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Magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő tevékenységet végzők

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE
2012. január 1. napjától benyújtott kérelmek esetén

2012. január 1. napjától hatályos 2005. évi CXXXIII. törvény 5/A. § (3) pontja alapján
„A vállalkozás köteles a tervező-szerelő vagy magánnyomozói tevékenység végzésére irányuló
szándékát – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló

törvény szerint - bejelenteni.”

Bejelentési kérelem mellékleteként az alábbi iratokat szükséges csatolni:
I. Magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő igazolvány bemutatása,

fénymásolata

II. Büntetlenség igazolása: „HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY” - postán

beszerezhető be, 155 Ft. Igazgatásszolgáltatási díj: 3.100,- Ft.
(Fontos, amennyiben már a magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő

igazolvány kiváltásánál igényelte, és igazolás kiállításának dátuma nem régebbi, mint 90

nap akkor a kapitányságon ugyanaz az igazolás felhasználható, de 90 nap lejáratát követően

új igazolás szükséges!)

III. Egyéni vállalkozás igazolása vagy egyéni vállalkozói igazolvány fénymásolata

IV. Felelősségbiztosítási kötvény (eredeti) bemutatása valamint az éves díj
befizetésének igazolása, fénymásolata (befizetést igazoló csekk vagy biztosító által

kiállított igazolás fogadható el).
Amikor a felsorolt IRATOK rendelkezésre állnak, kérem, keresse fel az illetékes rendőrkapitányságot,
ahol benyújthatja a bejelentési kérelmet, melyet 3.000,- Ft illetékbélyeggel kell ellátni.
Kérelem letölthető: http://www.police.hu/data/cms910099/bejelentes_nyomtatv_nyilatk_D2.pdf

A rendőrkapitányság a bejelentés és nyilvántartásba vétel tényét igazolva: HATÓSÁGI
BIZONYÍTVÁNYT állít ki, mely - a benne szereplő adatok változatlansága mellett – visszavonásig

hatályos.
A vállalkozás a tevékenységét csak a NAPLÓ rendőrhatósági hitelesítését követően

kezdheti meg, melybe a szerződésekről nyilvántartást kell vezetni. A naplót az utolsó bejegyzéstől

számított 5 évig – állagának megóvásával – köteles megőrizni.

A szolgáltatási tevekénységet végző vállalkozó a bejelentést követően a bejelentésben foglalt
adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét

ellátó hatóságnak, azaz a rendőrkapitányságnak. (2009. évi LXXXVI. törvény 24.§.)

Eger, 2013. január 4.
Molnár Anett
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Vonatkozó jogszabályok:

2005. évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység
szabályairól
22/2006. (IV.25.) BM rendelet a 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól
1990. évi XCIII. illetékekről szóló törvény


