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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá
az  állampolgárok  adminisztratív  terheinek  csökkentésével  összefüggő  egyes  törvények
módosításáról szóló T/17277. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot
terjeszti elő.

I. rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

1. §

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény Harmadik Része a következő 175/A. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

2. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a



 
továbbiakban: Nytv.) 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő [rendelkezés lép]rendelkezések
lépnek:

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

3. §

[A]Az Nytv. IV. Fejezete a következő 24/K. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

4. §

(1) Az Nytv. 26. § (1) [bekezdésének]bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár [[4. § (1) bekezdés] ]köteles
lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A tartózkodási hely címe bejelenthető
(a lakó-, illetve a tartózkodási hely bejelentése a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés), vagy a
26/A.  §-ban  meghatározottak  szerint  valamely  jogosultság  feltételeként  bejelentendő.  Ha  a
lakcímbejelentésre  költözéssel  összefüggésben  kerül  sor,  a  bejelentést  a  beköltözéstől  vagy  a
kiköltözéstől számított három munkanapon belül kell megtenni.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés - Nytv. 26. § (5d) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2) Az Nytv. 26. §-a a következő (5c) és (5d) bekezdéssel egészül ki:

„(5d)  Ha  a  polgár  a  tartózkodási  helyét  bejelentette,  a  tartózkodási  hely  [megváltoztatását,
valamint a tartózkodási hely újabb tartózkodási hely létesítése nélküli ]megszüntetését köteles
bejelenteni.”

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

6. §

(1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz.tv.) 37. § (1) bekezdése a következő m) ponttal
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egészül ki:

(A  személyiadat-  és  lakcímnyilvántartás  szerve  –  kapcsolati  kód  alkalmazásával  –  köteles
rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni:)

„m)  az  adatváltozás-kezelési  szolgáltatónak  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,
valamint  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  kialakításával  és  a  területi  integrációval
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.)
20/T. §-a szerinti adatváltozás-bejelentési szolgáltatást igénybe vevő polgár

ma) családi és utónevének,
mb) születési nevének,
mc) anyja nevének,
md) születési helyének és időpontjának,
me) lakóhelyének, tartózkodási helyének

változásáról, valamint az érintett elhalálozása tényéről, idejéről.”

(2) A Szaz.tv. 37. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek –)
„k) az (1) bekezdés m) pontja szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltató,”

(kivételével – az adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik
ellátása  érdekében  az  általuk  kezelt  adatok  időszerűségét  biztosítani  kell,  és  csak  azokra  az
érintettekre vonatkozóan, akiknek az adataira nézve az időszerűséget biztosítani kell.)

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés - Eht. 188. § 136. pont
Módosítás jellege: módosítás 

(2) Az Eht. 188. §-a a következő 136. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)
„136.  Adatváltozás-kezelési  szolgáltatás:  a  Khtv.  1.  §  (1)  bekezdés  [1]2.  pontja  szerinti
szolgáltatás.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 2005. évi XVIII. törvény 37. § (7)-(9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

8. §

A távhőszolgáltatásról  szóló  2005.  évi  XVIII.  törvény  37.  §-a  a  következő (7)-(9)  bekezdéssel
egészül ki:

„(7)  [Az  adatváltozás-kezelési  szolgáltatáshoz  csatlakozott  távhőszolgáltató  köteles  a
felhasználó  adatai  változásának  felhasználó  általi  bejelentését  a]A fővárosi  és  megyei
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban:
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Khtv.)  szerinti  adatváltozás-kezelési  szolgáltatáshoz  csatlakozott  távhőszolgáltató  köteles  a
felhasználó  vagy  a  díjfizető  adatai  változásának  felhasználó  általi  bejelentését  az  adatváltozás-
kezelési szolgáltatás keretében, biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni.

(8)  Az  adatváltozás-kezelési  szolgáltató  a  felhasználó  rendelkezése  alapján  átadja  a
távhőszolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja,  b) pont bc)[-bd]-be) alpontja[ és c)
pontja], valamint 20/U. § (2) bekezdése szerinti adatokat.

(9) A távhőszolgáltató a felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja
során a Khtv.  20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján,  az adatváltozás-kezelési
szolgáltatótól  átvett  adatait  az  adatok  átvételét  követő  60  napon  belül  összeveti  az  általa
nyilvántartott, a felhasználóra vagy díjfizetőre vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik
azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - 2007. évi LXXXVI. törvény 47. § (1a)-(1c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

9. §

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 47. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel
egészül ki:

„(1a) [Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott villamosenergia-kereskedő, illetve
egyetemes szolgáltató köteles a felhasználók adatai változásának felhasználó általi bejelentését
a]A fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
törvény  (a  továbbiakban:  Khtv.)  szerinti  adatváltozás-kezelési  szolgáltatáshoz  csatlakozott
villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató köteles a felhasználó vagy a fizető adatai
változásának  felhasználó  általi  bejelentését  az  adatváltozás-kezelési  szolgáltatás  keretében,
biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. Ha a felhasználó hálózathasználati
szerződését a villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a 63. § (1) bekezdésének
megfelelően  megbízottként  kezeli,  akkor  a  felhasználó  változott  adatait  továbbítja  az  érintett
hálózati engedélyesnek.

(1b)  Az  adatváltozás-kezelési  szolgáltató  a  felhasználó  rendelkezése  alapján  átadja  a
villamosenergia-kereskedőnek,  illetve egyetemes szolgáltatónak a  Khtv.  20/T.  §  (2)  bekezdés  a)
pontja,  b)  pont  bc)[-bd]-be)  alpontja[  és  c)  pontja],  valamint  20/U.  §  (2)  bekezdése  szerinti
adatokat.

(1c) A villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a felhasználónak az adatváltozás-
kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab)
alpontja alapján, az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok átvételét követő 60
napon belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra, illetve a fizetőre vonatkozó adatokkal,
és  eltérés  esetén  gondoskodik  azoknak  az  átvett  adatok  szerinti  tartalommal  történő
helyesbítéséről.”
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Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - 2008. évi XL. törvény 63/B. § (6)-(8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

10. §

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 63/B. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül
ki:

„(6) [Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott földgázkereskedő, illetve egyetemes
szolgáltató  köteles  a  felhasználók  adatai  változásának  felhasználó  általi  bejelentését  a]A
fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
törvény  (a  továbbiakban:  Khtv.)  szerinti  adatváltozás-kezelési  szolgáltatáshoz  csatlakozott
földgázkereskedő,  illetve  egyetemes  szolgáltató  köteles  a  felhasználó  vagy  a  fizető  adatai
változásának  felhasználó  általi  bejelentését  az  adatváltozás-kezelési  szolgáltatás  keretében,
biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. Ha a felhasználó elosztóhálózat-
használati szerződését a földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a 28/A. § (4) bekezdésének
megfelelően  megbízottként  kezeli,  akkor  a  felhasználó  változott  adatait  továbbítja  az  érintett
földgázelosztónak.

(7)  Az  adatváltozás-kezelési  szolgáltató  a  felhasználó  rendelkezése  alapján  átadja  a
földgázkereskedőnek, illetve egyetemes szolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja, b)
pont bc)[-bd]-be) alpontja[ és c) pontja], valamint 20/U. § (2) bekezdése szerinti adatokat.

