
 
 

F E L H Í V ÁS 
a magánnyomozói tevékenységet egyéni vagy társas vállalkozás keretében személyesen 

végzők részére 

 
 

Az Országos Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az alábbiakban tételesen 

megjelölt tevékenységek végzéséhez a jelenleg hatályos a személy- és vagyonvédelmi, vala-

mint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továb-

biakban: SzVMt.) alapján a személyi és tárgyi feltételek meglétét igazolni és a tevékenység 

végzését az illetékességgel rendelkező rendőrkapitányság részére bejelenteni szükséges. A 

rendőrkapitányság által kiadott magánnyomozói igazolvány nélkül a hivatkozott tevékeny-

ségek arra való jogosultság hiányában nem végezhetőek. 
A vállalkozások esetében az alább felsorolt tevékenységek gyakorlásához az SzVMt-ben 

meghatározott feltételeknek való megfelelés és a magánnyomozói tevékenység végzésére 

irányuló szándék rendőrhatóság felé történő bejelentése szükséges. 
 

A jelen tájékoztatóval érintett tevékenységek az alábbiak: 

– helyszíni eljárás keretein belül történő adatgyűjtés, felvilágosítás kérés; 

– az ingatlan-nyilvántartásban, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és a cégnyilván-

tartásban nyilvántartott adatokról kivonat, másolat készítése, ha arra a megbízó az el-

járó személyt/szervezetet kifejezetten felhatalmazta. A megbízó felhatalmazása alap-

ján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából és a közúti közle-

kedési nyilvántartásból adatszolgáltatás kérése, ha erre a személyes eljárása esetén a 

megbízó is jogosult, feltéve, hogy annak szolgáltatását az érintett nem tiltotta meg 

vagy nem kifogásolta, avagy a minősített adat védelméről szóló törvény másként nem 

rendelkezik; 

– helyszíni eljárás keretein belül kép- és hangfelvétel készítése, illetve felhasználása a 

kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló törvény adatvédelmi és személyiségi jogok-

ra vonatkozó szabályai megtartásával; 

– más részére szóló zárt küldemény tartalmának ellenőrzése a címzett vagy a feladó elő-

zetes hozzájárulása mellett. 

 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen tájékoztatóval érintett tevékenységeket: 

–  azon személyek végezhetik, akik rendelkeznek a rendőrség által kiadott magánnyo-

mozói igazolvánnyal, továbbá  

–  azon vállalkozások folytathatják, melyek a magánnyomozói tevékenység végzését a 

rendőrség részére bejelentették, a bejelentést a rendőrség nyilvántartásba vette és arról 

hatósági igazolást (hatósági bizonyítványt) állított ki.   

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a rendőrség felügyeleti bírsággal sújthatja azt a természe-

tes személyt, aki a magánnyomozói tevékenységet (ideértve a tevékenység szervezését és irá-

nyítását is) személyes végzésre jogosító igazolvány nélkül végzi, illetve aki az SzVMt-ben 

meghatározott, tevékenység végzésére jogosító szabályokat megszegi.  

 

Felügyeleti bírság kiszabásával szankcionálható az a vállalkozás is, amely a magánnyomozói 

tevékenységet jogosulatlanul végzi (azaz a tevékenységet a rendőrségnek történő bejelentés 

nélkül ténylegesen folyatja), továbbá a tevékenységre vonatkozó, az SzVMt-ben meghatáro-

zott előírásokat ismételten vagy súlyosan megsérti.  
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A tevékenységet személyesen végzőkkel szemben kiszabható felügyeleti bírság legkisebb 

összege a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) fele, legnagyobb összege a kötelező 

legkisebb munkabér kétszerese. A vállalkozással szemben kiszabható felügyeleti bírság legki-

sebb összege a kötelező legkisebb munkabér négyszerese, legnagyobb összege a kötelező 

legkisebb munkabér negyvenszerese. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a ga-

rantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében a 

teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legki-

sebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2018. január 1-jétől havibér 

alkalmazása esetén 138 000 forint, melynek alapul vételével a tevékenységet személyesen 

végzők 69.000 Ft-tól 276.000 Ft-ig terjedő, a vállalkozások 552.000 Ft-tól 5.520.000 Ft-ig 

terjedő bírsággal sújthatók. 
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