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a személy- és vagyonvédelmi , valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló T/13634. sz. törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Rendészeti bizottsága, – első helyen kijelölt bizottságként –, az 
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Emberi 
jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), valamint a 
Gazdasági bizottsága megvitatta a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló, T/13634. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/13634/4-111. számú módosító javaslatokat. 
 
 

Dr. Kis Zoltán képviselő a T/13634/81. számú módosító indítványát visszavonta, 
ezért azt az ajánlás nem tartalmazza. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 
 

1. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

„2005. évi      törvény 
 

a [személy- és vagyonvédelmi] civil biztonsági szolgálat, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/54. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Doszpot Péter valamint Herényi Károly képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
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 „1. § (1) E törvény hatálya – a 2. §-ban meghatározott eltérésekkel – az egyéni, 

valamint a társas vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás) keretében végzett személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/7/1. valamint a T/13634/19. sz.  
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„1. § (1) E törvény hatálya az egyéni, [valamint] és a társas vállalkozás (a 
továbbiakban: vállalkozás) valamint a [keretében végzett] személy- és vagyonvédelmi 
tevékenység munkaviszony vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony keretében végzett 
formáira, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/34. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(2) E törvény személyi hatálya a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet 
folytatóra, valamint a magánnyomozóra terjed ki.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/84/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja
- az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 

„(5) A személy- és vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói tevékenységgel 
egyidejűleg más vállalkozói tevékenység is folytatható, amennyiben a tevékenység 
szakmailag kapcsolódik a főtevékenységhez.” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/33. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 2. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„2. § A 22-34. §-ok rendelkezései irányadók a személy- és vagyonvédelmi 
tevékenységet munkajogi vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban, nem vállalkozás 
keretében folytató személy tevékenységére, ide nem értve a [fegyveres erők] Magyar 
Honvédség és a rendvédelmi szervek állományába tartozó személyek által e jogviszonyukkal 
összefüggésben végzett, illetve más, hatósági eljárás keretében, külön törvény rendelkezései 
alapján végzett tevékenységet és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a 
mezei őrszolgálatokról szóló törvény rendelkezései alapján végzett tevékenységet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/85. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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7. Doszpot Péter valamint Herényi  Károly képviselők a törvényjavaslat 2. §-ának 

a következő módosítását és új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolják: 
 

„2. § (1) A 19. §, valamint a 22-34. §-ok rendelkezései irányadók a személy- és 
vagyonvédelmi tevékenységet munkajogi vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban, nem 
vállalkozás keretében folytató személy tevékenységére is, ide nem értve a fegyveres erők és a 
rendvédelmi szervek állományába tartozó személyek által e jogviszonyukkal összefüggésben 
végzett, illetve más, hatósági eljárás keretében, külön törvény rendelkezései alapján végzett 
tevékenységet. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályok megsértése esetén az ott 

meghatározott tevékenységet folytató személyt munkajogi vagy egyéb foglalkoztatási 
jogviszonyban, nem vállalkozás keretében foglalkoztatóval szemben a 63-65. §-okban 
szabályozott felügyeleti bírság is kiszabható.” 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/7/2. valamint a T/13634/24. sz.  
módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(1) Vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi tevékenység[et], valamint 
magánnyomozói tevékenység[et] akkor folytatható, [– amennyiben e törvény kivételt nem 
tesz –] ha a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a 
továbbiakban: kamara) a vállalkozást, illetve a tevékenységet folytató személyt 
nyilvántartásba vette. [Vállalkozás keretében természetes személy ilyen tevékenységet – 
ha e törvény kivételt nem tesz – csak a kamara tagjaként folytathat.]” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/35. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
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- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

9. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének a módosítását, 
valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

„(1) Vállalkozás személy- és vagyonvédelmi tevékenységet, valamint 
magánnyomozói tevékenységet akkor folytathat – amennyiben e törvény kivételt nem tesz – 
ha a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a továbbiakban: 
kamara) nyilvántartásba vette. [Vállalkozás keretében természetes személy ilyen 
tevékenységet – ha e törvény kivételt nem tesz – csak a kamara tagjaként folytathat.] 

 
(2) Vállalkozás keretében természetes személy ilyen tevékenységet – ha e törvény 

kivételt nem tesz – csak a kamara tagjaként folytathat.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/36. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének a módosítását, 
valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

„(1) Vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi tevékenység[et], valamint 
magánnyomozói tevékenység[et] akkor folytatható, [– amennyiben e törvény kivételt nem 
tesz –] ha a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a 
továbbiakban: kamara) a vállalkozást, illetve a tevékenységet folytató személyt 
nyilvántartásba vette. [Vállalkozás keretében természetes személy ilyen tevékenységet – 
ha e törvény kivételt nem tesz – csak a kamara tagjaként folytathat.] 

 
(2) Vállalkozás keretében természetes személy ilyen tevékenységet – ha e törvény 

kivételt nem tesz – csak a kamara tagjaként folytathat.” 
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Indokolás: Lásd a T/13634/45. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11. Birkás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének az 
elhagyását, valamint a (2) bekezdés módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

 
„3. § [(1) Vállalkozás személy- és vagyonvédelmi tevékenységet, valamint 

magánnyomozói tevékenységet akkor folytathat – amennyiben e törvény kivételt nem 
tesz – ha a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a 
továbbiakban: kamara) nyilvántartásba vette. Vállalkozás keretében természetes 
személy ilyen tevékenységet – ha e törvény kivételt nem tesz – csak a kamara tagjaként 
folytathat.] 

 
[(2)] (1) A szolgálati viszony fennállása alatt a Rendőrség – ide értve a Rendvédelmi 

Szervek Védelmi Szolgálatát is –, a Vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási 
szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, az állami és a hivatásos önkormányzati 
tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, a Határőrség és a Magyar Honvédség hivatásos és 
szerződéses állományú tagjai, továbbá – munkaviszonyuk, illetve munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyuk tartama alatt – a Rendőrségnek a személy- és vagyonvédelmi 
tevékenységet folytatók és foglalkoztatottjaik tevékenységét érintő, a hatósági feladatok 
ellátásában közreműködő, nem hivatásos állományú munkatársai nem lehetnek vezető 
tisztségviselői, tagjai a [kamara] Rendőrség által nyilvántartásba vett vállalkozásnak, 
valamint olyan gazdasági társaságnak, amely tagja valamely, a [kamara] Rendőrség által 
nyilvántartásba vett vállalkozásnak, illetve egyéni vállalkozóként e törvény hatálya alá 
tartozó tevékenységet nem folytathatnak. 

 
 
[(3)] (2) Az [(2)] (1) bekezdésében meghatározott személyek e törvény hatálya alá 

tartozó személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet nem 
végezhetnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/60. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
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- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. Doszpot Péter képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következő 
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 

„(2) A szolgálati viszony fennállása alatt a Rendőrség – ide értve a Rendvédelmi 
Szervek Védelmi Szolgálatát is –, a Vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a 
[polgári] nemzetbiztonsági szolgálatok[, az állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság] 
hivatásos állományú tagjai, a Határőrség [és a Magyar Honvédség] hivatásos és szerződéses 
állományú tagjai, továbbá – munkaviszonyuk, illetve munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyuk tartama alatt – a Rendőrségnek a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet 
folytatók és foglalkoztatottjaik tevékenységét érintő, a hatósági feladatok ellátásában 
közreműködő, nem hivatásos állományú munkatársai  

 
a) nem lehetnek vezető tisztségviselői, tagjai a kamara által nyilvántartásba vett 

vállalkozásnak, valamint olyan gazdasági társaságnak, amely tagja valamely, a kamara által 
nyilvántartásba vett vállalkozásnak,  

 
b) [illetve] egyéni vállalkozóként e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet nem 

folytathatnak.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(2) A szolgálati viszony fennállása alatt a Rendőrség – ide értve a Rendvédelmi 
Szervek Védelmi Szolgálatát is –, a Vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási 
szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, fegyveres testületek hivatásos és 
szerződéses állományú tagjai, valamint az állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság 
hivatásos állományú tagjai, a Határőrség és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses 
állományú tagjai, továbbá – munkaviszonyuk, illetve munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyuk tartama alatt – a Rendőrségnek a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet 
folytatók és foglalkoztatottjaik tevékenységét érintő, a hatósági feladatok ellátásában 
közreműködő, nem hivatásos állományú munkatársai nem lehetnek vezető tisztségviselői, 
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tagjai a kamara által nyilvántartásba vett vállalkozásnak, valamint olyan gazdasági 
társaságnak, amely tagja valamely, a kamara által nyilvántartásba vett vállalkozásnak, illetve 
egyéni vállalkozóként e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet nem folytathatnak.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/43. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14. Dr. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 

