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2013. évi LVII. törvény
a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról1
1. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Stt.) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A statisztika feladata és célja, hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a
társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról és változásairól
az államhatalmi és a közigazgatási szervek, valamint a társadalom szervezetei és
tagjai számára. A cél elérése érdekében e törvény az adatok statisztikai módszerekkel
történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, átadásával, átvételével, elemzésével,
szolgáltatásával, közlésével, valamint közzétételével kapcsolatos közhatalmi és egyéb
tevékenységet (a továbbiakban: statisztikai tevékenység) szabályozza.”
2. § Az Stt. „Központi Statisztikai Hivatal” alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A KSH az adatok gyűjtéséhez, az adatok feldolgozásához, és az adatok
közzétételéhez kapcsolódó közhatalmi feladatait a KSH elnöke által alapított, a
magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt
Felelősségű Társaság bevonásával látja el.
(2) A gazdasági társaság felett a tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében a KSH
elnöke gyakorolja.”
3. § (1) Az Stt. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A népmozgalmi események körében kell megfigyelni a magyarországi
lakcímmel rendelkező személyek külföldön bekövetkezett halálozását, valamint a
magyarországi lakcímmel rendelkező anyák külföldön történt szülését, amennyiben
az esemény anyakönyvezésére Magyarországon is sor kerül.”
(2) Az Stt. 10. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A népmozgalmi események felmérése a következő adatkörökre terjed ki: név,
lakcím, társadalombiztosítási azonosító jel, állampolgárság, születési hely és idő,
nem, családi állapot, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, gyermekek
száma, a születéssel, illetve halálozással, mint népmozgalmi eseménnyel összefüggő
egészségi állapot, az anyakönyvezés helye, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma, a
népmozgalmi esemény helye és ideje.
(3) A népmozgalmi eseménnyel, valamint a lakcímváltozással kapcsolatban gyűjtött
adatok közül a nevet, a lakcímet és a társadalombiztosítási azonosító jelet az adatok
teljessége és összefüggése ellenőrzésének befejezését követő nyolc napon belül
törölni kell.
(4) A (2) bekezdés szerinti adatkörökbe tartozó, rendelkezésre álló adatokat a
népmozgalmi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetők, egészségügyi
szervek, a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítására jogosult orvos, a bíróságok és a
közjegyzők, valamint - a külföldön történt események esetén - a hazai anyakönyvezést
végző hatóságok kötelesek szolgáltatni. A lakcímadatokat a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást kezelő központi szerv a rá vonatkozó szabályok szerint
szolgáltatja.”
(3) Az Stt. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A KSH a halottvizsgálattal kapcsolatos eljárásra vonatkozó külön jogszabályok
szerint jogosult a halottvizsgálattal kapcsolatos adatokat egyedi azonosításra
alkalmas módon átvenni és kezelni.”
4. § Az Stt. a következő alcímmel és 27. §-sal egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
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27. § Ez a törvény
a) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó
statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő
továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet,
a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai
Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK,
Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. március 11-i
223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi
statisztikáról szóló 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
c) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi
statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
halálokok statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2011. április 5-i
328/2011/EU bizottsági rendelet,
d) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról,
valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák
összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
6. § Ez a törvény
a) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi
statisztikáról szóló 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
b) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi
statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
halálokok statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2011. április 5-i
328/2011/EU bizottsági rendelet,
c) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról,
valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák
összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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