FELHÍVÁS
a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, a vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő és
a vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány, továbbá működési engedély kiváltása
iránt kérelmet benyújtó ügyfelek részére
2018. január 1. napján hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), amely a közigazgatási eljárásokban három eljárástípust
vezet be.
A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatásához
szükséges működési engedély kiváltása iránt a vállalkozások által benyújtott kérelmek
elbírálására fő szabályként sommás eljárás keretében kerül sor, melyet a hatóságnak 8 napon
belül kell lefolytatnia.
Amennyiben az előterjesztett kérelem és mellékletei hiányosak, vagy a hatóság
rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás további tisztázására van szükség, a hatóság a
sommás eljárás szabályait mellőzi és az ügyet teljes eljárásban intézi el. A teljes eljárás
ügyintézési határidejét az Ákr. 60 napban határozza meg.
A személy- és vagyonvédelmi, a magánnyomozói, továbbá a vagyonvédelmi rendszert
tervező és szerelő tevékenység személyes végzésére jogosító igazolványok iránti kérelmek
elbírálására teljes eljárásban – 60 nap alatt – van lehetőség, figyelemmel arra, hogy az
igazolványnak (mint döntésnek) a közlése, az igazolványok központi megszemélyesítésének
folyamata miatt, 8 napon belül nem valósulhat meg.
A fentiekre figyelemmel felhívjuk az engedélyesek figyelmét, hogy az igazolványok,
továbbá a működési engedély kiváltására irányuló kérelmeket a meglévő engedély
hatályosságának lejárta előtt (akár 1-2 hónappal korábban) terjesszék elő az illetékes
rendőrkapitányságnál. Amennyiben ugyanis az engedély vagy igazolvány hatályossága az
ügyintézési határidő alatt lejár, az adott tevékenység az új engedély kiállításáig, illetőleg
az igazolvány kiadásáig nem folytatható.
Amennyiben első engedély kiadása iránt terjeszt elő kérelmet az ügyfél, a tevékenység
végzését mindaddig nem kezdheti meg, amíg a Rendőrség részére a hatályos igazolványt,
működési engedélyt ki nem állította.
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.) 6. § (1) bekezdése alapján az e törvény
hatálya alá tartozó tevékenység személyesen kizárólag a Rendőrség által kiadott igazolvány
birtokában végezhető.
Az új igazolvány hatályossága – az erre irányuló kérelem egy
esetlegesen késői időpontban történő benyújtása esetén – nem feltétlenül követi a lejáró
igazolvány hatályosságát. A korábbi igazolvány hatályosságának lejárta után az új
igazolvány kiadásáig az engedélyes a tevékenységet nem folytathatja!
A működési engedély megújítására irányuló kérelem előterjesztésének időpontját is
kellő körültekintéssel, úgy kell megválasztani, hogy a korábbi engedély lejártával a
személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására a vállalkozásnak mindaddig nincs
lehetősége, amíg a Rendőrség az új, hatályos engedély kiadásáról nem döntött.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a Rendőrség felügyeleti bírsággal sújthatja azt a természetes
személyt, aki az SzVMt. hatálya alá tartozó tevékenységet személyes végzésre jogosító
igazolvány nélkül folytatja, valamint azt a vállalkozást is, amely működési engedély
hiányában végez személy- és vagyonvédelmi tevékenységet.
2018. január 1. napjától a vállalkozások kérelmeiket kizárólag elektronikus úton terjeszthetik
elő, a természetes személyek benyújthatják mind személyesen az ügyfélszolgálaton, mind
elektronikus úton. Az elektronikus ügyintézést biztosító űrlapok és a hozzá kapcsolódó
állampolgári tájékoztatók elérhetők a Rendőrség hivatalos honlapján az alábbi linken:
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/igazgatasrendeszeti-szakterulet
Kérjük, hogy az esetleges jogsértések megelőzése érdekében a fentiekre fokozott
figyelmet fordítani szíveskedjenek!
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