„[(3) A (2) bekezdésében meghatározott személyek e törvény hatálya alá tartozó 
személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet nem végezhetnek.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/29. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

15. Dr. Mester László, Csabai Lászlóné, Warvasovszky Tihamérné, dr. Steiner 
Pál, Kékesi Tibor és Szabados Ákos  képviselők a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolják: 
 
 

„(3) A (2) bekezdésében meghatározott személyek az e törvény hatálya alá tartozó 
személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet  az önkormányzatokkal 
írásban kötött vagyonvédelemre – térfigyelő szolgálat ellátására vonatkozó – elektronikus 
megfigyelő központok és rendszerek működtetésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződések 
alapján ellátott feladatok kivételével –  nem végezhetnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/50. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
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- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

16. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 3. § (3) 
bekezdésének a módosítását, valamint új (4) bekezdéssel történő kiegészítését javasolják: 
 

„3. § (3) A (2) bekezdésében meghatározott személyek [e törvény hatálya alá 
tartozó] – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – személy- és vagyonvédelmi, illetve 
magánnyomozói tevékenységet vállalkozás keretében nem végezhetnek. 

 
(4) A Rendőrség hivatásos állományú tagja – állományilletékes parancsnoka 

engedélyével – vállalkozás keretében csak a 74. § 1. pontjának d) alpontjában meghatározott 
személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végezhet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/86. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 3. §-át új (4) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 

„(4) A (3) bekezdésben foglalt tiltó rendelkezések a rendőrség által személy- és 
vagyonvédelmi tevékenység körében foglalkoztatott, vagy ezen tevékenységet érintő, a 
hatósági feladatok ellátásában közreműködő, nem hivatásos állományú munkatársaira is 
vonatkoznak, azok munkaviszonyának, illetve munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyának egész tartama alatt.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/46. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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18. Dr. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 3. §-át új (4) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 

„(4) Vállalkozás e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet a Rendőrség 
rendeltetésszerű tevékenységét ellátó szervezeti egységeinek elhelyezésére, illetve 
működésére szolgáló ingatlanjainak őrzése céljából nem láthat el.” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/52. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 3. §-át új (5) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 

„(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott személyek e törvény hatálya alá tartozó 
személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet a jelen törvény VI. 
Fejezetében foglalt EGT tagállamban alapított, illetve az EGT állampolgár által 
Magyarországon működtetett vállalkozásban sem folytathatnak” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/47. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„4. § (1) Az e törvényben szabályozott, a Rendőrség hatáskörébe tartozó eljárásokban 
első fokon a vállalkozás székhelye, illetve a kérelmező lakóhelye szerint illetékes 
rendőrkapitányság, valamint a vállalkozás székhelyén működő illetékes ügyészség 
ellenjegyzése alapján jár el. 
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(2) Amennyiben a vállalkozás székhelye nem Magyarországon van, illetve a 
kérelmezőnek nincsen magyarországi lakóhelye, az ügyben a tevékenység gyakorlásának 
helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a rendőrkapitányság illetékességébe 
tartozó ügyészség ellenjegyzése alapján jár el első fokon. Ha a tevékenységet több helyszínen 
gyakorolják, az első fokú eljárás lefolytatására az a rendőrkapitányság illetékes, amelynél az 
eljárás előbb megindult (megelőzés).” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/51/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

21. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(1) Vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 
tevékenység – ha e törvény kivételt nem tesz – a [Rendőrség] Belügyminisztérium által a 
vállalkozás részére kiadott működési engedély birtokában végezhető.” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/55. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 5. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/A működési engedély és az igazolvány/ 
 

„5. § (1) Vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, valamint 
magánnyomozói tevékenység – ha e törvény kivételt nem tesz – a Rendőrség által a 
vállalkozás részére kiadott működési engedély és a kamarai nyilvántartásba vételről szóló 
igazolás birtokában végezhető.” 
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Indokolás: Lásd a T/13634/87. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja  

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

23. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) és (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„5. § (1) Vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, valamint 
magánnyomozói tevékenység – ha e törvény kivételt nem tesz – a Rendőrség és az 
Ügyészség által a vállalkozás részére kiadott működési engedély birtokában végezhető. 

 
(4) A Rendőrség és az Ügyészség a működési engedély kiadását megtagadja, ha az 

egyéni vállalkozó, illetve a vállalkozás vezető tisztségviselője büntetett előéletű vagy a 6. § 
(3) bekezdésében meghatározott korlátozó rendelkezés hatálya alá esik, illetve ha a jogi 
személy vállalkozást jogerős ítélet a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedésekről szóló törvényben foglaltak szerint a személy- és vagyonvédelmi, illetve 
magánnyomozói tevékenység gyakorlásától eltiltotta.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/51/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

24. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/Igazolványt kaphat írásbeli kérelmére/ 
 
„a) az a büntetlen előéletű, a 3. § (3) bekezdésében foglalt korlátozás hatálya alá nem 

eső, nagykorú, cselekvőképes személy, aki valamely az Európai Gazdasági Térségről szóló 
Megállapodásban részes tagállam (a továbbiakban: EGT tagállam) állampolgára (a 
továbbiakban: EGT állampolgár), külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel, és 
[magánnyomozó esetében] ezen kívül legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik;” 
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Indokolás: Lásd a T/13634/57. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdés b) és c) pontjának 
a módosítását, valamint új d) ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 

/Igazolványt kaphat írásbeli kérelmére/ 
 
„b) nem folyik ellene két évi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel 

fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás; [és] 
 
c) nem tiltották el jogerős bírói ítélettel e törvény hatálya alá tartozó foglalkozástól[.], 

és 
 
d) pályaalkalmassági vizsgával rendelkezik.” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/56. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(3) Ha a kérelmezőt a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti állam és emberiség elleni bűncselekmény (Btk. X-XI. fejezet), 
személy elleni erőszakos bűncselekmény (Btk. XII. fejezet, I. cím, II. cím 174–176. §), nemi 
erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény (Btk. XIV. fejezet, II. cím 197. §, 198. §, 200.§, 207. 
§ (3) bekezdés b) pont), hivatali bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos 
személy elleni bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, V. cím), terrorcselekmény (Btk. 261. §), 
visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy 
lőszerrel (Btk. 263/A. §), fegyvercsempészet (Btk. 263/B. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 
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263/C. §), visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nukleáris létesítmény 
üzemeltetésével (Btk. 264/A.§), visszaélés atomenergia alkalmazásával (Btk. 264/B. §), 
visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), garázdaság (Btk. 271. 
§), önbíráskodás (Btk. 273. §), vagy visszaélés kábítószerrel bűncselekmény (Btk. 282-283. 
§), továbbá vagyon elleni bűncselekmény (Btk. XVIII. fejezet) miatt elítélték, vagy vele 
szemben intézkedést alkalmaztak, az igazolvány kiadása iránti kérelem a büntetés vagy 
intézkedés külön jogszabályban meghatározott [bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig] 
hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülés, de legalább a jogerős döntés meghozatalát 
követő három évig nem teljesíthető.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/38. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

27. Doszpot Péter valamint Herényi Károly képviselők a törvényjavaslat 7. §-ának 
a következő módosítását javasolják: 
 

„7. § A működési engedély és az igazolvány  [határozatlan ideig érvényes] öt évig 
érvényes, érvényességi idejük alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha a kiadás 
feltételei – azok ismételt vizsgálata alapján – továbbra is fennállnak.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/6. valamint a T/13634/18. sz.  
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28. Dr. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 7. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 

„A működési engedély és az igazolvány [határozatlan ideig] tíz évig érvényes.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/30. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja
- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

29. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„7. § A működési engedély és az igazolvány [határozatlan ideig] 5 évig érvényes.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/71. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

30. Szűcs Erika képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésének a következő 
kiegészítését javasolja:  

 
„(2) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység hatósági 

ellenőrzését a Rendőrség végzi, amely a tevékenység gyakorlásának jogszerűségére, a 
kamarai tagsági viszony, illetve a vállalkozás kamarai nyilvántartásának meglétére, a 
felelősségbiztosítási szerződés meglétére, a Rendőrség által nyilvántartott adatok 
valódiságára, a Rendőrség által hitelesített naplóba (a továbbiakban: napló) bejegyzett 
adatokra, az engedélyezés feltételeiben beállott változások vizsgálatára terjed ki. A vizsgálat 
alkalmával birtokába jutott – a törvénytelen foglalkoztatás feltárásához szükséges – 
információkat a területileg illetékes Személy –, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara valamint Munkaügyi Főfelügyelőség kérése esetén rendelkezésükre bocsátja.  