(8)  A földgázkereskedő,  illetve  egyetemes  szolgáltató  a  felhasználónak  az  adatváltozás-kezelési
szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja
alapján, az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok átvételét követő 60 napon
belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra, illetve a fizetőre vonatkozó adatokkal, és
eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

12. §

A hagyatéki  eljárásról  szóló 2010.  évi  XXXVIII.  törvény  III.  Fejezete  a  következő 92/A. §-sal
egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Khtv. 1. § (1) bekezdés 5. és 6. pont
Módosítás jellege: módosítás 

13. §

A fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok
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kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
törvény (a továbbiakban: Khtv.) a következő 1. §-sal egészül ki:

„1. §

(1) E törvény alkalmazásában
5. haláleseti kapcsolattartó: az ügyfél által megjelölt természetes személy, akivel [az 1. § (1)
bekezdés]a 3. pont b)-e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltató az ügyfél halála esetén az
adatváltozás-kezelési szolgáltató értesítése alapján felveheti a kapcsolatot;
6.  harmadik fél  szolgáltató:  a  csatlakozott  szolgáltatótól  szervezetileg független szervezet,
[akivel]amellyel a  csatlakozott  szolgáltató  szerződést  köt  a  csatlakozott  szolgáltató  saját
szolgáltatási  tevékenységéhez  kapcsolódó  vagy  jogszabály  által  végezni  rendelt  olyan
tevékenység  folyamatos  vagy  rendszeres  elvégzésére,  amelynek  során  adatkezelés  vagy
adatfeldolgozás valósul meg; harmadik fél szolgáltató különösen a csatlakozott szolgáltató,
mint számlakibocsátó számára megbízás alapján illetve képviselőként számlákat kibocsátó, a
számlakibocsátó  számláit  a  számlabefogadók  részére  a  számlakibocsátóval  történt
megállapodás alapján rendelkezésre bocsátó, a számlák elektronikus befizetését biztosító, a
kiegyenlítésre nem került számlák követeléskezelési feladatait ellátó, továbbá a csatlakozott
szolgáltató számára ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó harmadik fél;”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Khtv. 1. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

13. §

A fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
törvény (a továbbiakban: Khtv.) a következő 1. §-sal egészül ki:

„(2) A 9/D-9/F. alcím tekintetében az ügyfél az az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztrált
természetes személy, aki

a) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti előfizető,
b) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti felhasználó vagy díjfizető,
c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti felhasználó vagy fizető,
d) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti felhasználó vagy fizető,
e) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti felhasználó,
f) a harmadik fél szolgáltató lakossági ügyfele.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Khtv. 20/Q. § (8) és (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

14. §

A Khtv. a következő 9/D-9/F. alcímmel egészül ki:

„(8) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a 20/T. § (2) bekezdése és a 20/U. § (2) bekezdése szerinti
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adatokat

a) az adatváltozás-bejelentési értesítésnek vagy a [felhasználó-változási]felhasználóváltozási
értesítésnek a csatlakozott szolgáltatóhoz történő továbbítását követő 15. [napig]munkanapig,
illetve
b) a 20/T. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés alapján az ügyfél rendelkezésének időközbeni
visszavonása esetén az erről való értesülésig

kezeli.

(9) Ha az adatváltozás-kezelési szolgáltató által továbbított adatok alapján
a) az ügyfélnek a csatlakozott szolgáltató általi azonosítása bármely okból akadályba ütközik,
erről a csatlakozott szolgáltató a sikertelen azonosítást követő 5  [napon]munkanapon belül
értesíti az adatváltozás-kezelési szolgáltatót, [aki]amely tájékoztatja,
b) az átvett adatoknak a csatlakozott szolgáltató nyilvántartásában történő átvezetése bármely
okból  akadályba  ütközik,  erről  a  csatlakozott  szolgáltató  a  beérkezéstől  számított  15
[napon]munkanapon belül, közvetlenül értesíti

az ügyfelet.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Khtv. 20/R. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

14. §

A Khtv. a következő 9/D-9/F. alcímmel egészül ki:

