S.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti"
szövegrész.]bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, valamint a távhőszolgáltató, a
víziközmű-szolgáltató és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató (e bekezdés alkalmazásában a
továbbiakban együtt: szolgáltató) az akadálymentes számla kiállítását megtagadhatja, ha a
fogyasztó az (l) bekezdés szerinti kérelemével egyidejűleg a fogyatékosságának tényét -
fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációval vagy más hitelt érdemlő módon - nem
igazolja. A fogyasztó - a változástól számított 15 napon belül - közli a szolgáltatóval, ha
fogyatékossága a továbbiakban nem áll fenn. A közléssel egyidejűleg a szolgáltató a fogyasztó
fogyatékosságára utaló adatot a nyilvántartásából törli."
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Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 135. §
Módosítás jellege: módosítás

135. §

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.)
a) 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a ,,jogszabályok" szövegrész helyébe a
.jogszabályok és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai" szöveg
b) 199. § (2) bekezdés d) pontjában [a]az ,,~magyar szabályozással" szövegrész helyébe az ,,az
adatvédelmi jogszabályokkal és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaival"
szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 147. §
Módosítás jellege: módosítás

147. §

1(1) ]Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Akenytv.) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,( 1) A nyilvántartásból teljesített adatigénylésekről az adatkezelési tevékenységek
nyilvántartása részeként adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni. Az arcképelemző
tevékenységet végző szerv az adattovábbítási nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatokról
közvetlen adatkapcsolat útján tájékoztatja a központi szervet."

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 154. § (4) bekezdés=- Kjkt. 132. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Kjkt. 132. § (1) bekezdés b) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bírósági felülvizsgálati kérelem bevezető részében fel kell tüntetni)
,,e) a kérelmező jogi képviselőjének a 83. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott
azonosító adatait, és biztonságos kézbesítési szolgáltatási címét."

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

83. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény [módosítására ]módosítása
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Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 160. § (2) bekezdés -Pmt. 7. § (8a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Pmt. 7. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
,,(8a) A szolgáltató a (8) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése során birtokába
jutott, a [7. § ](3) [bekezdésében]bekezdésben meghatározott okiratban feltüntetett valamennyi
személyes adatot - a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hátoldalán szereplő személyi
azonosító kivételével - kezeli."

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 162. §
Módosítás jellege: módosítás

162. §

Lll_Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép
hatályba.
(2) A 16-23. §, valamint a 145.§ és 146. § a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

II. rész

Módosítópont sorszáma: 30.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Érintett törvényhely Szövegrész a javaslatban Szövegrész helyesen

1. 1. § 1988 évi I. törvény 1988. évi I. törvény

2. § (2) bekezdés - Flt. munkarend, munkarendet,
2. 57/A. § ( 1) bekezdés n)

pont nm) alpont

3. 2. § ( 11) bekezdés - Flt. a (1) bekezdésben az ( 1) bekezdésben
57/0. § (2a) bekezdés meghatározott adatokat, meghatározott adatokat.

4. 2. § ( 11) bekezdés - Flt. kormányhivatal a (1) kormányhivatal az ( 1) bekezdés
57/0. § (2b) bekezdés bekezdés

5. 2. § ( 11) bekezdés - Flt. miniszter a ( 1) bekezdés miniszter az (1) bekezdés
57/0. § (2c) bekezdés

6. 2. § ( 12) bekezdés A ( 1 ) bekezdés Az ( 1) bekezdés

7. 5. § - Cstv. 49/G. § (2) ügyész ügyészség
bekezdése

8. 8. § a) pontja- Nytv. 19. § b )-e) pontja b) és e) pontja
(2) és (3) bekezdése
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9. 24. § (2) bekezdés - Lt. - (2) bekezdés szerinti - - a (2) bekezdés szerinti -
20/A. § (3) bekezdés

10. 3 5. § ( 1) bekezdés - Eüak. ,,Az elhunyt személy Az elhunyt személy
3/A. §

11. 3 5. § (3) bekezdés - Eüak. Az (1) és (2) bekezdésekben Az ( 1) és (2) bekezdésben
4. § (3) bekezdés

12. 36. § d) pont - Eüak. 32. § ,,adatvédelemi tisztviselő" az ,,adatvédelmi tisztviselő"
(2) bekezdés g) pont

13. 36. § e) pont- Eüak. 32. § ,,adatvédelemi tisztviselőt" az ,,adatvédelmi tisztviselőt"
(2) bekezdést) pont