 
Indokolás: Lásd a T/13634/26. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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31. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdés b) pontjának a 

következő módosítását javasolja: 
 

/A Rendőrség nyolc napon belül írásban értesíti a kamarát/ 
 
„b) a 67. § [(2)] bekezdés[e]ében és a 70. § [(2)] bekezdés[e]ében [alapján hozott 

határozatról] megjelölt adatokról.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/48. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32. Birkás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 10. §-ának a következő tartalmi és 
szerkezeti módosítását javasolja: 
 

„10. § [(1)] A [kamara és a] Rendőrség – e törvényben meghatározott feladatai 
ellátása céljából – adatkezelést folytat a [(2)-(3) bekezdésekben megjelölt] az alábbi 
adatokat illetően. 

 
[(2) A kamara nyolc napon belül írásban értesíti a Rendőrséget 
a) a kamarai tagság létesítésének, megszűnésének, szüneteltetésének, 

szünetelésének, valamint – etikai vétség esetén – tagság meghatározott időre szóló 
felfüggesztésének, illetve a kamarából való kizárásnak  a tényéről; 

b) a vállalkozás nyilvántartásba vételéről, a kamarai nyilvántartásból való törlés 
tényéről.] 

 
[(3) A Rendőrség nyolc napon belül írásban értesíti a kamarát] 
a) a működési engedély, az igazolvány kiadásáról, visszavonásáról, bevonásáról. 
b) a 67. § (2) bekezdése és a 70. § (2) bekezdése alapján hozott határozatról.” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/59. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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33. Birkás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 11. § (1), (3)-(4) bekezdéseinek 

szerkezeti módosítását, valamint a (7) bekezdés elhagyását javasolja: 
 

11. § (1) A Rendőrség a működési engedélyt haladéktalanul, de legkésőbb a 
tudomásra jutástól számított nyolc napon belül határozattal visszavonja, ha  

[a)] kiadásának feltételei megszűntek[;]. 
[b) a vállalkozást a kamarai nyilvántartásból törölték.] 
 
(2) A Rendőrség a működési engedélyt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra 

jutástól számított nyolc napon belül határozattal bevonja, ha a vállalkozás e törvény 
szabályait ismételten vagy súlyosan megszegte. 

 
(3) Az igazolványt a Rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól 

számított nyolc napon belül határozattal visszavonja, ha 
[a)] kiadásának valamely jogszabályi feltétele már nem áll fenn[;]. 
[b) az igazolvány tulajdonosának kamarai tagsága megszűnt.] 
 
(4) Az igazolványt a Rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól 

számított nyolc napon belül határozattal bevonja, ha 
[a) az igazolvány tulajdonosának kamarai tagságát felfüggesztették;] 
[b)] a) az igazolvány tulajdonosa e törvény szabályait ismételten vagy súlyosan 

megszegte; 
[c)] b)az igazolvány tulajdonosa ellen vagyon elleni, illetve más, két évi vagy ennél 

hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetése 
miatt indult büntetőeljárás. 

 
(5) Ha a (4) bekezdés c) pontjában foglalt esetben az eljárás az igazolvány 

tulajdonosának büntetőjogi felelőssége megállapítása nélkül zárul, a Rendőrség az 
igazolványt tulajdonosának visszaadja. 

 
(6) E törvény szabályainak ismételt vagy súlyos megszegése esetén az engedély, 

illetve az igazolvány meghatározott időre, de legfeljebb két évre vonható be. A 
meghatározott idő elteltével a Rendőrség az engedélyt, illetve az igazolványt tulajdonosának 
visszaadja. 

 
[(7) A kamarai tagság felfüggesztéséről szóló határozatban meghatározott idő 

elteltével a Rendőrség az igazolványt tulajdonosának visszaadja.] 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/58. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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34. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 11. § (4) bekezdés c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

„c) az igazolvány tulajdonosa ellen vagyon elleni, illetve más, két évi vagy ennél 
hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetése 
miatt [indult büntetőeljárás] jogerős elítélése esetén..” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/37. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

35. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 14. § (4) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 

„[(4) Ha a vállalkozás a megbízás teljesítéséhez más vállalkozás közreműködését 
veszi igénybe, köteles a vállalkozó nevét, címét, székhelyét (telephelyét), 
cégjegyzékszámát a naplóba bejegyezni, és azt az ellenőrzést folytató rendőr 
rendelkezésére bocsátani.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/49. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

36. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 14. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(4) Ha a fővállalkozás a megbízás teljesítéséhez más vállalkozás közreműködését 
azaz alvállalkozót veszi igénybe, köteles a megrendelőt tájékoztatni az általa foglalkoztatni 
kívánt alvállalkozóról. [a] Továbbá köteles az alvállalkozó nevét, címét, székhelyét 
(telephelyét), cégjegyzékszámát a naplóba bejegyezni, és azt az ellenőrzést folytató rendőr 
rendelkezésére bocsátani.” 
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Indokolás: Lásd a T/13634/31. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

37. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 14-át új (5) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 

„(5) A személy- és vagyonőr szakma minőségének megőrzése érdekében az 
alvállalkozói tevékenységet korlátozni kell. A fővállalkozó közvetlen alvállalkozója, legyen 
az személy és vagyonvédelmi vállalkozás, vagy egyéni vállalkozó személy- és vagyonőr 
vagy személy- és vagyonvédelmi tevékenységet is folytatható más vállalkozás, csak a saját 
munkaviszonyban foglalkoztatott, vagy egyéni vállalkozói jogosultsággal rendelkező 
személy- és vagyonőrt foglalkoztathat. A vállalt feladat további alvállalkozásban ne legyen 
továbbadható, ez legyen a fővállalkozó felelőssége is. Ezt a kamara kell, hogy ellenőrizze és 
ha kell, szankcionálja, akár a kamarai tagság felfüggesztésével is.” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/32. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

38. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 15. § (1)-(2) bekezdéseinek a 
következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:: 
 

„(1) A társas és egyéni vállalkozás (ide értve a vállalkozás által a II. fejezet szerint 
foglalkoztatott egyéni vállalkozásokat is) [a szerződésekről] – a (2) bekezdésben 
meghatározott adatok nyilvántartása végett – a rendőrség által hitelesített, tulajdonát képező 
[a naplóban] naplót [nyilvántartást] (a továbbiakban: napló) vezet, és [e naplót] azt az 
utolsó bejegyzés napjától számított öt évig megőrzi. 

 
(2) A naplóban – vagy más alkalmas módon – kell nyilvántartani [a szerződést] 
 
a) a szerződéseket; 
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b) a szerződéseket ténylegesen teljesítő személy vagy személyek nevét, a megbízó 
nevét, lakcímét vagy székhelyét, [a 20. § alapján a fizetett egészségügyi szabadság 
kezdetének és befejezésének dátumát, az igazolást kiállító háziorvos nevét és 
pecsétszámát.];
 

c) ha a megbízott vállalkozás a megbízás teljesítéséhez más vállalkozás 
közreműködését veszi igénybe [14. § (2)-(3) bekezdések, 18-21. §-ok], e további vállalkozó 
nevét, címét, székhelyét (telephelyét), cégjegyzékszámát, a szerződés keletkezésének és 
megszűnésének időpontját, - a vállalkozás által foglalkoztatott egyéni vállalkozások részére 
biztosított fizetett egészségügyi szabadság (20. §) kezdetének és befejezésének dátumát, az 
igazolást kiállító háziorvos nevét és pecsétszámát, a kifizetett óraszámot.”  
 