„(5) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az ügyfél törzsadat-nyilvántartásban szereplő (2) és (3)
bekezdés szerinti adatait – a (6) és (7) bekezdés szerinti kivétellel – a regisztrációt követő öt évig
tartja nyilván. Az öt év lejártát megelőző egy hónappal, egy héttel, [illetve]valamint egy nappal az
adatváltozás-kezelési  szolgáltató  elektronikus  úton  tájékoztatja  az  ügyfelet  a  regisztráció
megújításának  lehetőségéről,  és  arról,  hogy  az  adatváltozás-kezelési  szolgáltatás  a  regisztrációt
követő öt év elteltét követően a regisztráció megújításának hiányában nem vehető igénybe.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Khtv. 20/T. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

14. §

A Khtv. a következő 9/D-9/F. alcímmel egészül ki:

„(2)  Az adatváltozás-kezelési  szolgáltató  az  adatváltozási  értesítésben a  csatlakozott  szolgáltató
részére az ügyfél rendelkezése alapján automatizáltan vagy eseti felhatalmazása alapján

a) az ügyfél azonosítása céljából továbbítja
aa) az ügyfél természetes személyazonosító adatait,
ab) az ügyfél lakcímét,
ac) az ügyfél csatlakozott szolgáltatónál nyilvántartott azonosítóját,

b)  az  [ügyfél  rendelkezése  szerint  az  adatoknak  a  csatlakozott  szolgáltató  részére
korábban  bejelentetthez  képest  történő]adatok változása,  illetve  újonnan  történő

7  



 
bejelentése esetén, a változás átvezetése céljából az a) pontban meghatározott adatokon túl
továbbítja

ba) az ügyfél személyazonosító igazolványa okmányazonosítóját,
bb)  az  ügyfél  személyi  azonosítót  és  lakcímet  igazoló  hatósági  igazolványa
okmányazonosítóját,
bc) az ügyfél elérhetőségi adatait,
bd) az ügyfél elhalálozásának tényét  és idejét,  valamint ebben az esetben a haláleseti
kapcsolattartó nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét,
be) a jogszabályban vagy a csatlakozott  szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott
további adatokat és mellékleteket.

[c) továbbítja  a  jogszabályban  vagy  a  csatlakozott  szolgáltató  üzletszabályzatában
meghatározott,  az  ügyfélnek  a  csatlakozott  szolgáltatóval  fennálló  szerződéses
jogviszonyára vonatkozó egyéb személyes adatokat az adatok átvezetése érdekében.]”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Khtv. 20/T. § új (8) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés 

14. §

A Khtv. a következő 9/D-9/F. alcímmel egészül ki:

„(8) Az  ügyfél  az  adatváltozás-kezelési  szolgáltató  útján  bejelentheti  más  természetes  személy
halálát az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)-e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltatók felé, amennyiben
az elhunyt személy tekintetében az ügyfél haláleseti kapcsolattartóként lép fel.  Az adatváltozás-
kezelési szolgáltató a halálesetnek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény 19/F. §-ában foglaltak útján történő ellenőrzését követően továbbítja
a bejelentést az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)-e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltatóknak.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Khtv. 20/U. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

14. §

A Khtv. a következő 9/D-9/F. alcímmel egészül ki:

„20/U. §

(1)  Az  ügyfél  kormányablakban,  illetve  elektronikus  azonosítást  követően  elektronikus
kapcsolattartás  útján  felhatalmazást  adhat  arra,  hogy  a  felhasználó  személyében  bekövetkezett
változásról  az  adatváltozás-kezelési  szolgáltató  mint  adatkezelő  elektronikus  úton  értesítést  (a
továbbiakban: [felhasználó-változási]felhasználóváltozási értesítés) küldjön az 1. § (1) bekezdés 3.
pont  b)-e)  alpontja  szerinti  csatlakozott  szolgáltató  [(jelen  alcím  alkalmazásában  a
továbbiakban:  csatlakozott  szolgáltató)  ]számára  a  [felhasználó-
változással]felhasználóváltozással érintett személy (2) bekezdés szerinti adatairól.

