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Összegző jelentés
 

 az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív
terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/17277.) benyújtott,
 részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában –  2021.  november  4-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti tagjainak javaslatára
további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2021. november 4-én lezárta.

Budapest, 2021. november 4.



 
  

Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS
 

 az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív
terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/17277. számú
törvényjavaslathoz benyújtott, T/17277/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító

javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:
 Szaz.tv.: a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény,
 2005. évi XVIII. törvény: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
 2007. évi LXXXVI. törvény: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,
 2008. évi XL. törvény: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény,
 Khtv.: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/17277/4/1.
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
egészül ki:

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

„m)  az  adatváltozás-kezelési  szolgáltatónak  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,
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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.)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/17277/4/2.
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
vagy  a  díjfizető  adatai  változásának  felhasználó  általi  bejelentését  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  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) 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
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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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/17277/4/3.
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  vagy a fizetők  adatai változásának felhasználó általi
bejelentését  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  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) 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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
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Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/17277/4/4.
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 vagy a fizetők adatai változásának felhasználó általi bejelentését 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 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) 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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/17277/4/5.
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.
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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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/17277/4/6.
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 változása, illetve újonnan történő 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)  az  ügyfél  által  megadott,  az  ügyfél  adatai  változásának  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 az adatok átvezetése érdekében.]”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/17277/4/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Khtv. 20/U. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
 

14. §

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

„(2)  Az  adatváltozás-kezelési  szolgáltató  a  felhasználó-változási  értesítésben  a  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 csatlakozott szolgáltatónál nyilvántartott azonosítóját,

b)  a felhasználó-változás 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 szerinti adatait, ha a beküldő ügyfél
nem azonos az előző szerződővel,
bc) az új szerződő a) pont aa) és ab) alpont, valamint b) pont ba) alpont szerinti adatait, ha
a beküldő ügyfél nem azonos az új szerződővel,
bd) számlafizető a) pont és b) pont ba) alpont szerinti adatai, ha nem a beküldő ügyfél az
új számlafizető, illetve
be)  az  ügyfél  által  megadott,  a  felhasználó-változás  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.]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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