Indokolás: Lásd a T/13634/17. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

39. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 17. § (1) 
bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik) 
 

„17. § [(1) Amennyiben a vállalkozás a működési engedély kiadása iránti 
kérelem benyújtása idején még nem volt bejegyezve a cégnyilvántartásba, a 
cégbejegyzésről szóló bírósági végzésnek másolatát a végzés jogerőre emelkedésétől 
számított nyolc napon belül köteles a működési engedély kiadására illetékes 
rendőrkapitányságnak megküldeni, kivéve ha a kérelmet időközben elutasították.] 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/88. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

40. Birkás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdés d) pontjának az 
elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása 
értelemszerűen változik): 
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/A szolgáltatott adatoknak – a (2) bekezdés szerint szolgáltatott adatokon túl –

tartalmazniuk kell a vállalkozás javára tevékenykedő természetes személy/ 
 

[d) kamarai tagságának keltét és kamarai tagnyilvántartásának számát;] 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/62. és a T/13634/94. sz.  
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

41. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 19. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„19. § [(1) Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet ténylegesen ellátó 
természetes személy ilyen szolgáltatást – egybefüggően – legfeljebb 24 óra időtartamban 
nyújthat.] Az alvállalkozó személy- és vagyonvédelmi tevékenységet megszakítás nélkül 
legfeljebb 12 óra időtartamban, illetve készenléti jellegű szolgáltatás esetén legfeljebb 24 óra 
időtartamban végezhet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/89. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

42. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 20. §-át új (3) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 

(3) Az alvállalkozó köteles biztosítani, hogy naplójában a fővállalkozó ellenőrizze a 
harminc napot meghaladó, folyamatosan elvégzendő munkával kapcsolatos szerződés adatait, 
és bejegyezhesse a részére biztosított fizetett egészségügyi szabadság kezdetének és 
befejezésének dátumát, a kifizetett óraszámot, valamint az igazolást kiállító háziorvos nevét 
és pecsétszámát.”  
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Indokolás: Lásd a T/13634/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

43. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 22. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(1) A személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet folytató[t] 
személyt – függetlenül a szerződéses jogviszony fennállásától – foglalkozási (hivatásbeli) 
titoktartási kötelezettség terheli a személy és vagyonőri működése alatt és annak megszűnését 
követő időszakban is minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése 
során szerzett tudomást.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/70. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

44. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„22. § (2) Törvény, valamint – saját adatait érintően – a megbízó és az érintett a 
titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/69. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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45. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 23. §-át új (1) bekezdéssel javasolja 

kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„23. § (1) A személy és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói feladatokat ellátó 
személy a szerződés teljesítése során tudomására jutott és rögzített személyes adatokat a 
szerződés szerint csak olyan felhasználási célból kezelhet, amely törvényben védett érdek 
biztosítására szolgál, illetve csak olyan módon kezelhet, amely e célok megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges mértékű és az információs önrendelkezési jog e cél elérésével 
arányos korlátozásával jár.”  
 

Indokolás: Lásd a T/13634/72. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

46. Birkás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(2) A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató, illetve a magánnyomozó a 
tevékenysége végzésekor az igazolványt [és a kamarai tagsági igazolványt] köteles 
magánál tartani és a hatósági ellenőrzéskor azokat bemutatni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/63. és a T/13634/93. sz. módosító  
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

47. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 24. §-át új (3) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni 
 

„24. § (3) A személy és vagyonvédelmi tevékenységet folytató személy, illetve a 
magánnyomozó az intézkedéssel érintett személy kérésére köteles a kamarai igazolványát 
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felmutatni, melyből kitűnik a neve és a kamarai igazolvány száma, a vállalkozás neve, 
valamint annak a kamarának a neve, melynek a tagja.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/73. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

48. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdés felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 

„(1) A vagyonőrzési feladatokat ellátó [személy- és] vagyonőr a megbízó 
közterületnek nem minősülő létesítményét őrzi, ennek során jogosult:” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/39. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

49. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 26. § (1) 
bekezdés felvezető szövegének és a) pontjának a módosítását, valamint az (5) bekezdés 
elhagyását javasolják: 
 

„26. § (1) A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy- és vagyonőr a megbízó 
közterületnek nem minősülő [létesítményét őrzi, ennek] létesítményének őrzése során 
jogosult: 

 
a) a területre belépő vagy az ott tartózkodó személyt kiléte igazolására, a belépés, 

illetőleg a tartózkodás céljának közlésére, jogosultságának igazolására felhívni, ennek 
megtagadása vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén – a megbízó eltérő 
rendelkezésének hiányában – az érintett belépését, ott-tartózkodását megtiltani, és távozásra 
felszólítani; 
 

[(5) A megbízó közterületnek nem minősülő létesítményének őrzése során a 
személy- és vagyonőr nem jogosult a belépni kívánó személytől személyazonosító 
igazolványát elvenni.]” 
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Indokolás: Lásd a T/13634/98. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

50. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdés f) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy- és vagyonőr a megbízó közterületnek nem 
minősülő létesítményét őrzi, ennek során jogosult:/ 

 
„f) a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert 

alkalmazni és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) 
Korm. rendelet szerinti, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét 
megtiltani.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/75. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

51. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 26. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(4) Pénz- és értékőrzést, értékszállítást, szállítmány kísérését, valamint szállítást 
végző személy- és vagyonőr jogosult a szállítást [jogtalanul] akadályozó, illetve az őrzött 
vagy szállított érték biztonságát veszélyeztető személ[yt]lyel szemben a támadással arányos 
kényszerítő intézkedés megtételére, a veszélyeztető, akadályozó magatartás elhárítására a 
rendelkezésére álló kényszerítő eszközök szakszerű, törvényes alkalmazására [kilétének 
igazolására, a tevékenységét akadályozó, veszélyeztető magatartásának abbahagyására 
felhívni].” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/40. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja
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- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

52. Dr. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„(1) A személy- és vagyonőr tevékenysége gyakorlása során – e törvényben 
meghatározott feltételek fennállása esetén – jogosult az intézkedésében érintett személyt 
felhívni kilétének igazolására. Ha az általa erre felkért személy 30 percen belül, önként és 
hitelt érdemlően nem igazolja kilétét, a személyazonosság megállapítására – indokolt esetben 
– igazoltatásra jogosult hatósági személyt kérhet fel.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/28. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

53. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(1) A személy- és vagyonőr tevékenysége gyakorlása során – e törvényben 
meghatározott feltételek fennállása esetén – jogosult az intézkedésében érintett személyt 
felhívni kilétének igazolására, amennyiben megalapozottan feltehető, hogy az érintett 
bűncselekményt vagy szabálysértést követett el. A személy- és vagyonőr az érintett személy 
kilétének igazolására történő felhívás során az érintettet nem tarthatja vissza, szabad 
mozgásában vagy személyes szabadságában semmilyen módon nem korlátozhatja a 
tettenérés esetét kivéve. Ha az általa erre felkért személy önként és hitelt érdemlően nem 
igazolja kilétét, a személyazonosság megállapítására – indokolt esetben – igazoltatásra 
jogosult hatósági személyt kérhet fel.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/74. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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54. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 27. § (4) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„(4) A személy- és vagyonőr a feladata ellátása során vegyi eszközt (gázsprayt), 
gumibotot, őrkutyát, valamint – az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint – 
lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tarthat magánál és azokat [csak jogos védelmi 
helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazhatja] rendeltetésüknek megfelelően, a 
jogtalan támadás elhárítása érdekében, a támadással arányos módon és mértékben 
használhatja.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/41. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

55. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés a) pontjának, 
valamint a (2) bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) A vagyonőrzési feladatot ellátó személy a csomag tartalmának, jármű és 
szállítmány bemutatására a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítése céljából, a 
tervezett intézkedése okának és céljának közlése mellett akkor hívhat fel, ha/ 

 
„a) megalapozottan feltehető, hogy az érintett [jogsértő cselekményből] 

bűncselekményből vagy szabálysértésből származó olyan dolgot tart magánál, amelynek 
őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó kötelezettsége;” 

 
/(2) A közönség számára nyilvános magánterület védelme esetén a vagyonőrzési 

feladatot ellátó személy – jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó 
harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon – köteles figyelemfelhívó jelzést, 
ismertetést elhelyezni/ 

 
„d) az elektronikus biztonságtechnikai rendszer által folytatott megfigyelés, valamint 

a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, 
tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás 
időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére 
jogosult személyek köréről, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek (a továbbiakban: Avtv.) az érintettek 
jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről;” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/68. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja
- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

56. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 29. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„29. § (1) A 26-28. §-okban szabályozott intézkedések végrehajtása során a 
vagyonőrzési feladatot ellátó személynek biztosítania kell, hogy az érintett személy jogszerűen 
megszerzett személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit [a 
vagyonőrzési feladatot ellátó vagy más] illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja. 

