
A személy- és vagyonőr, magánnyomozói, biztonságtechnikai 

igazolványok megújításához szükséges igazolások beszerzésének útmutatója 

 

Az igazolvány megújítása az állandó lakóhely szerint ILLETÉKES RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLYÁN történik. 

 

FELHÍVOM FIGYELMÉT, hogy a régi igazolvány lejáratát megelőzően 2 hónappal előbb kezdje 

meg az új igénylését, mivel az ügyintézési idő a tömeges cserék miatt 30-60 nap is lehet. 

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

régi érvényességi ideje az új igazolvány ügyintézési ideje alatt lejár, a kérelmező az új igazolvány 

átvételéig a tevékenységet jogszerűen nem végezheti! 

 

Az igazolvány megújításához az alábbi igazolás beszerzése szükséges 

1. Adatkérés a bűnügyi nyilvántartásból – „büntetlen előélet igazolása” 

„ADATTOVÁBBÍTÁS IRÁNTI KÉRŐLAP” - postán beszerezhető egységcsomag díja 150,- 

Ft, fontos hogy a sárga színű csíkkal ellátottat kell kérni - az űrlapot nyomtatott nagybetűvel 

kell kitölteni! 

Kitöltése során a kérelmező a következőkre figyeljen: 

3. pontnál AZ ILLETÉKES RENDŐRKAPITÁNYSÁG nevét és címét kell megadni;  

5. pontnál X jelölni A1, A2, B1, B2 pontokat; 

6. pontnál beírni: személy- és vagyonőr igazolvány megújításához (vagy biztonságtechnika, 

magánnyomozói igazolvány) 

Az igazgatásszolgáltatási díj 3.100,- Ft, melyet a borítékban lévő csekken kell megfizetni.  

A kérőlapot és a 3.100 Ft-os befizetést igazoló csekk feladóvevényét postai úton kell megküldeni a 

kiállításra jogosult szerv címére (válaszborítékba):  

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 1476 Budapest, Pf. 380. 

Kb. 2 hét alatt érkezik meg az igazolás! 

 

2. Amikor a büntetlen előélet igazolása megérkezik, kérem, keresse fel az illetékes 

rendőrkapitányságot, töltse ki a szakmai igazolvány cseréje iránti kérelmet. Az igazolványcsere díja 

6900,- Ft, melyet csekken kell megfizetni és csatolni a kérelemhez.  

 

.Az igazolvány megújításához szükséges kérelem letölthető: 

http://www.police.hu/nyomtatvanyok/igazolvany 

Az új igazolvány átvételekor a régi igazolványát le kell adnia, kérem, vigye magával. 

 
Megkérem az új igazolványát a KAMARA felé bemutatni vagy fénymásolatát postai úton 

szíveskedjen megküldeni! 

 

 

Eger, 2011. július 1. 

        Molnár Anett   

      SZVMSZK Heves Megyei Szervezet titkára 

http://www.police.hu/nyomtatvanyok/igazolvany


A személy -, és vagyonvédelmi, magánnyomozói, biztonságtechnikai tevékenység 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK megújításához 

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

 

Az ENGEDÉLY megújítása a vállalkozás székhely szerint ILLETÉKES 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLYÁN történik. 

 

FELHÍVOM FIGYELMÉT, hogy a régi engedély lejáratát megelőzően 2 hónappal előbb kezdje 

meg az új igénylését, mivel az ügyintézési idő a tömeges cserék miatt 30-60 nap is lehet. 

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 megújításához szükséges iratok beszerzése/bemutatása a következő: 

I. Érvényes Személy- és vagyonőr igazolvány bemutatása (egyéb igazolvány: 

magánnyomozó; biztonságtechnikai tervező, szerelő igazolvány.) 

II. Egyéni vállalkozás igazolása – aktívan végzi a tevékenységet 

(nem elég bemutatni a vállalkozói igazolványt) 

Igazolás letölthető: https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 

III. Büntetlenség igazolása – „Adattovábbítási iránti kérőlap” 

(Fontos amennyiben már a személy és vagyonőr 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!) 