(2) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a  [felhasználó-változási]felhasználóváltozási értesítésben
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[a]az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)-e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltató részére, az ügyfél eseti
felhatalmazása alapján

a) a beküldő ügyfél azonosítása céljából továbbítja
aa) az ügyfél természetes személyazonosító adatait,
ab) az ügyfél lakcímét,
ac) az előző szerződő  az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)-e) alpontja szerinti  csatlakozott
szolgáltatónál nyilvántartott azonosítóját,

b)  a  felhasználóváltozás  átvezetése  céljából  továbbítja  –  jogszabály  rendelkezése  alapján,
ennek hiányában az ügyfél választása szerint – az a) pontban meghatározott adatokon túl

ba) az ügyfél elérhetőségi adatait,
bb) az előző szerződő a) pont és b) pont ba) [alpont]alpontja szerinti adatait, ha a beküldő
ügyfél nem azonos az előző szerződővel,
bc)  az  új  szerződő  a)  pont  aa)  és  ab)  [alpont]alpontja,  valamint  b)  pont  ba)
[alpont]alpontja szerinti adatait, ha a beküldő ügyfél nem azonos az új szerződővel,
bd) a számlafizető a) pont és b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha nem a beküldő ügyfél
az új számlafizető, illetve
be) az  ügyfél  által  megadott,  a  felhasználóváltozás  átvezetéséhez  szükséges,
jogszabályban vagy a csatlakozott szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott további
adatokat és mellékleteket.

[c) továbbítja  a  jogszabályban  vagy  a  csatlakozott  szolgáltató  üzletszabályzatában
meghatározott,  az  ügyfélnek  a  csatlakozott  szolgáltatóval  fennálló  szerződéses
jogviszonyára  vonatkozó  egyéb  személyes  adatokat  a  felhasználó-változás  átvezetése
érdekében.]”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

15. §

(1) A Khtv. 21. §-a a következő d)[-g]-f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„d) az adatváltozás-kezelési szolgáltatót,
e)  az  adatváltozás-kezelési  szolgáltatás  igénybevételének  részletes  szabályait  és  az
adatváltozás-kezelési szolgáltató feladataira vonatkozó szabályokat,
f)  az  adatváltozás-kezelési  szolgáltatáshoz  való  csatlakozás  feltételeit,  az  adatváltozás-
kezelési szolgáltató és a csatlakozott szolgáltató, valamint a felhasználó közötti jogviszony
tartalmi elemeit, továbbá az érintettek jogait és kötelezettségeit[,]
[g) az adatváltozás-kezelési szolgáltató által az ügyfélnek a csatlakozott szolgáltatóval
fennálló jogviszonya szerinti, a csatlakozott szolgáltatónak átadandó egyéb szerződéses
adatait]”

(rendeletben határozza meg.)

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (2) bekezdés - Khtv. 25. §
Módosítás jellege: módosítás 
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(2) A Khtv. a következő 25. §-sal egészül ki:

„25. §

(1)  Az  adatváltozás-kezelési  szolgáltató  az  adatváltozás-kezelési  szolgáltatáshoz  a  szolgáltató
csatlakozási lehetőségét 2021. december 1-jétől biztosítja.  
(2) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az adatváltozás-kezelési szolgáltatást az ügyfelek részére
2022. január 1-jétől biztosítja.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. §
Módosítás jellege: elhagyás 

[16. § 

Hatályát veszti a Khtv. 25. §-a.]

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - 2011. évi CCIX. törvény 61. § (2b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

17. §

A  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  61.  §-a  a  következő  (2a)-(2c)
bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a víziközmű-
szolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)[-bd]-be) alpontja[ és c) pontja],
valamint 20/U. § (2) bekezdése szerinti adatokat.”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

20. §

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 25. alcíme a következő 45/A. §-sal
egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2) Az 1–9. alcím[, a 14. §, a 16. §,] és a 11–14. alcím 2022. január 1-jén lép hatályba.
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II. rész

Módosítópont sorszáma: 25.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás 

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 13. § - Khtv. 1. § (1) bekezdés 2. pont
…és [felhasználó-változás 
bejelentési]felhasználóváltozás-bejelentési
szolgáltatásból…

2. 13. § - Khtv. 1. § (1) bekezdés 4. pont
[felhasználó-változás 
bejelentési]felhasználóváltozás-bejelentési
szolgáltatás…

3. 13. § - Khtv. 1. § (1) bekezdés 7. pont …, [e-mail címe]e-mail-címe.