 
(2) Ha a megbízó meghatározott dolgoknak a közterületnek nem minősülő 

létesítményébe, területére, illetve zárt területen, vagy helyen tartott rendezvényére való 
bevitelét megtiltja, biztosítani kell ezen dolgok biztonságos és harmadik személytől elzárt 
tárolását. Ezen tárgyakért való felelősségre a Ptk. 471. §-a irányadó.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/83. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

57. Doszpot Péter valamint Herényi Károly képviselők a törvényjavaslat 29. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 

 „29. § (1) A 26-28. §-okban szabályozott intézkedések végrehajtása során a 
vagyonőrzési feladatot ellátó személynek biztosítania kell, hogy az érintett személy 
[jogszerűen megszerzett] személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének 
körülményeit [a vagyonőrzési feladatot ellátó vagy más] illetéktelen személy tudomására 
jutásától megóvja.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/4. valamint a T/13634/20. sz.  
módosító javaslat indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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- az Emberi jogi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

58. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„30. § (1) A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy az elektronikus 
megfigyelőrendszer működése útján kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt a 
kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, a szerződésből fakadó kötelezettségei 
teljesítése céljából, az Avtv. szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, illetve e 
törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával készíthet, illetve [használhat 
fel] kezelhet. E tevékenysége során vagyonőrzési feladatokat ellátó személy adatkezelőnek 
minősül.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/76. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

59. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 30. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„30. § (3) Magánterület közönség számára nyilvános részén kép-, hang-, valamint 
kép- és hangfelvételt csak akkor lehet készíteni, ha ahhoz a természetes személy kifejezetten 
hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható, [és a kezelt személyes 
adatok törlése nem kérhető] amely hozzájárulás az emberi méltóságot nem sértheti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/77. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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60. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 30. §-át új (5) bekezdéssel javasolja 

kiegészíteni: 
 

„30. § (5) A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy rejtett kép-, hang, valamint kép- 
és hangfelvételt készítő eszközöket kizárólag úgy működtethet, amennyiben annak jelenléte 
az állampolgárok számára nyilvánvalóan észlelhető.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/78. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

61. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 30. §-át új (6) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 

„30. § (6) Amennyiben a képrögzítéses megfigyelés olyan közintézményben vagy 
nyilvános magánterületen történik, amelyet a személyes adataik kezeléséhez hozzájárulni 
nem szándékozók is kénytelenek felkeresni vagy ott megjelenni, az érintettre vonatkozó 
felvételeket az érintett kérésére soron kívül törölni kell.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/67. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

62. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésének az alábbi 
módosítását javasolja: 
 

„31. (1) Az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, illetőleg kép- és 
hangrögzítést is lehetővé tevő formája akkor [alkalmazható] kezelhető, ha a megbízás 
teljesítése során fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a személy- és vagyonelleni 
jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, 
azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, vagy e technikai eszközök alkalmazása 
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elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az az információs önrendelkezési jog aránytalan 
korlátozásával nem jár [nélkül aránytalan nehézségekbe ütközne].” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/111. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

63. Pál Tibor és Doszpot Pétert képviselők a törvényjavaslat 31. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(2) A magánterület közönség számára nyilvános részén rögzített kép-, hang-, 
valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb  [három] harminc 
munkanap – a pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást, jelzálog-hitelintézeti 
tevékenységet, befektetési szolgáltatási, tőzsdei tevékenységet, értékpapírok letéti őrzését, 
értékpapír letétkezelését, elszámolóházi tevékenységet, biztosítási, biztosításközvetítői, 
biztosítási szaktanácsadási tevékenységet, illetve postai pénzforgalmi közvetítői 
tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvételt és 
kézbesítést folytatóknak a feladataik ellátásához szükséges, közönség számára nyilvános 
magánterületének védelme esetében pedig legkésőbb hatvan nap – elteltével köteles 
megsemmisíteni, illetve törölni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást 
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője később foglal állást 

 
 
 

64. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(2) A magánterület közönség számára nyilvános részén rögzített kép-, hang-, 
valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb  [három] tizenöt munkanap 
– a pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást, jelzálog-hitelintézeti 
tevékenységet, befektetési szolgáltatási, tőzsdei tevékenységet, értékpapírok letéti őrzését, 
értékpapír letétkezelését, elszámolóházi tevékenységet, biztosítási, biztosításközvetítői, 
biztosítási szaktanácsadási tevékenységet, illetve postai pénzforgalmi közvetítői 
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tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvételt és 
kézbesítést folytatóknak a feladataik ellátásához szükséges, közönség számára nyilvános 
magánterületének védelme esetében pedig legkésőbb hatvan nap – elteltével köteles 
megsemmisíteni, illetve törölni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/53. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője az Alkotmányügyi biz. ülésén 
nem ért egyet, az Emberi jogi biz. ülésén nem foglalt állást,

 
 
 

65. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 31. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(2) A magánterület közönség számára nyilvános részén rögzített kép-, hang-, 
valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb  [három] harminc 
[munka]nap – a pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást, jelzálog-
hitelintézeti tevékenységet, befektetési szolgáltatási, tőzsdei tevékenységet, értékpapírok 
letéti őrzését, értékpapír letétkezelését, elszámolóházi tevékenységet, biztosítási, 
biztosításközvetítői, biztosítási szaktanácsadási tevékenységet, illetve postai pénzforgalmi 
közvetítői tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi postautalvány-
felvételt és kézbesítést folytatóknak a feladataik ellátásához szükséges, közönség számára 
nyilvános magánterületének védelme esetében pedig legkésőbb hatvan nap – elteltével 
köteles megsemmisíteni, illetve törölni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/99. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást 
- az Emberi jogi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője később foglal állást

 
 
 

66. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 32. § (3) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a 
belépés időpontja/ 
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„b) alkalmi belépés esetén a távozástól számított [huszonnégy óra] 30 nap elteltével 
 
meg kell semmisíteni.” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/44. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

67. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 32. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„32. § (4) A belépési adatbázis adatai csak büntető illetve szabálysértési eljárás 
lefolytatása céljából, a megbízó részére, illetőleg bűncselekmény vagy szabálysértés 
gyanújának észlelése esetén, illetőleg megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, illetőleg 
[a] az ügyben eljáró szabálysértési hatóságnak adhatók át.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/82. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

68. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 33. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„33. § [Rendezvény] A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó 
rendezvények kivételével rendezvény biztosításával csak külön jogszabályban meghatározott 
képesítési követelményeknek megfelelő, rendezvényen való rendfenntartásra felkészített 
személy- és vagyonőr bízható meg.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/90. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
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- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

69. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 34. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„34. § (1) Mechanikai vagyonvédelmi, illetve vagyonvédelmi biztonságtechnikai 
rendszert [– a kamara által meghatározott tervezői jogosultság birtokában, az általa 
kidolgozott szakmai követelmények szerint –] kizárólag a kamara által kidolgozott 
szakmai követelményeknek megfelelő, a kamara által kiadott tervezői névjegyzéken szereplő 
személy tervezhet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/ 100. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

70. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 35. § b) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/A magánnyomozó a szerződés teljesítése érdekében/ 
„b) az igazolvány bemutatását követően – külön jogszabályokban foglaltak szerint –az 

ingatlan-nyilvántartásban, az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók 
központi nyilvántartásban és a cégnyilvántartásban nyilvántartott adatokról kivonatot, 
másolatot készíthet, ha arra a megbízó kifejezetten felhatalmazta. A megbízó felhatalmazása 
alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából és a közúti közlekedési 
nyilvántartásból adatszolgáltatást kérhet, ha erre a személyes eljárása esetén a megbízó is 
jogosult, feltéve hogy annak szolgáltatását az érintett nem tiltotta meg vagy nem kifogásolta, 
vagy az államtitokról és a szolgálati titokról szóló törvény másként nem rendelkezik;” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/101. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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71. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 35. § d) pontjának a következő 

módosítását javasolja: 
 

/A magánnyomozó a szerződés teljesítése érdekében/ 
„d) a más részére szóló zárt küldemény tartalmát csak [az érintett] a címzett vagy a 

feladó előzetes hozzájárulásával ellenőrizheti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/79. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

72. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 36. § b) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/A magánnyomozás nem irányulhat/ 
 
„b) a hivatalos személy[ek] (Btk. 137. § 1. pont) [– ide értve] és a külföldi hivatalos 

személy[eket is] (Btk. 137. § 3. pont) [–] jogszabályban meghatározott hivatal[i]os 
tevékenységére;” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/102. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

73. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 36. § c) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/A magánnyomozó a szerződés teljesítése érdekében/ 
„c) természetes személyek személyes és különleges adataira, kivéve, ha a személyes 

adatok törvény alapján a megbízó számára hozzáférhetőek, illetve, ha az adatgyűjtéssel 
érintett ehhez – különleges adatai tekintetében – írásban hozzájárul, valamint ha a személyes 
adat államtitkot vagy szolgálati titkot képez, vagy a megbízó azt az Avtv. 1/A. §-ának (3) 
bekezdése alapján kezeli.” 
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Indokolás: Lásd a T/13634/80. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

74. Birkás Tivadar képviselő a törvényjavaslat IV. fejezetének - 37. §-tól a 62. §-ig 
terjedő §-ok - elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további fejezetek 
és §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat szövegét helytakarékossági okból nem szerepeltetjük.  
 

