Ügyféltájékoztató
egyéni vállalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, vagy
egyéni cég részére a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzéséhez
szükséges működési engedély kiadásához, meghosszabbításához szükséges
kérelem benyújtásához
Tájékoztatóban szereplő ÁNYK és inNOVA űrlap
Témacsoport: Személy- és vagyonőri, magánnyomozói ügyintézés (vagyonvédelmi
ügyintézés)
Azonosító

Űrlap megnevezése

RI-0203

Kérelem egyéni vállalkozók részére a személy- és vagyonvédelmi
tevékenység végzéséhez szükséges működési engedély kiadásához,
meghosszabbításához

RI-0204

Kérelem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni cég
részére a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges
működési engedély kiadásához, meghosszabbításához

RI-0203
(inNOVA)

Kérelem egyéni vállalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság,
vagy egyéni cég részére a személy- és vagyonvédelmi tevékenység
végzéséhez szükséges működési engedély kiadásához, meghosszabbításához
szükséges kérelem benyújtásához

A tájékoztató hatályos 2020.03.18-tól.
Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:
1. Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.331240
2. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95492.338607
3. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. BM rendelet (a továbbiakban:
BMr.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102416.350600
4. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206344.350399

5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról rendelkező 2012. évi
CXX. törvény (a továbbiakban: Rendészeti tv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152650.337597
6. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-tv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.338642
7. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.338389
8. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007.
(XII.13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112629.326988
9. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679
Eljárási rend
A személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges működési engedély iránti
kérelem benyújtására olyan
- magyar állampolgár, vagy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy
jogosult, aki a tevékenységet egyéni vállalkozás keretében Magyarországon végzi;
- gazdasági társaságok, illetve egyéni cégek jogosultak, akik Magyarországon
székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkeznek.
Kérelem benyújtása:
A kérelmet az egyéni vállalkozó, illetve gazdasági társaság, egyéni cég magyarországi
székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes városi (kerületi) rendőrkapitányság részére
kell továbbítani.
Eljárásért fizetendő költségtérítés:
1. 23.000.- (huszonháromezer) forint igazgatási szolgáltatási díj, melyet az ügyben eljáró
megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell
befizetni előzetes vagy utólagos fizetéssel.
2. A számlaszámokat a következő linkre kattintva elérhető tájékoztatóban szereplő 1.
táblázat tartalmazza: az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek
teljesítéséhez
3. Előzetes fizetés: A közlemény rovatban az „SZV. ig. szolg. díj” szót kell feltüntetni.
4. Utólagos fizetés: Legkésőbb az eljáró hatóság iktatószámának megismerését követő
napon kell teljesíteni. A közlemény rovatban az ügy iktatószámát fel kell tüntetni.
(Iktatószám: A Rendőrség iratkezelő rendszere által a bejelentő ügyfélkapu tárhelyére
küldött értesítésben feltüntetett RZSEIR iktatószám)
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
Egyéni vállalkozó:
1. Magyar állampolgársággal nem rendelkező vállalkozó büntetlen előéletét, illetve hogy
nem esik az SzVMt. 6. § (3), (4) bekezdésében meghatározott korlátozó rendelkezések
hatálya alá, a lakóhelye szerinti ország illetékes hatósága által kiállított, három hónapnál

nem régebben kiállított okirattal kell igazolni. A külföldön kiállított okirat akkor
bizonyító erejű - kivéve, ha nemzetközi szerződésből, illetve nemzetközi viszonossági
gyakorlatból más következik -, ha a kiállítás helye szerinti országban működő magyar
külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven
kiállított okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell a kérelemhez csatolni.
2. Magyar állampolgársággal nem rendelkező vállalkozó cselekvőképességét igazoló
okirat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva.
3. A végezni kívánt tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény, valamint a
biztosítási szerződés díjfizetéssel történő folyamatos hatályban tartását igazoló, a
biztosító által kiállított igazolás.
4. A Rendőrség részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj előzetes megfizetése esetén a
befizetés igazolása.
Gazdasági társaság vagy egyéni cég:
1. A cégszerű aláírás igazolásához szükséges a vállalkozás valamennyi vezető
tisztségviselőjének aláírás-mintája vagy aláírási címpéldánya (a működési engedély
meghosszabbítása esetén nem szükséges).
2. Magyarországon alapított vállalkozás magyar állampolgársággal nem rendelkező
vezetője tisztségviselőjének a büntetlen előéletét, illetve hogy nem esik az SzVMt. 6. §
(3), (4) bekezdésében meghatározott korlátozó rendelkezések hatálya alá, a lakóhelye
szerinti ország illetékes hatósága által kiállított, három hónapnál nem régebben kiállított
okirattal kell igazolni. A külföldön kiállított okirat akkor bizonyító erejű - kivéve, ha
nemzetközi szerződésből, illetve nemzetközi viszonossági gyakorlatból más következik
-, ha a kiállítás helye szerinti országban működő magyar külképviseleti hatóság
diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okiratot hiteles
magyar nyelvű fordítással együtt kell a kérelemhez csatolni.
3. Magyarországon alapított vállalkozás magyar állampolgársággal nem rendelkező
vezetője tisztségviselőjének cselekvőképességét igazoló okirat hiteles magyar nyelvű
fordítással ellátva.
4. A végezni kívánt tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény, valamint a
biztosítási szerződés díjfizetéssel történő folyamatos hatályban tartását igazoló, a
biztosító által kiállított igazolás.
5. A Rendőrség részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj előzetes megfizetése esetén a
befizetés igazolása.
A kérelem feldolgozása:
A Rendőrség az ügyben megvizsgálja a működési engedély kiadási feltételeinek fennállását.
Amennyiben a kérelem feldolgozása során megállapításra kerül, hogy az arra jogosult ügyfél a
hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósághoz hiánytalanul nyújtotta be a kérelmet vagy
eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, és megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, úgy a
Rendőrség a tevékenység végzését működési engedély (határozat) kiállításával engedélyezi,
mely 5 évig hatályos. A működési engedély az ügyfél kérelmére postai úton kerül továbbításra,
vagy személyesen is átvehető az eljáró hatóságnál. (Meghosszabbítás esetén: az új működési
engedély átvételét követően az előző, még hatályos engedélyt vissza kell adni az eljáró
hatóságnak.)
A személy- és vagyonvédelmi tevékenység csak abban az esetben kezdhető meg, ha az eljáró
hatóság hitelesítette a vállalkozó szerződéseit nyilvántartó naplót!

Hiányos kérelem esetén az eljáró hatóság hiánypótló végzés kibocsátása felől rendelkezik,
amely az ügyfél ügyfélkapu tárhelyére érkezik. A hiánypótlási felszólításra becsatolandó iratok
beküldésére külön űrlap használható.
Amennyiben a kért iratok pótlására nem kerül sor, vagy a meghatározott igazgatási szolgáltatási
díj befizetése nem történik meg, úgy a Rendőrség a közigazgatási hatósági eljárást megszünteti,
illetve megszüntetheti.
Amennyiben a kérelmező nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, úgy a
kérelem elutasításra kerül.
Az eljárás során személyes megjelenés is szükséges.

