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A 2005. évi CXXXIII. törvény (vagyonvédelmi törvény) rendelkezése szerint a 2006. június 1-jét megelızıen kiadott 
mőködési engedélyek és igazolványok 2006. december 31-ig érvényesek. Ez azt jelenti, hogy a meglévı hatósági 
engedélyek és igazolványok helyett a rendırség új, öt évig érvényes okmányokkal látja el a személy- és 
vagyonıröket, biztonságtechnikai szakembereket, magánnyomozókat, beleértve az egyéni vállalkozókat és a 
társasvállalkozásokat is. Figyelem! A törvény értelmében 2007. január 1-tıl már csak az új okmányok birtokában 
végezhetı a tevékenység! 
Okmányainak cseréjét mindenkinek magának kell kérelmeznie a lakóhelye (székhelye) szerinti 
rendırkapitányságon. Felhívjuk a figyelmet, hogy a várhatóan nagyszámú kérelem miatt az okmánykiadás 
idıtartama a 60 napot is elérheti, ezért saját érdekében mindenki idıben kezdje el intézni. (Ennek ellenére 
azoknak a biztonságtehnikai szerelıknek, akik az 1998. évi IV. törvény hatálybalépését megelızıen személy- és 
vagyonıri igazolványt kaptak, célszerő kb. szeptemberig várniuk kérelmük beadásával - ennek okával külön 
tájékoztató cikkben foglalkozunk.) A kérelemhez az új igazolvány, engedély kiállításához szükséges okmányokat is 
mellékelni kell (a tájékoztató megtalálható az ORFK honlapján), s az egyéni és társasvállalkozások esetében az 
adó-, vám- és társadalombiztosítási igazolást is arról, hogy a kérelmezınek nincs köztartozása. 
Az igazolvány kiadásának a díja 6.900 Ft., a mőködési engedélyé 23.000 Ft. Minden igényelt okmányt külön kell 
kérelmezni és mindegyik után megfizetni az igazgatási szolgáltatási díjat (tehát ha valaki pl. személy- és 
vagyonıri és magánnyomozói igazolvánnyal is rendelkezik, két kérelmet kell beadnia és két szolgáltatási díjat 
befizetnie). A díjakat csekken kell befizetni, és az igazolószelvény eredeti példányát is mellékelni kell a 
kérelemhez. Információink szerint a rendırség az okmányok kiadásával kapcsolatban sem méltányosságot nem 
gyakorolhat, sem részletfizetést nem engedélyezhet. 
Mint ismeretes, az új vagyonvédelmi törvény tovább szigorította a feddhetetlenségi követelményeket. Tudni kell, 
hogy az elıre befizetett szolgáltatási díjat a rendırség akkor sem téríti vissza, ha bármilyen okból elutasítják a 
kérelmet. Ezért azt javasoljuk, hogy aki valamilyen szempontból érintett lehet, tájékozódjék elıbb a törvény és az 
őrlapok alapján, vagy érdeklıdjön a rendırségen, hogy kérelem esetén megkapja-e az okmányokat. Az egyéni 
vállalkozók számára az is járható út - csak hosszadalmasabb -, hogy elıször az igazolványt szerzik be, s ha azt 
megkapták, folyamodnak a mőködési engedélyért. 
Az igazolványok és engedélyek kiadásának útmutatói és a kérelmek őrlapjai megtalálhatók és letölthetık az 
Országos Rendır-fıkapitányság honlapjáról - www.orfk.hu -, a Letölthetı dokumentumok/Igazolványok, illetve 
Letölthetı dokumentumok/Mőködési engedélyek címrıl. Szervezetünk segítséget kíván nyújtani internet-
hozzáféréssel nem rendelkezı tagjainknak - a rendırségen való sorbanállás elkerülése érdekében - azzal, hogy az 
ügyfélszolgálaton személyesen megjelenı, vagy felbélyegzett válaszborítékot küldı tagjainkat a szükséges 
nyomtatványokkal ellátjuk. Megbeszéléseink szerint a rendırség ezeket és a csekkeket rendelkezésünkre 
bocsátja. (Megjegyzendı, hogy ez a mai napig még nem történt meg; a nyomtatványokat az internetrıl le tudjuk 
tölteni számukra, de csekk pillanatnyilag nem áll rendelkezésünkre.) 
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a kamara lépéseket tett és tesz annak érdekében, hogy az Országgyőlés 
módosítsa a törvényt, és a jogszabály hatályba lépését megelızıen kiadott mőködési engedélyek és igazolványok 
érvényességi ideje 2007. december 31-re módosuljon. Szeretnénk továbbá elérni, hogy a meglévı okmányok új 
fajtára váltása cserének minısüljön, s ezekért mérsékeltebb szolgáltatási díjat kelljen fizetni. Hangsúlyozzuk, hogy 
ezek jelenleg csak törekvések, ezidáig a tájékoztatóban fentebb leírtak vannak érvényben. Ha sikerül eredményt 
elérnünk, tájékoztatjuk arról tagságunkat. 
Itt mondjuk el, hogy a kamara az új törvényi szabályozásnak megfelelı szerzıdésnyilvántartó naplókat 
készíttetett. Ezeket térítésmentesen biztosítjuk a társasvállalkozásoknak és az egyéni vállalkozóknak. Az 
érvényes kamarai tagsággal illetve nyilvántartással rendelkezık az engedély-csere során az illetékes 
rendırkapitányságon kérhetik a napló átadását (minden jogosult vállalkozás egy db-ot). Az újfajta naplók 
használata nem kötelezı, de megkönnyítheti a szükséges adatok nyilvántartását. A kamarába újonnan jelentkezık 
a kamara ügyfélszolgálatán kérhetik a napló kiadását. 
Az új igazolványért illetve engedélyért jelentkezık számára közöljük a Pest megyei 
rendırkapitányságok vagyonırök, biztonságtechnikai szakemberek, magánnyomozók okmánykiadására 
kialakított ügyfélfogadási rendjét: 
Budaörs     Kedd 09.00-12.00                                     Nagykáta        Kedd 08.00-12.00, 13.00-15.00 
                    Szerda 09.00-12.00, 13.00-16.00                                     Csütörtök 08.00-12.00, 13.00-15.00 
Cegléd       Kedd 08.00-11.30, 13.00-16.30                Nagykırös     Hétfı 14.00-16.00 
                    Csütörtök 08.00-11.00                                                       Kedd 08.00-12.00 
Dabas         Szerda 08.00-15.30                                                          Szerda 14.00-16.00 
                    Péntek 08.00-11.30                                                           Péntek 08.00-12.00 
Dunakeszi Kedd 09.00-12.00                                      Ráckeve        Hétfı 08.00-15.00 
                    Csütörtök 09.00-12.00                                                       Szerda 08.00-15.00 
Érd              Hétfı 13.00-16.00                                                              Péntek 08.00-12.00 
                    Szerda 08.00-11.00                                   Szentendre   Hétfı 09.00-12.00, 13.00-15.00 
                    Péntek 08.00-11.00                                                            Szerda 09.00-12.00, 13.00-15.00 
Gödöllı      Hétfı 08.00-12.00, 13.00-18.00                 Szigetszentmiklós Kedd 08.00-11.00, 13.00-15.00 
                    Csütörtök 08.00-12.00, 13.00-18.00                                  Csütörtök  08.00-11.00, 13.00-15.00 
                                                                                        Vác                 Kedd 08.00-12.00 
Monor        Kedd 08.00-15.30                                                               Szerda 08.00-12.00 
                    Csütörtök 08.00-15.30                                                        Csütörtök 08.00-12.00 

 