IV. Szakmai felelősség biztosítási kötvény és éves díj befizetésének igazolása (csekk) 

V. APEH - Együttes adó igazolás, hogy nincs ADÓ, TB és VÁM tartozása 

 

Amikor a felsorolt IGAZOLÁSOK rendelkezésre állnak, kérem, keresse fel az illetékes 

rendőrkapitányságot, ahol 23.000,- Ft az új működési engedély kiváltásának a díja (a kérelem 

kitöltésekor X-szel jelölje, hogy a befizetett igazgatási szolgáltatás díjáról számlát kér), melyet 

csekken kell befizetni. Az engedély megújításához szükséges kérelem letölthető: 

http://www.police.hu/nyomtatvanyok/engedely 

 

FONTOS! 

Az új ENGEDÉLY ÁTVÉTELEKOR a régi működési engedélyét le kell adnia, továbbá a 

SZERZŐDÉS NYILVÁNTARTÓ NAPLÓ - az engedély számának változása miatt – ismét 

HITELESÍTÉSRE kerül, ezért megkérem, vigye magával.  

 

Megkérem az új engedélyét a KAMARA felé bemutatni vagy fénymásolatát postai úton 

szíveskedjen megküldeni! 

Az engedély megújításához szükséges rendőrségi kérelem a kamaránál is átvehető, 

kitöltésében segítséget nyújtunk. 

 

Eger, 2011. július 1. 

        Molnár Anett   

      SZVMSZK Heves Megyei Szervezet titkára 

http://www.police.hu/nyomtatvanyok/engedely


A személy- vagyonvédelmi, magánnyomozói, biztonságtechnikai tevékenység 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK megújításához 

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  

 

 

Az engedély megújítása a székhely szerint ILLETÉKES RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLYÁN történik. 

 

FELHÍVOM FIGYELMÉT, hogy a régi engedély lejáratát megelőzően 2 hónappal előbb kezdje 

meg az új igénylését, mivel az ügyintézési idő a tömeges cserék miatt 30-60 nap is lehet. 

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 megújításához szükséges iratok beszerzése/bemutatása a következő: 

 

I. Cégbírósági végzés – a kérelem kitöltésekor a cégjegyzék számot be kell írni 

II. Érvényes szakmai felelősség biztosítás éves díj befizetésének igazolása 

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

III. APEH - Együttes adó igazolás, hogy nincs ADÓ, TB és VÁM tartozása 

IV. A cég ügyvezetőjének 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előélet igazolása 

V. A társas vállalakozás tevékenységét szakmailag szervező és irányító valamint a 

foglalkoztatottak, egyéni vállalkozók adatival kitöltött foglalkoztatotti adatlap  

 

Amikor az igazolások rendelkezésre állnak, kérem keresse fel az illetékes rendőrkapitányságot, 

ahol 23.000,- Ft az új működési engedély kiváltásának a díja (a kérelem kitöltésekor X-szel jelölje, 

hogy a befizetett igazgatási szolgáltatás díjáról számlát kér), melyet csekken kell befizetni.  

Az engedély megújításához szükséges kérelem letölthető: 

http://www.police.hu/nyomtatvanyok/engedely 

 

FONTOS! 

Az új ENGEDÉLY ÁTVÉTELEKOR a régi működési engedélyét le kell adnia, továbbá a 

SZERZŐDÉS NYILVÁNTARTÓ NAPLÓ - az engedély számának változása miatt – ismét 

HITELESÍTÉSRE kerül, ezért megkérem, vigye magával.  

 

Megkérem az új engedélyét a KAMARA felé bemutatni vagy fénymásolatát postai úton 

szíveskedjen megküldeni! 

Az engedély megújításához szükséges rendőrségi kérelem a kamaránál is átvehető, 

kitöltésében segítséget nyújtunk. 

 

Eger, 2011. július 1. 

 

        Molnár Anett   

      SZVMSZK Heves Megyei Szervezet titkára 

http://www.police.hu/nyomtatvanyok/engedely

