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Az Alkotmánybíróság 2009. június 30-i hatállyal megsemmisítette a 2005. évi CXXXIII. törvény 
6. § (3) bekezdését, amely szerint az ott meghatározott bőncselekmények elkövetıje a törvényi 
mentesítés ellenére sem kaphat rendırhatósági igazolványt addig, amíg a bőnügyi 
njyilvántartásban szerepel. Az Országgyőlés az alkotmányos követelményeknek megfelelıen 
módosította a kifogásolt rendelkezést. 

Az Alkotmánybíróság nem tartalma, hanem - egyszerősítve - hivatkozási alapja miatt találta 
alkotmányellenesnek a hivatkozott rendelkezést. A 2009. évi XLVII. törvény (megjelent a 
Magyar Közlöny 83. számában) többek között a 2005. évi CXXXIII. törvényt is módosította 
ugyancsak 2009. június 30-i hatállyal. Eszerint önmagában a büntetlen elıélet, vagyis a 
"tiszta" erkölcsi bizonyítvány továbbra sem lesz elég a szakmai igazolvány 
megszerzéséhez. 

A Büntetı Törvénykönyv módosított 100. §-ának (2) bekezdése szerint a mentesített személy 
törvény eltérı rendelkezése hiányában "nem tartozik számot adni olyan elitéltetésrıl, amelyre 
nézve mentesítésben részesült". Ilyen eltérı rendelkezést több szakma esetében is 
tartalmaznak a vonatkozó jogszabályok. Bekerültek ilyen rendelkezések, helyreállítva az 
alkotmányos helyzetet, a vagyonvédelmi törvénybe is. 

A módosítás, az eredeti szakaszhoz hasonlóan, felsorolja azokat a bőncselekményeket, 
amelyek elkövetıje meghatározott ideig nem kaphat biztonsági ıri, biztonságtechnikai, vagy 
magánnyomozói igazolványt, ám a cselekmények körét részint szőkítve, részint azonban 
másokkal bıvítve jobban a szakmára szabta azokat. Emellett tételesen meghatározza, hogy 
milyen súlyú bőncselekmény elkövetıje mennyi ideig - ez a mentesítés beálltától számított 3-
tól 12 évig terjed - nem végezhet a törvény hatálya alá tartozó tevékenységet, így addig 
igazolványt sem kaphat. 

Ehhez kapcsolódó új eleme a törvénynek a rendszeres felülvizsgálat. Ha az igazolvány 
birtokosa ellen kétévi vagy annál hosszabb szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos 
bőncselekmény elkövetése miatt indult büntetıeljárás, az igazolványt a rendırség 
haladéktalanul bevonja. Ez tehát szándékos bőncselekmény elkövetıjére vonatkozik, azonban 
nemcsak a vagyonvédelmi törvényben nevesített, hanem valamennyi ilyen súlyú cselekmény 
esetén érvényes. Annak ellenırzésére, hogy nem áll-e fenn a tevékenység gyakorlását kizáró 
feltétel, a rendırség évenként lefolytatja a hatósági ellenırzést. 

Fontos megemlíteni a Btk-nak a foglalkozástól eltiltásra vonatkozó módosítását is. Eltiltható a 
foglalkozásától, aki a bőncselekményt szakképzettséget igénylı foglalkozása (a mi esetünkben 
a vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység) szabályainak megszegésével, vagy 
foglalkozásának felhasználásával (a foglalkozásából adódó lehetıségekkel visszaélve), 
szándékosan követi el.  

 