Indokolás: Lásd a T/13634/91. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

75. Pál Tibor és Doszpot Péter képviselők a törvényjavaslat 37. § (1) bekezdésének 
a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) A kamara a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység folytatására jogosult természetes személyek önkéntes tagsági viszonyon alapuló 
önkormányzattal rendelkező, közfeladatot és általános szakmai érdekképviseleti feladatokat 
ellátó köztestülete, amely – a közhasznú szervezetekről szóló törvényben írt feltételek szerint 
– kiemelkedően közhasznú szervezetté minősíthető.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/12. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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76. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 39. § (1) 

bekezdés f) és n) pontjának a módosítását, h)-i) és o) pontjainak az elhagyását javasolják 
(a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik): 
 

/A Kamara/ 
 
„f) etikai eljárást folytat le az etikai szabályokat megszegő tagokkal szemben[. 

Kivizsgálja az egyes szolgáltatók működésével kapcsolatban benyújtott panaszokat, 
határozatban figyelmezteti a megbízók érdekeivel ellentétes tevékenységet folytató és ezzel 
a szakma jó hírnevét sértő tagjait, és ezt az etikai szabályzatban meghatározott esetben és 
módon nyilvánosságra hozza]; 

 
[h) véleményt nyilvánít a személy- és vagyonvédelem, a magánnyomozás területén 

működő szakképzési szakértők és vizsgabizottsági elnökök tevékenységéről, megbízásukra 
ajánlást tesz a belügyminiszternek; 

i) vizsgálja, hogy a vállalkozás rendelkezik-e a kamara önkormányzati 
szabályzatában meghatározott, a tevékenysége ellátásához szükséges anyagi és technikai 
feltételekkel; 

 
j)] h) tagjai, valamint az általa nyilvántartott vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó 

konferenciákat, kiállításokat, vásárokat és más rendezvényeket szervez, önkormányzati 
szabályzatának megfelelően minősíti és felügyeli tagjai vásári, kiállítási megjelenését, 
tevékenységét; 

[k)] i) hazai és nemzetközi szakmai és jogi információkat gyűjt és ezekről tájékoztatást 
ad tagjainak, az általa nyilvántartott vállalkozásoknak, illetve tagjai és a nyilvántartott 
vállalkozások érdekében más személyeknek; 

[l)] j) kapcsolatot tart az illetékes gazdasági kamarákkal, továbbá a hasonló jellegű hazai 
és külföldi szakmai kamarákkal és szövetségekkel; 

[m)] k)  kezdeményezi szabványok kiadását; 
[n)] l) [minősíti és kinevezi] kiadja a vagyonvédelmi biztonságtechnikai tervező[ket]i 

engedélyt, [meghatározza a vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer tervezéséhez 
szükséges tervezői jogosultságokat,] évenként közzé teszi a [szakértői, valamint] tervezői 
névjegyzéket, ellenőrzi az általa kiadott tervezői engedélyekben foglaltak és a szakmai 
előírások betartását; 

[o) a pályaalkalmassági rendszer kidolgozására és bevezetésére javaslatot tesz;] 
[p)] m) tagjai támogatására – a kamara önkormányzati szabályzataiban meghatározott 

szabályok szerint – segélyalapot hoz létre és használ fel; 
[q)] n) választott bíróságot működtet, mediációs szolgáltatás nyújt; 
[r)] o) meghatározza a vagyonvédelmi biztonságtechnikai és mechanikai rendszer 

telepítése során szükséges, ahhoz kapcsolódó segédmunka és más, kisegítő jellegű 
tevékenység azon formáit, amelyek működési engedély és kamarai tagság hiányában is 
végezhetők.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/103. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
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- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

77. Doszpot Péter valamint Herényi Károly képviselők a törvényjavaslat 39. § (1) 
bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/A Kamara/ 
 
„d) kidolgozza a szakképzés és a szakmai továbbképzés követelményszintjeit, a 

szakmai minősítő rendszert, közreműködik a szakképzésben és a vizsgáztatásban, véleményt 
nyilvánít a személy- és vagyonvédelem, a magánnyomozás területén működő szakképzési 
szakértők és vizsgabizottsági elnökök tevékenységéről, megbízásukra ajánlást tesz a 
belügyminiszternek;” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/10. és a T/13634/21. sz.  
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

78. Doszpot Péter képviselő a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdés e) és f) pontjainak 
a következő módosítását javasolja: 
 

/A Kamara/ 
 
„e) megalkotja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység etikai, illetve üzleti-etikai szabályait; 
 
f) etikai, illetve üzleti-etikai eljárást folytat le az etikai szabályokat megszegő 

tagokkal, illetve az üzleti-etikai szabályokat megsértő vállalkozásokkal szemben. Kivizsgálja 
az egyes szolgáltatók működésével kapcsolatban benyújtott panaszokat, határozatban 
figyelmezteti a megbízók érdekeivel ellentétes tevékenységet folytató és ezzel a szakma jó 
hírnevét sértő tagjait, valamint az üzleti-etikai szabályokat megsértő vállalkozásokat és ezt az 
etikai, illetve az üzleti-etikai szabályzatban meghatározott esetben és módon nyilvánosságra 
hozza;” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 88., 90. és a 91. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/9/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

79. Szűcs Erika képviselő a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdés e) és i) pontjainak a 
következő kiegészítését javasolja: 
 

/A Kamara/ 
 
„e) megalkotja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység etikai szabályait, kapcsolatot tart a területileg illetékes munkaügyi 
főfelügyelőséggel és a rendőrhatósággal együttműködve szakmai segítséget nyújt részükre a 
– személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás végzése alkalmával – bizonyítható törvénytelen 
foglalkoztatás feltárásához; 

 
i) vizsgálja, hogy a vállalkozás rendelkezik-e a kamara önkormányzati szabályzatában 

meghatározott, a tevékenysége ellátásához szükséges anyagi és technikai feltételekkel, 
vizsgálja, hogy a vállalkozás vállalási díja meghatározásánál figyelembe veszi és betartja-e a 
foglalkoztatás törvényi minimumainak teljesíthetőségét;” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/27. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

80. Pál Tibor és Doszpot Péter képviselők a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdés i) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/A Kamara/ 
 
„i) vizsgálja, hogy a vállalkozás rendelkezik-e a [kamara önkormányzati 

szabályzatában] belügyminiszter rendeletében meghatározott, a tevékenysége ellátásához 
szükséges anyagi és technikai feltételekkel;” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/13. sz. módosító javaslat 
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indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

81. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdését új s) ponttal 
javasolja kiegészíteni: 

 
/A Kamara/ 
 
„s) együttműködik azon társadalmi szervezetekkel (pld. Polgárőrség, nemzetőrség, 

önkéntes tűzoltó egyesületek, stb.) melyeknek tagjai a kamara által kidolgozott speciális 
oktatási tematika elsajátításával önkéntes segítséget nyújtanak a kiemelkedő rendezvények 
biztosításában.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/42. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

82. Pál Tibor és Doszpot Péter képviselők a törvényjavaslat 43. § (1) bekezdésének 
a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) A kamarai tagság felfüggesztése, szüneteltetése, illetőleg szünetelése alatt a tag a 
tagsági viszonyból eredő jogokat nem gyakorolhatja és a tagsággal járó kötelezettségek nem 
terhelik [, továbbá személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet 
nem folytathat].” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/14. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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83. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 44. § d) pontjának 
a következő módosítását javasolják: 
 

/A kamarai tagság megszűnik, ha/ 
 
„d) a kamara a tagját etikai eljárás lefolytatása során kizárja;” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/84/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

84. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 46. § (1) 
bekezdésének valamint a (3) bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/A vállalkozások nyilvántartása; a vállalkozás jogai és kötelezettségei/ 
 

„46. § (1) A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet vagy magánnyomozást folytatni 
kívánó vállalkozást a kamara nyilvántartásba veszi és arról igazolást ad a vállalkozás számára. 
 

