
Ú T M U T A T Ó  T Á R S A S  V Á L L A L K O Z Ó K  R É S Z É R E

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI tevékenységet végzők

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK kiváltása, megújítása

Az engedély megújítása, kiváltása a székhely szerint ILLETÉKES RENDŐRKAPITÁNYSÁG
IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLYÁN történik.

FELHÍVOM FIGYELMÉT, hogy a régi engedély lejáratát megelőzően 30 nappal korábban indítsa

el az engedély megújítás iránti kérelmét.

Amennyiben a kérelmező az új engedélyre vonatkozó kérelmét úgy nyújtotta be, hogy a régi

érvényességi ideje az új engedély ügyintézési ideje alatt lejár, a kérelmező az új engedély átvételéig a

tevékenységet jogszerűen nem végezheti!

Engedély kiváltásához, megújításához csatolandó iratok másolata/bemutatása:
I. Cégbírósági végzés – Cégbíróság által kiadott, hitelesített 30 napnál nem régebbi

II. Felelősségbiztosítási kötvény bemutatás valamint az éves díj befizetésének igazolása

(csekk, átutalás fénymásolata vagy a biztosító által kiadott igazolás fogadható el)

III. Erkölcsi bizonyítvány - Büntetlen előélet igazolása. A működési engedély kiváltásának

továbbra is feltétele a büntetlen előélet. Az erkölcsi bizonyítványt 2016. január 1.-től már nem

kell lekérni a kérelmet benyújtónak, mert a büntetlenségét a rendőrség központilag kéri le!
IV. Vezető tisztségviselő (ügyvezető) aláírási címpéldánya

V. A tevékenységet szakmailag irányító személy: személy- és vagyonőr igazolvány fénymásolata

VI. Foglalkoztatott adatai (a működési engedély melléklete a vállalkozásnál az SZVMt. hatálya alá

tartozó tevékenységet személyesen végzők személyazonosító adatait tartalmazza) Ezen adatokban

bekövetkezett változást, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a rendőrségnek jelenteni kell.

Amikor az iratok rendelkezésre állnak, kérem keresse fel az illetékes rendőrkapitányságot, töltse

ki a kérelmet,  és a megfizetett 23.000,- Ft engedély kiváltásának díját, a feladóvevényt csatolja a
kérelemhez. (a kérelem kitöltésekor X-szel jelölje, hogy a befizetett igazgatási szolgáltatás díjáról

számlát kér), (a csekken is jelezze: SZÁMLÁT kérek).
Kérelem letölthető: http://www.police.hu/sites/default/files/kerelem_nyilatk_c1.pdf

Engedély megújításakor FONTOS teendő!
Az új ENGEDÉLY ÁTVÉTELEKOR a SZERZŐDÉS NYILVÁNTARTÓ NAPLÓ - az engedély

számának változása miatt – ismét HITELESÍTÉSRE kerül, ezért megkérem, vigye magával.

Adatváltozás bejelentése! Nyilvántartott kamarai társas vállalkozások figyelem!
Megkérem a nyilvántartott társas vállalkozások ügyvezetőit, hogy az engedély megújítását követően

az új működési engedély számát és érvényességét az illetékes területi kamarához telefonon vagy e-

mailban bejelenteni szíveskedjenek.

Eger, 2016. január 14.

Molnár Anett
SZVMSZK Heves Megyei Szervezet titkára
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