4. 14. § - Khtv. 20/P. § (2) bekezdés b) pont
a [felhasználó-változás 
bejelentési]felhasználóváltozás-bejelentési
szolgáltatás

5. 14. § - Khtv. 20/R. § (3) bekezdés c) pont …, [e-mail címét]e-mail-címét,

6. 14. § - Khtv. 20/R. § (12) bekezdés …és [e-mail cím]e-mail-cím változását…

7.
14. § - Khtv. 20/T. § (2) bekezdés b) pont 
bd) alpont

…, [e-mail címét]e-mail-címét,

8. 14. § - Khtv. 20/T. § (3) bekezdés …, [mely]amely alapján…

9. 14. § - Khtv. 9/F. alcím címe
[Felhasználó-változás 
bejelentési]Felhasználóváltozás-
bejelentési szolgáltatás

10. 14. § - Khtv. 20/U. § (3) bekezdés
[Felhasználó-változás 
bejelentési]Felhasználóváltozás-
bejelentési szolgáltatás…

Indokolás 

1. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
2. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
3. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
4. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
5. A  módosító  javaslat  a  törvényjavaslat  koncepcionális  irányát  megtartva  a  javaslat  belső
koherenciájának erősítésével, illetve a normaszöveg egyszerűsítésével rendezi a tartózkodási hely
módosulásával  összefüggő  regisztrációt.  A módosító  javaslat  arra  irányul,  hogy  a  nyilvántartás
naprakész jellege érdekében a jogalkotói cél eléréséhez elegendő a tartózkodási hely megszüntetését
bejelenteni,  amelyhez  képest  az  Nytv.  törvényjavaslat  szerinti  új  26.  (1)  bekezdésével  is
összhangban szükségtelen külön rendelkezni annak megváltoztatásáról.
6. Lásd a T/17277/4/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
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8. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
9. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
10. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
11. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
12. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
13. Lásd a T/17277/4/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. Az  adatváltozás-kezelési  szolgáltatás  kapcsán  napokban  rögzített  határidők  pontosításra
kerülnek, a munkanap kifejezésre.
15. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
16. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
17. Az  ügyfél  az  adatváltozás-kezelési  szolgáltató  útján  bejelentheti  más  természetes  személy
halálát  a  szolgáltatók  felé,  amennyiben  az  elhunyt  személy  tekintetében  haláleseti
kapcsolattartóként  lép  fel.  Az  adatváltozás-kezelési  szolgáltató  először  a  polgárok  személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 19/F. §-ában foglaltak
útján ellenőrzi  a  bejelentés  valódiságát,  majd az ellenőrzést  követően továbbítja  a  bejelentést  a
szolgáltatóknak.
18. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
19. Elhagyásra  kerül  azon  felhatalmazó  rendelkezés,  amely  szerint  az  adatváltozás-kezelési
szolgáltató  által  az  ügyfélnek  a  csatlakozott  szolgáltatóval  fennálló  jogviszonya  szerinti,  a
csatlakozott szolgáltatónak átadandó egyéb szerződéses adatait a Kormány rendeletben határozza
meg.
20. Rögzítésre  kerül  a  törvényjavaslatban,  hogy  az  adatváltozás-kezelési  szolgáltató  az
adatváltozás-kezelési szolgáltatást az ügyfelek részére 2022. január 1-jétől biztosítja.
21. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
22. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
23. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
24. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
25. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.
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