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Vezető tisztségviselő, foglalkoztatottak adataiban bekövetkezett változás
bejelentése személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, vagyonvédelmi
rendszert tervező, szerelő tevékenységet végző egyéni vállalkozó, egyéni cég,
gazdasági társaság számára

A tájékoztató hatályos 2020.01.18-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. 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
4. 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
5. 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
6. 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
Bejelentés tétele abban az esetben indokolt, ha a meglévő, hatályos működési engedély
kiváltásakor, vagy a tevékenység végzésének bejelentésekor közölt vezető tisztségviselő, vagy
a működési engedély hatályos mellékletében, vagy kiadott hatósági bizonyítványban
feltüntetett valamely foglalkoztatott személyi azonosító adataiban változás következett be, vagy
a tevékenység személyes végzésére jogosító igazolványát kicserélték, meghosszabbították,
pótolták, ezáltal annak száma megváltozott.
Bejelentés benyújtása:
A bejelentést az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság vállalkozás magyarországi
székhelye, telephelye, fióktelepe, ennek hiányában a tevékenység végzésének helye szerint
illetékes városi (kerületi) rendőrkapitányság részére kell továbbítani.
A nyilvántartási adatokban történő változást a vállalkozó köteles a tárgyhót követő hónap
ötödik napjáig a működési engedély kiadására, vagy a bejelentés tudomásulvételére jogosult
rendőrkapitányságnak bejelenteni!
Eljárási költség:
Az eljárás költségmentes.
A bejelentéshez csatolandó mellékletek:
1. Változás(oka)t tartalmazó lista.
A bejelentés feldolgozása:
Amennyiben a bejelentés feldolgozása során megállapításra kerül, hogy az arra jogosult ügyfél
a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósághoz bejelentését hiánytalanul nyújtotta be vagy
eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, és megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, úgy a
Rendőrség a bejelentett változást a nyilvántartáson átvezeti. A foglalkoztatottak adataiban
bekövetkezett változást az ügyfél által a változásbejegyzési kérelem mellékleteként benyújtott
lista hitelesítésével, vagy új lista kiadásával tudomásul veszi. A hitelesített listát a Rendőrség a
bejelentést benyújtó ügyfélnek megküldi.
Hiányos bejelentés esetén az eljáró hatóság hiánypótló végzés kibocsátása felől rendelkezik. A
hiánypótlási felszólításra becsatolandó iratok beküldésére külön űrlap használható.
Amennyiben a kért iratok pótlására nem kerül sor, úgy a Rendőrség a közigazgatási hatósági
eljárást megszünteti, illetve megszüntetheti. Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott
hivatalos iratokat a Rendőrség a kérelmet benyújtó ügyfélnek megküldi. Az eljárás során a
személyes megjelenés szükségtelen.
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