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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban:

HHSZ) 46. § (10) bekezdése alapján az előterjesztő megküldte ,,a személy- és vagyonvédelmi,

valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

módosításáról" szóló, T/6552. számú törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat

egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban: egységes

javaslattervezet).

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelelően

tartalmazza a törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét,

ezért a HHSZ 46. § (11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom.
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2019. évi ..... törvény

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról

1. § 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvmt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

,,( 1) E törvény hatálya az egyéni vállalkozóként, illetve az egyéni cég vagy gazdasági társaság (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) keretében, valamint a személyesen végzett

a) személy- és vagyonvédelmi tevékenységre,
b) vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységre (a továbbiakban: tervező-szerelő
tevékenység),
c) magánnyomozói tevékenységre, valamint
d) kizárólag a VI/C. Fejezet rendelkezései tekintetében az ott meghatározott tömegrendezvény
szervezői tevékenységre

terjed ki."

2.§

Az Szvmt. a következő VI/C. Fejezettel egészül ki:

,,VI/C. Fejezet

A tömegrendezvény szervezőjére vonatkozó különös rendelkezések

72/C. § 

( 1) Ha a belépőjegy ellenében látogatható, zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó
tömegrendezvényre (a továbbiakban: tömegrendezvény) belépésre jogosító, forgalomba hozott
jegyek száma meghaladja a huszonötezer darabot, a tömegrendezvény szervezője

a) a tömegrendezvényre belépő természetes személyek személyi biztonságának biztosítása,
b) a bűncselekmények - kiemelten terrorcselekmények - hatékony megelőzésének, illetve
felderítésének elősegítése, így különösen a tömegrendezvényen elkövetett bűncselekmények
bizonyítása,
c) körözött személyek azonosítása és elfogása

céljából köteles a tömegrendezvényre belépésre jogosító jegy ellenében belépni szándékozó
természetes személy ( a továbbiakban: látogató) (2) bekezdésben meghatározott személyes adatait
rögzíteni.



(2) A tömegrendezvény szervezője az (1) bekezdés szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében a
tömegrendezvény befejezésének időpontjától számított kilencven napig kezeli a látogató

a) családi és utónevét,
b) állampolgárságát,
c) születési idejét,
d) nemét,
e) személyazonosításra alkalmas, arcképmását tartalmazó okmányát ( e § alkalmazásában a
továbbiakban: okmány) kiállító hatóság székhelye szerinti állam megnevezését, valamint
f) arcképmását.

(3) A tömegrendezvény szervezoje a (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti adatokat az azokat
tartalmazó okmány alapján, a (2) bekezdés f) pontja szerinti adatot az azt tartalmazó okmánynak
kizárólag az ezen adatot tartalmazó részéről készített másolat útján rögzíti.

(4) A tömegrendezvény szervezője az ( 1) bekezdés szerinti kötelezettségét a tömegrendezvényre
való belépést megelőzően, a tömegrendezvény helyszínén vagy az (5) bekezdésben
meghatározottak szerint teljesíti.

(5) A tömegrendezvény szervezője az (1) bekezdése szerinti kötelezettségét akként is teljesítheti,
hogy a tömegrendezvényre szóló jegyek forgalomba hozatalát követően, de legfeljebb a
tömegrendezvény kezdetének időpontját megelőző kilencven napon belül

a) személyesen történő jegyvásárlás esetén a látogató (2) bekezdés szerinti adatait,
b) elektronikus úton történő jegyvásárlás esetén legalább a látogató (2) bekezdés a)-e) pontja
szerinti adatait

előzetesen rögzíti (a továbbiakban: előzetes rögzítés).

(6) Az előzetes rögzítés során felvett adatokat a tömegrendezvény helyszínén, a tömegrendezvényre
való belépést megelőzően - az okmány bemutatásával - össze kell vetni a látogató okmányának
adataival azzal, hogy amennyiben az (5) bekezdés b) pontja szerinti előzetes rögzítés során a
látogató (2) bekezdés f) pontja szerinti adata nem lett rögzítve, azt az összevetéssel egyidejűleg
rögzíteni kell. Ha az összevetés eredménye alapján az állapítható meg, hogy az előzetes rögzítés
során megadott adatok nem egyeznek meg a látogató okmányának adataival, úgy e látogató
tekintetében az (1) bekezdés szerinti kötelezettség kizárólag a tömegrendezvény helyszínén
teljesíthető azzal, hogy e látogató a tömegrendezvényre való belépése esetén a tömegrendezvény
szervezője az előzetes rögzítés során megadott adatokat haladéktalanul törli. A tömegrendezvény
szervezője a látogató által az előzetes rögzítés során megadott adatokat a tömegrendezvény
befejezését követően akkor is haladéktalanul törli, ha a látogató a tömegrendezvény kezdetének
időpontjától a tömegrendezvény befejezésének időpontjáig a tömegrendezvényre nem lépett be.

(7) A tömegrendezvény szervezője az ( 1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében
rögzített adatokat

a) a Rendőrségről szóló törvény szerinti terrorizmust elhárító szerv,
b) a Rendőrségről szóló törvényben, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben
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meghatározott bűnmegelőzési célból folytatott titkos információgyűjtést végző szerv,
c) a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott előkészítő eljárásban az előkészítő eljárást
folytató szerv,
d) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján folytatott büntetőeljárás során a nyomozó hatóság, az
ügyészség és a bíróság, valamint
e) a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról
szóló törvény szerinti körözési eljárást lefolytató szerv

részére, annak írásos megkeresésére adhatja át."

3.§

Az Szvmt. VII. Fejezete a következő ,,Átmeneti rendelkezések" alcímmel egészül ki:

,,Átmeneti rendelkezések

78/A. §

Ha a tömegrendezvény szervezőjének a 72/C. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítése
aránytalan nehézséggel vagy költséggel járna, a 72/C. §-ban meghatározott kötelezettségek
teljesítése alól 2019. december 31-ig mentesül."

4.§

Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
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