
A parlamenti honlapon így találjátok meg: 

T/11004. számú törvényjavaslat a bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával 

összefüggő törvénymódosításokról 

 

Az általános indoklásban ez szerepel, az egész 4 oldal nem másolom ide: 

 

Az Alkotmánybíróság 144/2008. (XI. 26.) AB határozata (a továbbiakban: Abh.) 

megállapította, hogy a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 

1999. évi LXXXV. törvény több rendelkezése alkotmányellenes, erre tekintettel e 

rendelkezéseket 2009. június 30. napjával megsemmisítette. 

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 

állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 

biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 

június 30-án hatályba lépett, amely a bűnügyi személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások 

rendszerét új elvi és szakmai alapokra helyezve az Abh-ban foglalt követelményeknek 

megfelelően szabályozza ezt a tárgykört.  

Az Abh. követelményeivel és az azokra tekintettel készült Bnytv-vel összhangban kell 

szabályozni azokat a munkajogi tárgyú és más ágazati törvényeket, amelyek munkavégzésre 

irányuló jogviszony létesítéséhez, illetve valamely bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez 

kötött tevékenység gyakorlásához a bűnügyi nyilvántartásban kezelt adatokkal igazolható 

feltételt írnak elő. 

 

A törvényjavaslat indoklásában ennyi szerepel a földmérési törvényről: 

 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény módosítása az ingatlanrendező 

földmérő tekintetében állapítja meg e tevékenység gyakorlásának bűnügyi nyilvántartásban 

kezelt adatokkal igazolható feltételeit. Ezek a feltételek a büntetlen előélet, valamint az, hogy 

a tevékenységet végezni kívánó személy ne álljon a földmérési, térképészeti foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt. A Javaslat a korábban kifejtett elveknek megfelelően tartalmazza a 

bűnügyi nyilvántartásban kezelt adatokkal igazolható feltételek igazolásának, ellenőrzésének, 

az ellenőrzéshez szükséges adatok igénylésének és kezelésének szabályait. 

 

 

2009: CXLIX. tv. a bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő 

törvénymódosításokról Magyar Közlöny 189. szám hatályos 2010. január 1.-től 

 

A földmérési törvényben a módosítások  jellel: 
21. § (1) A földmérési és térképészeti munka az e törvény végrehajtási jogszabályában meghatározott 

szakképzettséghez kötött tevékenység. 

(2) A földmérési és térképészeti munkákat, az érvényben lévő szabványokban és szakmai szabályzatokban 

előírt minőségben kell elkészíteni. 

(3) A földmérési és térképészeti munka minőségét a vállalkozó földmérő, illetve a gazdálkodó szervezet 

tanúsítja. A bányatérképek minőségét hites bányamérő tanúsítja. 

(4) Az alábbi földmérési tevékenységek végzéséhez ingatlanrendező földmérői minősítést adó engedély 

szükséges: 

a) az alaptérkép készítésének, illetve állami átvételi vizsgálatának, továbbá az alaptérkép tartalmában 

változást eredményező földmérési munkának az irányítása, 

b) a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges térkép, változási vázrajz minőségének tanúsítása, 

c) a változási vázrajz hatósági vizsgálata és záradékolása, 

d) a földrészlet-határvonalak kitűzési munkáinak végzése, 

e) az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott földmérési szakfelügyelői 

feladatok ellátása. 



(5) A (4) bekezdésben megjelölt tevékenységet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 

annak engedélyezi, aki 

a) büntetlen előéletű, 

b) a földmérési, térképészeti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 

c) nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá 

d) megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek. 

(6) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a (4) bekezdés szerinti tevékenység folytatására 

engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tevékenység végzésére 

jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag az e tevékenységek 

végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat. 

(7) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az engedély kiadásával egyidejűleg 

nyilvántartásba veszi a jogosultat. 

21/A. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez ingatlanrendező földmérői engedélyt 

igénylő személy a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére hatósági bizonyítvánnyal 

igazolja azt a tényt, hogy a 21. § (5) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll 

fenn, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szerv részére - annak az ingatlanrendező földmérői engedély iránti kérelem 

elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa. Az adatigénylés során a földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szerv a (2) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bűnügyi 

nyilvántartó szervtől. 

(2) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az engedélyhez kötött tevékenység 

gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a 

tevékenységet végző személlyel szemben nem áll fenn a 21. § (5) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott 

kizáró ok. A hatósági ellenőrzést folytató földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv adatot 

igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a 

földmérési és térképészeti tevékenységet folytató személlyel szemben fennáll-e a 21. § (5) bekezdés a)-c) 

pontjában meghatározott kizáró ok valamelyike. 

(3) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv visszavonja a földmérési és térképészeti 

tevékenység végzéséhez kiadott engedélyt, ha a hatósági ellenőrzés keretében megállapítja, hogy a 

földmérési és térképészeti tevékenységet végző személlyel szemben 21. § (5) bekezdés a)-c) pontjában 

meghatározott kizáró ok áll fenn. 

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a földmérési és térinformatikai 

államigazgatási szerv 

a) ingatlanrendező földmérői engedély iránti eljárás jogerős befejezéséig vagy 

b) az ingatlanrendező földmérői engedély kiadása esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy az 

engedély visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig kezeli. 

 

 

Az egész törvényt végigböngészve a büntetőeljárás hatálya alatt álló személy nem lehet: 

Ügyész, fegyveres szerv tagja, bíró, bírósági fogalmazó, bírósági titkár, igazságügyi 

szakértő, pártfogó felügyelő, ingatlanrendező földmérő. 

Büntetőeljárás hatálya alatt álló személy nem lehet bizonyos fajta bűncselekményeknél: 

Gyerekjogi képviselő, ügyvéd, hajóparancsnok, Nemzet sportolója, haditechnikai termék 

gyártója. 


