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Tisztelt Elnök Úr!
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet (a
továbbiakban: R.) 10/A. §-ának a módosításával összefüggésben, 2018. július 25. napján kelt
levelében foglaltakat megvizsgáltam és az alábbiaknak megfelelően tájékoztatom:
A R. 10/A. § (1) bekezdése tételesen sorolja fel azokat a személy- és vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a
továbbiakban:
SzVMt.)
szerinti
képesítéseknek
megfelelő
szakképesítéseket,
szakképzettségeket, amelyek a 2018. július 6-tól hatályos R. szerint, a személy- és vagyonőri
igazolvány kiadásához elfogadhatók.
A R. 10/A. § 18. pontja utalást tesz a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények
kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM
rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 4. mellékletére, melyben az R. szerinti
szakképesítéseknek megfeleltethető szakképesítések kerültek feltüntetésre. A 4. melléklet
tartalma azonban nem teljeskörű, mivel csak részben tartalmazza az SzVMt. hatálya alá
tartozó tevékenységek végzéséhez szükséges – elfogadható – szakképesítéseket. Az
engedélyezési eljárás során ezért figyelemmel kell lenni a szintén hatályos BM rendelet 2. § b)
pontjára, valamint az SzVMt. 1. § (3) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakra.

Cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.; 1903 Bp., Pf. 314/15
Telefon: +36 (1) 443-5620, 33-664; fax: +36 (1) 443-5514, 33-663
E-mail: igrend.orfk@orfk.police.hu

2

A BM rendelet 2. § b) pontjában meghatározott rendelkezés azt jelenti, hogy az R. 10/A. §ában nevesített felső- és középfokú végzettségek és képesítések mellett a személy- és
vagyonőri tevékenység végzéséhez szükséges képesítésnek kell megfeleltetni és elfogadni az
R.-ben nem szereplő, de korábban az országos képzési jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) e
tevékenység végzésére jogosító képesítéseket is. Így például a személy- és vagyonőri
igazolvány kiadása, cseréje és megújítása esetén a tevékenység személyes ellátásához előírt
szakképesítésnek számítanak az alábbi OKJ-s megnevezések és számok:
Év
1993-1996
1996-2006
2006-2012

2012. szeptember 01-től

Szakképesítés OKJ-s megnevezése
Személy- és vagyonvédő
Személy- és vagyonőr
Biztonsági őr
részszakképesítésként:
Testőr
Vagyonőr
Biztonságszervező
Személy- és vagyonőr

Szakképesítés OKJ-s száma
9645369141005
33891901
31861011000
318610101003101
318610101003102
54861010000
3286101

A BM rendelet és az R. fentiekben hivatkozott rendelkezései bár koherensek, de azok
gyakorlatban történő együttes jogalkalmazása az engedélyügyi eljárásokban nem egyértelmű.
Álláspontom szerint a jogalkotói akarat nem irányulhatott arra, hogy az R.-ben nem nevesített
szakképesítéssel/részszakképesítéssel rendelkezők, és e szakmában akár több évtizede
tevékenységet végzők megélhetését veszélyeztesse.
Tájékoztatom, hogy a fentiekről 2018. július 30. napján kelt, 29000/20268-1/2018. ált.
számon továbbított leirattal a helyi és területi engedélyügyi hatóságok tájékoztatást kaptak.
Amennyiben az engedélyügyi hatóság az R. módosításának hatályba lépését követően azért
utasította el a személy- és vagyonőri igazolvány (kiadása, megújítása, stb.) iránt benyújtott
kérelmet, mert a kérelmező szakképesítése nem felelt meg az R. 10/A. §-ában foglaltaknak, az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 120. § (1) bekezdése alapján
a meghozott elutasító döntés saját hatáskörben történő visszavonásának és az engedélyügyi
eljárás továbbfolytatásának van helye.
Egyben tájékoztatom, hogy a jogi anomáliák megszüntetése érdekében a R. módosítása
tárgyában a jogalkotó felé a szükséges intézkedéseket rövid időn belül megtesszük.
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