/A vállalkozás jogosult/ 
 
d) az alapszabályt sértő határozat felülvizsgálatát kezdeményez[ze]ni a felügyelő 

bizottságnál.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/104. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

85. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 47. § (1) 
bekezdésének a módosítását, valamint új (4) bekezdéssel történő kiegészítését javasolják: 
 

/A kamara szervezete és működése/ 
 

„47. § (1) Az országos szervezet a [kamara országos képviseleti, ügyintéző 
szervezeteiből,] küldöttgyűlésből, az elnökségből, a felügyelő bizottságból, valamint az 
etikai bizottságból áll. 
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(4) az (1) bekezdésben felsorolt szerveken kívül az alapszabályban meghatározott 

más szerv is létrehozható.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/105. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

86. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 51. § (1) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/Az országos küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:/ 
 

„a) a kamara alapszabályának, etikai szabályzatának és más önkormányzati 
szabályzatának megalkotása és módosítása;” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/108. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

87. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 58. §-át megelőző 
alcímnek a következő módosítását javasolják: 
 

„[Felelősségi] Etikai szabályok” 
 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 89. és 92. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/106/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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88. Doszpot Péter képviselő a törvényjavaslat 58. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását, valamint új (3)-(4) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 

„(2) Az etikai eljárás lefolytatásának nem akadálya, ha ugyanabban az ügyben állami 
szervek is eljárást folytatnak. Ha az etikai vétségnek is minősülő ügyben büntető- vagy 
szabálysértési eljárás folyt, de annak tartama alatt etikai eljárást nem rendeltek el, ilyen 
eljárást legfeljebb a büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezésétől számított hat 
hónapon belül lehet indítani. 

 
(3) Üzleti-etikai vétséget követ el az a vállalkozás, amely 
 
a) az üzleti-etikai szabályzat előírásait megsérti. 
 
b) a felügyeleti bírság kiszabásának alapjául szolgáló jogsértést követ el (63-65. §-

ok); 
 
c) a törvény hatálya alá tartozó tevékenységet oly módon gyakorolja, amely alkalmas 

arra, hogy a szakma jó hírnevét, továbbá az általa folytatott tevékenység végzésére megbízó, 
illetve harmadik személv személyéhez fűződő jogait sértse; 

 
(4) Az üzleti-etikai eljárás lefolytatásának nem akadálya, ha ugyanabban az ügyben 

állami szervek is eljárást folytatnak. Ha az üzleti-etikai vétségnek is minősülő ügyben a 
vállalkozással szemben a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
szóló 2001. évi CIV. törvény alapján eljárás folyt, de annak tartama alatt etikai eljárást nem 
rendeltek, ilyen eljárást legfeljebb a büntetőeljárás jogerős befejezésétől számított hat 
hónapon belül lehet indítani." 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 78., 90. és a 91. számú pontjában 

foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/9/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

89. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslatot új 59. §-al 
javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„59. § (1) Az eljárás alá vont személyt az etikai eljárás megindulásakor 
haladéktalanul értesíteni kell arról, hogy ellene eljárás folyik. 
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(2) Az eljárás alá vont személy részére biztosítani kell, hogy az eljárás során 
nyilatkozatot tehessen. 

 
(3) Az etikai bizottság az eljárás során írásbeli, indokolással ellátott határozatot hoz. 
 
(4) Az etikai eljárásban és a döntéshozatalban nem vehet részt az a személy, akitől az 

ügy tárgyilagos megítélése nem várható el.” 
 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 87. és a 92. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/106/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. támogatja 
- az Emberi jogi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

90. Doszpot Péter képviselő a törvényjavaslat 59. §-át új (4-(6) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 

„(4) Üzleti-etikai vétséget elkövető vállalkozással szemben alkalmazható 
intézkedések 

 
a) írásbeli figyelmeztetés; 
 
b) pénzbírság; 
 
c) az eredménytelen írásbeli figyelmeztetést követően a nyilvántartásnak az üzleti-

etikai követelmény teljesítéséig, de legfeljebb 6 hónapig terjedő felfüggesztése; 
 
d) az üzleti-etikai szabály ismételt, írásbeli figyelmeztetés ellenére történő megsértése 

esetén a nyilvántartásból való törlés. 
 
 
(5) A nyilvántartásból törölt vállalkozásnak a kamarai nyilvántartásba vételre irányuló 

újabb kérelme a törléstől számított két éven belül nem teljesíthető. 
 
 
(6) Az üzleti-etikai szabálysértés esetén a vállalkozással szemben kiszabható 

pénzbírság összege a mindenkori minimálbér négyszeresének megfelelő összegtől annak 
negyvenszeres összegéig terjedhet. A pénzbírság összege a kamarát illeti meg.” 
 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 78., 88. és a 91. számú pontjában 

foglaltakkal. 
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Indokolás: Lásd a T/13634/9/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja 
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

91. Doszpot Péter képviselő a törvényjavaslat 60. § (1) és (2) bekezdéseinek a 
következő módosítását, valamint új (2)-(3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

„(1) A kamara etikai, illetve üzleti-etikai szabályait, az etikai, az üzleti-etikai 
vétségeket és az etikai, valamint az üzleti-etikai eljárás részletes szabályait a kamara etikai és 
üzleti-etikai szabályzata rögzíti. 

 
(2) Ha az egyéni vállalkozóval szemben mind az etikai, mind pedig az üzleti-etikai 

eljárás keretében érvényesíthető, azonos tartalmú jogkövetkezmény alkalmazásának feltételei 
állnak fenn, kizárólag etikai eljárásnak van helye. 

 
(3) Ha a vállalkozóval szemben felügyeleti bírságot szabtak ki, etikai vagy az üzleti-

etikai eljárás keretében pénzbírság nem alkalmazható. 
 
 [(2)](4) A másodfokú etikai, illetve üzleti-etikai eljárásban hozott határozat ellen a 

bejelentő, az etikai eljárás alá vont, vagy más, a határozattal érintett személy a kézbesítéstől 
számított harminc napon belül - a közigazgatási perekre irányadó szabályok szerint – 
bírósághoz fordulhat." 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 78., 88. és a 90. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/9/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja 
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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92. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 60. §-át új (2) 
bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

„60. § (2) Az etikai bizottság által lefolytatott eljárásban hozott határozat ellen a 
kézbesítéstől számított 15 napon belül a bejelentő, az etikai eljárás alá vont, valamint más, a 
határozattal érintett személy – az etikai szabályzatban foglaltaknak megfelelően – halasztó 
hatályú fellebbezéssel élhet.” 

 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 87. és 89. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/106/3. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

93. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 62. § (3) 
bekezdésének más megfogalmazását javasolják:  

 
„62. § [(3) Nem rendelhető ki felügyelő biztosként az, aki a kamarában nem 

viselhet tisztséget.] A 48. § (1) bekezdésében meghatározott személy felügyelő biztosként 
nem jelölhető ki.” 

Indokolás: Lásd a T/13634/107. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja 
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

94. Birkás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 63. § (2) bekezdés c) pontjának a 
módosítását, valamint a d) pontjának az elhagyását javasolja: 
 

/(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a vállalkozás jogosulatlanul végzi tevékenységét, 
ha azt/ 

 
c) működési engedéllyel nem rendelkező vállalkozással vagy igazolvánnyal nem 

rendelkező személlyel végezteti, illetve az ilyen tevékenységet végzőt a Rendőrségen nem 
jelenti be[;]. 
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[d) kamarai nyilvántartás hiányában folytatja.] 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/61. és a T/13634/97. sz.  
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

95. Doszpot Péter, valamint Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 64. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„64. § (1) A vállalkozással szemben [százezer forinttól kétmillió forintig] a 
mindenkori minimálbér négyszeresének megfelelő összegtől annak negyvenszeres összegéig 
terjedő felügyeleti bírság szabható ki.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/5. és a T/13634/15. sz.  
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

96. Birkás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 67. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

/Az EGT más tagállamban alapított vállalkozás működésére vonatkozó különös 
szabályok/ 

 
„67. § (1) Az EGT vállalkozás Magyarország területén az e törvény hatálya alá tartozó 

tevékenységet a Rendőrség működési engedély kiadására illetékes szervének a (2) 
bekezdésben foglaltak szerint hozott határozata alapján kezdheti meg és gyakorolhatja. [E 
tevékenység végzésének nem feltétele, hogy az EGT vállalkozást a kamara 
nyilvántartásba vegye.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/64. és a T/13634/96. sz. 
 módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 
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- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

97. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 67. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/A más EGT tagállamban alapított vállalkozás működésére, illetve az EGT 
állampolgár magyarországi tevékenységére vonatkozó különös rendelkezések/ 
 

„(1) Az EGT vállalkozás Magyarország területén az e törvény hatálya alá tartozó 
tevékenységet a Rendőrség működési engedély kiadására illetékes szervének a (2) 
bekezdésben foglaltak szerint hozott határozata alapján kezdheti meg és gyakorolhatja. [E 
tevékenység végzésének nem feltétele, hogy az EGT vállalkozást a kamara 
nyilvántartásba vegye.] A tevékenység végzésének további feltétele annak igazolása, hogy az 
EGT vállalkozást a kamara nyilvántartásba vette.” 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 99. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/109/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

98. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 67. § (2) és (4) bekezdéseinek a 
módosítását,, valamint új (3) és (6) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

„(2) A Rendőrség az EGT vállalkozás [kérelmére] magyarországi tevékenységét – 
annak kérelmére – akkor engedélyezi, ha [a kérelmező] az általa szolgáltatott, hitelesen 
lefordított okiratokat megvizsgálva meggyőződik arról, hogy [az EGT] 

 
a) a vállalkozás rendelkezik olyan, az EGT más tagállamában kiadott, valódi és 

érvényes okirattal, amely a vállalkozást e törvény hatálya alá tartozó tevékenység végzésére 
feljogosítja. 

 
b) az a) pontban megjelölt okirat kiadását megalapozó jogi előfeltételek megfelelnek 

az e törvény által meghatározott követelményeknek. 
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(3) A rendőrség a kérelmet határozatban elutasítja és a kérelmezőt az 5.§-ban előírt 
követelmények teljesítésére hívja fel, ha  

 
a) a rendőrségnek kétségei vannak a (2) bekezdés szerint előterjesztett kérelem során 

bemutatott okiratok, valamint az abban foglaltak valódiságáról, illetve a vállalkozás által tett 
nyilatkozat megalapozottságáról vagy 

 
b) azt állapítja meg, hogy az e törvényben előírt valamely feltétel a másik államban 

kiadott működési engedélyt megalapozó követelmények köréből hiányzik vagy valamely jogi 
feltétel az e törvény által meghatározottnál jelentősen enyhébb.  

 
[(3)](4) Az EGT vállalkozás magyarországi tevékenységét a Rendőrség 

[határozatlan időre] a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb a (2) bekezdés 
szerinti határozat meghozatalának alapjául szolgáló okirat érvényességének idejéig 
engedélyezi. 

 
[(4)](5) A Rendőrség nyilvántartást vezet az e törvény hatálya alá tartozó 

tevékenységet engedélye alapján Magyarországon folytató [azon] EGT vállalkozásokról, 
[amelyek számára a magyarországi tevékenységet engedélyezte,] a (2) bekezdés szerinti 
határozat meghozatalának alapjául szolgáló okirat kiadásának időpontjáról és 
érvényességének idejéről, a határozat visszavonásáról és az EGT vállalkozás magyarországi 
tevékenységének határozott időre [való] szóló megtiltásáról. A rendőrség e tényekről a 
Kamarát értesíti. [A nyilvántartott adatot törölni kell, ha nyilvántartása a továbbiakban 
a tevékenység ellenőrzésének céljából nem szükséges.] 
 

(6) Az (5) bekezdés szerint nyilvántartott adatot törölni kell, ha nyilvántartása a 
továbbiakban a tevékenység ellenőrzésének céljából nem szükséges.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/25. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja 
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

99. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 70. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„70. § (1) A más EGT tagállamban kiadott, e törvény hatálya alá tartozó tevékenység 
végzésére jogosító okirattal rendelkező EGT állampolgár Magyarország területén e törvény 
hatálya alá tartozó tevékenységet a Rendőrség igazolvány kiadására illetékes szervének a (2) 
bekezdésben foglaltak szerint hozott határozata alapján kezdheti meg és gyakorolhatja. [E 
tevékenység végzésének nem feltétele, hogy a kérelmező a kamara tagja legyen.] A 
tevékenység végzésének további feltétele annak igazolása, hogy a kérelmező a kamara tagja.” 
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Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 97. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/109/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

100. Birkás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 70. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„70. § (1) A más EGT tagállamban kiadott, e törvény hatálya alá tartozó tevékenység 
végzésére jogosító okirattal rendelkező EGT állampolgár Magyarország területén e törvény 
hatálya alá tartozó tevékenységet a Rendőrség igazolvány kiadására illetékes szervének a (2) 
bekezdésben foglaltak szerint hozott határozata alapján kezdheti meg és gyakorolhatja. [E 
tevékenység végzésének nem feltétele, hogy a kérelmező a kamara tagja legyen.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/65. és a T/13634/92. sz. 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

101. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 70. § (2)-(4) bekezdéseinek a 
módosítását, valamint új (3) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik):  

 
„(2) A Rendőrség az EGT állampolgár kérelmére magyarországi tevékenységét akkor 

engedélyezi, ha [a kérelmező] az által szolgáltatott, hitelesen lefordított okiratokat 
megvizsgálva meggyőződik arról, hogy  

 
a) a kérelmezőt e törvény hatálya alá tartozó tevékenység végzésére feljogosító, az 

EGT más tagállamában kiadott okirat valódi és érvényes 
 
b) az a) pontban megjelölt okirat kiadását megalapozó jogi előfeltételek megfelelnek 

az e törvény által meghatározott követelményeknek. 
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(3) A rendőrség a kérelmet határozatban elutasítja és a kérelmezőt az 5. §-ban előírt 

követelmények teljesítésére hívja fel, ha  
 
a) a rendőrségnek kétségei vannak a (2) bekezdés szerint előterjesztett kérelem során 

bemutatott okiratok, valamint az abban foglaltak valódiságáról, illetve a vállalkozás által tett 
nyilatkozat megalapozottságáról; 

 
b) azt állapítja meg, hogy az e törvényben előírt valamely feltétel a másik államban 

kiadott működési engedélyt megalapozó követelmények köréből hiányzik vagy valamely jogi 
feltétel az e törvény által meghatározottnál jelentősen enyhébb. 

 
 
[(3)](4) Más EGT tagállamban kiadott okirat alapján az EGT állampolgár 

magyarországi tevékenységét a Rendőrség [határozatlan időre, de] legfeljebb a (2) 
bekezdés szerinti határozat meghozatalának alapjául szolgáló okirat érvényességének idejéig 
engedélyezi. 

 
[(4)](5) A Rendőrség nyilvántartást vezet az e törvény hatálya alá tartozó 

tevékenységet engedélye alapján Magyarországon folyató [azon EGT állampolgárokról] 
személyekről, [akik számára a magyarországi tevékenységet a (2) bekezdés szerint 
engedélyezte,] a (2) bekezdés szerinti határozat meghozatalának alapjául szolgáló okirat 
kiadásának időpontjáról és érvényességének idejéről, a határozat visszavonásáról és a 
magyarországi tevékenység határozott időre való megtiltásáról. A nyilvántartott adatot 
törölni kell, ha nyilvántartása a továbbiakban a tevékenység ellenőrzésének céljából nem 
szükséges.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13634/23. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja 
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet  

 
 
 

102. Dr. Gál Zoltán és dr. Kis Zoltán képviselők a törvényjavaslat 76. § (1) 
bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról 
szóló 1998. évi IV. törvény/ 

 
„c) 1-[10.] 9. §-ai, 20/A-45. §-ai 2006. január 1. napján” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/110. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

103. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 78. § d) pontjának az elhagyását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen 
változik): 
 

„78. § Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy 
a) a működési engedélyre és igazolványra, a kiadásuk iránti kérelemre, 
b) – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – e törvény hatálya alá eső tevékenység 

engedélyezésével és az igazolvány kiadásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjra, 
c) a felelősségbiztosítási szerződésre, 
 
[d), az e törvény alapján a Rendőrség és a kamara által folytatott adatkezelésre, 

kölcsönös adatszolgáltatásra, a nyilvántartások vezetésére, a működési engedély és az 
igazolvány jogosultjának a nyilvántartott adatok változása bejelentésének 
kötelezettségére,] 

 
[e)] d) az e törvény hatálya alá eső tevékenységet folytatók rendőrhatósági 

ellenőrzésére, a jogsértés esetén alkalmazható intézkedésekre, 
 
[f)] e) a 31. § (5) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvre 
 
vonatkozó részletes szabályokról rendeletet alkosson.” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/22. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. támogatja 
- az Emberi jogi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

104. Birkás Tivadar képviselő a törvényjavaslat 78. § d) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/78. § Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy/ 
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[d), az e törvény alapján a Rendőrség [és a kamara] által folytatott adatkezelésre, 
[kölcsönös] adatszolgáltatásra, a nyilvántartások vezetésére, a működési engedély és az 
igazolvány jogosultjának a nyilvántartott adatok változása bejelentésének kötelezettségére,” 

 
Indokolás: Lásd a T/13634/66. és a T/13634/95. sz. 

  módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja 

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
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