14. 36. § t) pont- Eüak. 35/D. papír alapú adatigénylés a 7. papíralapú adatigénylés a 7. §
§ (4) bekezdés § (3) bekezdése szerint (3) bekezdése szerint

15. 38. § - lasz. 94. § (2a) átadhatja. átadhatja."
bekezdés

44. § (2) bekezdés - Szjt. adószámát. adószámát."
16. 41 /B. § (3b) bekezdés b)

pont

17. 44. § (3) bekezdés - Szjt. tüntetni] tüntetni:]
41/D. §

18. 50. § ( 1) bekezdés - Lszt. a melynek amelynek
14/A. § (3) bekezdés

19. 60. § (4) bekezdés - Éhvt. üzembentartója üzemben tartója
1 0/G. § (2t) bekezdés

20. 60. § (4) bekezdése - Éhvt. 9. § (3)-(4) bekezdésében 9. § (3) és (4) bekezdésében
10/G. § (2t) bekezdése

21. 61. § b) pont nyitó szövegében nyitó szövegrészében

22. 65. § a) és d) pont nyitó szövegében nyitó szövegrészében

23. 65. § d) pont záró szövegében záró szövegrészében

24. 65. § a) pont - Vet. 27. § kezeli" kezeli"
(5a) bekezdés

65. § d) pont- Vet. 114/F. így családi- és így családi és

25. § (3) bekezdés,

73. § c) pont - Get. 61/G.
§ (3) bekezdés

26. 69. § (4) bekezdés - Hgtv. (2) bekezdésében a (2) bekezdésben
28. § (4) bekezdés

27. 72. § (3) bekezdés Get.125. § Get. 125. §

28. 72. § (4) bekezdés Get.142. § Get. 142. §
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29. 73. § b) pont nyitó szövegében nyitó szövegrészében

30. 73. § b) pont záró szövegben záró szövegrészében

31. 91. § - Kat. 79/A. § (5) szerint-készített szerint készített
bekezdés

32. 96. § nyitó szövegrész 52/A. § (5) bekezdés helyébe 52/A. § (5) bekezdése helyébe

33. 97. § nyitó szövegrész 61/A. -a§ 61/A. §-a

34. 97. § - Vksztv. 61. § (2) mely amely
bekezdés

35. 97. § - Vksztv. 61. § (3) adatot." adatot.
bekezdés

36. 100. § (4) bekezdés - Mt. kezeléséneknek kezelésének
11. § ( 5) bekezdés

37. 100. § (5) bekezdés - Mt. tárolt a tárolt, a
11/A. § (3) bekezdés

38. 100. § (6) bekezdés - Mt. közzé teszik közzéteszik
22. § (2) bekezdés b) pont

39. 106. § (3) bekezdés - családi- és családi és
Ogytv. 13 7. § ( 1) bekezdés

40. 109. § ( 1) bekezdés - Sztv. igénybevett igénybe vett
8. § ( 1) bekezdés

41. 109. § ( 1) bekezdés - Sztv. trolibuszra, és trolibuszra és
8. § (3) bekezdés b) pont

109. § (3) bekezdés - Sztv. menetkedvezmény menetkedvezményre
42. 37. § (4) bekezdés jogosultság jogosultság

(kétszer)

128. § - a gondnokoltak és meghatározását, és meghatározását és
az előzetes

43. jognyilatkozatok
nyilvántartásáról szóló
2013. évi CLXXV.
törvény 23. § ( 1) bekezdés

44. 13 7. § nyitó szövegrész (a továbbiakban Bit.) (a továbbiakban: Bit.)

45. 141. § t) pont - Hszt. tudomásul vételével tudomásulvételével
287/M. § (2) bekezdés

141. § h) pont - Hszt. tudomásul vétele tudomásulvétele
46. 342/A. § (1) bekezdés c)

pont

47. 146. § e) pont ,,akkreditált szervezet az ,,akkreditált szervezet
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153. § h) pont - az az" adatok kezelését" az ,,adatok kezelését"

48. igazságügyi szakértőkről
szóló 2016. évi XXIX. 
törvény 99. § (3) bekezdés

49. 154. § ( 1) bekezdés - Kjkt. szükséges. " szükséges."
48. § (2) bekezdés

50. 154. § (3) bekezdés - Kjkt. kérelmező illetve kérelmező, illetve
83. § (2)bekezdésb)pont

51. 154. § (4) bekezdés- Kjkt tüntetni) tüntetni:)
132. § ( 1) bekezdés

52. 157. § (2) bekezdés - Sttv. védőnők- védőnők-
30. § (5) bekezdés

53. 160. § ( 1) bekezdés - Pmt. ide értve ideértve
7. § (8) bekezdés

54. 163. § (2) bekezdés az 92. § a 92. §

Módosítópont sorszáma: 31.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Érintett törvényhely Szövegrész a javaslatban Szövegrész helyesen

1. 104. § - Ogytv. 112. § (4a) családi- és családi és
bekezdés e) pont

INDOKOLÁS

1. Az Flt.-ben már bevezetett vagy bevezethető rövid megjelölések használata érdekében
szükséges pontosítások.

2. Az Flt. 57/D. § (1) bekezdésében pontosítások, illetve rövid megjelölés bevezetése
szükséges.

3. Jogszabály-szerkesztési pontosítás.

4. Jogszabály-szerkesztési pontosítás.

5. A Cstv. módosításának pontosítása a Cstv.-ben használt terminológiának megfelelően.

6. Jogszabály-szerkesztési pontosítás.

7. Szövegpontosítás az Szt. módosításának egyértelművé tétele érdekében.

8. Szövegpontosítás az Szt. módosításának egyértelművé tétele érdekében.

9. Jogszabály-szerkesztési pontosítás.

10. A Met. 8/D. § (1) bekezdésében Szolgrv.-re utaló rugalmas hivatkozás pontosítása.

11. Jogszabály-szerkesztési pontosítások, különös tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat 35. §
(6) bekezdése már módosítja az Eüak. 35/E. § (3) bekezdését, ekként a szövegcserés módosítása
a (3) bekezdés tekintetében nem indokolt.
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12. Az Szjt. pontosítása annak érdekében, hogy a Kjkt. módosításával összhangban a kérelem
tartalma a két törvényben megegyezzen.

13. A Tszt. belső koherenciájának megőrzésére is figyelemmel szükséges a hatályon kívül
helyezendő 45. §-ra mutató további hivatkozás hatályon kívül helyezése is.

14. A Hgtv. 4. § (1) bekezdés hatályon kívül helyezésére figyelemmel a 4. § (2) bekezdésében
foglalt hivatkozások pontosítása is szükséges.
15. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről
szóló 2009. évi LXXIV. törvény 24. §-a a következő (2) bekezdésére utaló hivatkozás
szövegszerű pontosítása.

16. Jogszabály-szerkesztési pontosítás.
17. Az általános adatvédelmi rendelet 3. cikkével összefüggésben a teljes körű jogharmonizáció
érdekében szükséges az Infotv. 2. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés pontosítása is.

18. Szövegpontosítás az Mt. 44/A. §-ában már bevezetett rövid megjelölésre figyelemmel.
19. Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat hatályon kívül helyezi az Mt. 197. § (2) bekezdését,
szükséges az e rendelkezésre mutató rendelkezés hatályon kívül helyezése is.
20. Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmát a Szabstv.-ben is pontosítani szükséges a
törvényjavaslat további hasonló rendelkezésével [pl. NAV tv. 77. § (4) bekezdése]
összhangban.
21. A természetes személy megfelelő azonosítása és azonosíthatósága érdekében az Ogytv.
124/V. §-ában rendezett adatkezelési szabályt szükséges kiegészíteni az érintett személy
születésének időpontjával is.
22. Jogszabály-szerkesztési pontosítás.
23. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 10/A. §
(2) bekezdésének további pontosítása. A módosítás az Infotv.-re utaló szükségtelen hivatkozást
törli, valamint egyértelművé teszi, hogy - hozzájárulás előírása helyett - a fogyasztó az
akadálymentes számla igényléséhez a fogyatékosságát hogyan igazolhatja, illetve e körben
meghatározza a szolgáltató által végzett adatkezelés feltételeit is. A pontosítás a teljes körű
jogharmonizáció megteremtése érdekében - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 44. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel- szükséges.

24. Jogszabály-szerkesztési pontosítás.
25. Jogszabály-szerkesztési pontosítás.

26. A Kjkt. módosítása tekintetében a belső hivatkozások pontosítása.
27. Jogszabály-szerkesztési pontosítás.
28. Jogszabály-szerkesztési pontosítás.

29. A kellő felkészülési idő követelményére, valamint a Gst. 32. §-ára figyelemmel szükséges
a hatálybaléptető rendelkezés pontosítása.

30. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
31. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás. _-J /fc~;""'i;;> 

Dr. Vej~, *
elnök ',
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