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Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága a Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY
határozat 94. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 102. § (1) bekezdésére az Európa i
Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó i
tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/l861 számú törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 16 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„Az SzVMt . 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következ ő (4)
bekezdéssel egészül ki :”

„(3) Közterületen vagy nyilvános helyen az 1 . (2) bekezdés b) pontja szerinti ,
vagyonőrzési feladatokat ellátó személy (a továbbiakban : vagyonőr) formaruhát visel,
amelyen fel kell tüntetni annak a vállalkozásnak a nevét vagy engedélyezett rövidítet t
nevét, amellyel munkaviszonyban áll, továbbá a vagyonőr nevét és a vagyonőr
[elnevezést] megjelölést . Ha a vagyon őr egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, é s
alvállalkozóként teljesít szolgálatot, a saját formaruháját vagy annak a vállalkozásnak a
formaruháját is viselheti, amellyel a feladat ellátására megbízási szerz ődést kötött .

(4) Közterületen vagy nyilvános helyen végzett tevékenység esetén az elektronikai
vagyonvédelmi rendszert tervező vagy szerelő esetében – formaruha hiányában – a
vállalkozás nevét vagy engedélyezett rövidített nevét, valamint az elektronikai vagyonvédelm i
rendszert tervező vagy elektronikai vagyonvédelmi rendszert szerel ő elnevezést kitűzőn kell
megjeleníteni .”

INDOKOLÁS

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szól ó
2005 . évi CXXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a személy- és
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vagyonvédelmi tevékenységet folytató személy, illetve a magánnyomozó az intézkedésse l
érintett személy kérésére köteles a tevékenységére vonatkozó felhatalmazást hitelt érdeml ően
igazolni. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 7427/2010 . számú jelentése szerint
problémát jelent, hogy ha a vagyonőr a jelzett kötelezettségének nem tesz eleget, ezért a
személyazonosságának meghatározása nehézkessé válik, ami az állampolgárok panaszaival
kapcsolatos jogérvényesítési lehetőséget nagymértékben megnehezíti, illetve
ellehetetlenítheti.
A módosítás a bemutatott problémára ad megoldást .

Budapest, 2011 . február „"/4, .

Dr. Hörcsik Richárd elnök
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