
nek és az ellenõrzés alá vont fegyveres biztonsági õrnek
a kizáró ok fennállásának tényére vonatkozó egyidejû tájé-
koztatása mellett intézkedik a fegyveres biztonsági õr ha-
tósági szolgálati igazolványának visszavonására.

(8) A rendõrség az ellenõrzés során a (6) bekezdés sze-
rint átvett adatokat

a) az ellenõrzés befejezéséig kezelheti, az ellenõrzést
követõen az adatokat törli, majd az ellenõrzés irataira az
ellenõrzés tényét és idõpontját feljegyzi, vagy

b) ha a fegyveres biztonsági õr hatósági szolgálati iga-
zolványának visszavonására eljárást indított, az eljárás
jogerõs befejezéséig kezelheti.

(9) Ha a fegyveres biztonsági õrrel szemben szándékos
bûncselekmény miatt büntetõeljárás indul, a rendõrség
a fegyveres biztonsági õrséget mûködtetõ szervezet veze-
tõjénél kezdeményezheti a fegyveres biztonsági õr szolgá-
latellátás alóli ideiglenes – a büntetõeljárás jogerõs befeje-
zéséig tartó – felfüggesztését.”

104. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a ma-
gánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 5. § (5) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi,
valamint magánnyomozói tevékenységet nem gyakorolhat
az az egyéni vállalkozó, aki vagy az a vállalkozás, amely-
nek vezetõ tisztségviselõje büntetett elõéletû vagy az e tör-
vényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró
rendelkezés hatálya alatt áll, továbbá az a jogi személy vál-
lalkozás, amelyet jogerõs ítélet a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló törvény-
ben foglaltak szerint a személy- és vagyonvédelmi, illetve
magánnyomozói tevékenység gyakorlásától eltiltott.”

(2) Az Szmtv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„6. § (1) Személy- és vagyonvédelmi, valamint ma-
gánnyomozói tevékenység (ideértve a magánnyomozói te-
vékenység szervezését és irányítását is) – ha e törvény ki-
vételt nem tesz – személyre szóló, a rendõrség által kiadott
hatósági igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) birtoká-
ban végezhetõ.

(2) Igazolványt – kérelmére – az a magyar állampolgár,
illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személy kaphat, aki nagykorú, cselekvõképes, külön jog-
szabályban meghatározott vagy azzal egyenértékû szakké-
pesítéssel, továbbá a magánnyomozó tevékenység végzé-
séhez legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik.
Az igazolvány kiadását meg kell tagadni, ha a kérelmezõ
a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt
áll. A tevékenység gyakorlásának feltételeit, továbbá azt,
hogy a kérelmezõ nem áll-e az e törvény hatálya alá tartozó
tevékenység vagy fegyveres szerv hivatásos állományú
tagjának foglalkoztatását kizáró foglalkozástól eltiltás ha-
tálya alatt, az igazolvány kiadására és meghosszabbítására
irányuló eljárásban a kérelmezõ igazolja.

(3) Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyo-
mozói tevékenységet nem végezhet:

a) aki büntetett elõéletû,
b) akit a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi

IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti állam elleni
bûncselekmény (Btk. X. fejezet), emberiség elleni bûncse-
lekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény
[Btk. 166–168. §, 170. § (2)–(6) bek., 171. §, 174. §,
174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §,
176. § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], nemi erkölcs elleni
erõszakos bûncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. §
(3) bek. b) pont], hivatali bûncselekmény (Btk. XV. feje-
zet, IV. cím), hivatalos személy elleni bûncselekmények
(Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészés (Btk. 218. §),
közveszélyokozás [Btk. 259. § (1)–(3) bek.], közérdekû
üzem mûködésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcse-
lekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági tilalommeg-
szegése (Btk. 261/A. §), légi jármû, vasúti, vízi, közúti tö-
megközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jár-
mû hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés robbanó-
anyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lõ-
fegyverrel vagy lõszerrel (Btk. 263/A. §), visszaélés hadi-
technikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs fel-
használású termékkel (Btk. 263/B. §), bûnszervezetben
részvétel (Btk. 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal
(Btk. 264. §), visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott
fegyverrel (Btk. 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése
(Btk. 266/A. §), állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság
(Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), visszaélés kábí-
tószerrel (Btk. 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-pre-
kurzorral (Btk. 283/A. §), vagyon elleni szándékos bûn-
cselekmény (Btk. 316–324. §, 326. §, 327. §) vagy szökés
és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyvere-
sen elkövetett esetei [Btk. 343. § (2) bek. a) pont és
(4)–(5) bek., valamint Btk. 355. § (2) bek. a) pont] alapján,
vagy olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében
követett el elítéltek, és a (4) bekezdésben meghatározott
idõtartam még nem telt el;

c) aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabad-
ságvesztéssel fenyegetett szándékos bûncselekmény elkö-
vetésének gyanúja miatt büntetõeljárás folyik, a büntetõel-
járás jogerõs befejezéséig.

(4) Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyo-
mozói tevékenységet nem végezhet, akivel szemben
a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott

a) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtandó sza-
badságvesztést szabtak ki,

aa) öt évet el nem érõ szabadságvesztés esetén amente-
sítés beálltától számított tíz évig,

ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított tizenkettõ évig;

b) szándékos bûncselekmény miatt közérdekû munkát
vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától szá-
mított öt évig;

c) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtásában
felfüggesztett
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ca) szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltá-
tól számított nyolc évig,

cb) pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától
számított három évig.”

(3) Az Szmtv. 8. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) A rendõrség a hatósági ellenõrzéskor 6. § (3) és
(4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását
vizsgálja. Az ellenõrzés során a közbiztonsági feltételek
fennállásának ellenõrzése céljából a rendõrség a bûntet-
tesek nyilvántartásából, a hátrányos jogkövetkezmé-
nyek alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántar-
tásából, valamint a büntetõeljárás hatálya alatt állók
nyilvántartásából jogosult közvetlen adathozzáférés út-
ján a 6. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltéte-
lekre vonatkozó adatokat közvetlen hozzáféréssel át-
venni, és azokat az ellenõrzés befejezéséig kezelni. Ha
a hatósági ellenõrzés során a rendõrség a tevékenység
gyakorlását kizáró okot tár fel és az igazolvány vissza-
vonására eljárást indít, az átvett adatokat az eljárás jog-
erõs befejezéséig kezelheti.

(4) A rendõrség a hatósági ellenõrzést évenként lefoly-
tatja. Ha az ellenõrzés során a rendõrség megállapítja,
hogy a tevékenység gyakorlását kizáró feltétel áll fenn,
a mûködési engedélyt, illetve az igazolványt visszavonja.”

(4) Az Szmtv. 11. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Az igazolványt a rendõrség haladéktalanul, de legké-

sõbb a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül ha-

tározattal bevonja, ha]

„c) az igazolvány birtokosa ellen kétévi vagy ennél
hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándé-
kos bûncselekmény elkövetése miatt indult büntetõel-
járás.”

105. § (1) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az
ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény
100. § (3) bekezdés a) pontjában a ,,büntetõeljárásról szóló
1973. évi I. törvényben” szövegrész helyébe a ,,büntetõel-
járásról szóló 1998. évi XIX. törvényben” szöveg, vala-
mint a ,,bûnügyi nyilvántartás (a bûntettesek, a kényszer-
intézkedés alatt állók, a büntetõeljárás alatt állók, a dakti-
loszkópiai és fénykép, valamint a DNS-profilok nyilván-
tartása)” szövegrész helyébe a ,,külön törvény szerinti
bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl és a bûnügyi és rendé-
szeti biometrikus adatok nyilvántartásából” szöveg lép.

(2) A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi
XIX. törvény 35. § (3) bekezdésében az „a bûnügyi nyil-
vántartásból” szövegrész helyébe az „a külön törvény sze-
rinti bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl és a bûnügyi és
rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásából” szöveg
lép.

(3) Az Ltv. 67. § (9) bekezdésében az „a (8) bekezdés-
ben” szövegrész helyébe az „a (7) és (8) bekezdésben”
szöveg lép.

106. § (1) Hatályát veszti
a) a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bi-

zonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény;
b) a közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. tör-

vény 8. § (4) bekezdése.

(2) A 100–105. §, valamint e § (1) és (2) bekezdése
e törvény hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(3) A 99. §, valamint ez a bekezdés 2009. augusztus
1-jén hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke


