
Változás a személy- és vagyonőr, magánnyomozói, biztonságtechnikai 

igazolványok kiváltásának feltételeinél 

 
A személy és vagyonőr igazolvány kiváltásának menete: 

Igazolványt – kérelmére – az a magyar állampolgár, illetve szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személy kaphat, aki nagykorú, cselekvőképes, külön jogszabályban meghatározott vagy 

azzal egyenértékű szakképesítéssel, továbbá magánnyomozó tevékenység végzéséhez legalább 

középiskolai végzettséggel rendelkezik. Az igazolvány kiadását meg kell tagadni, ha a kérelmező a 

tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll. A tevékenység gyakorlásának 

feltételeit, továbbá azt, hogy a kérelmező nem áll-e az e törvény hatálya alá tartozó tevékenység vagy 

fegyveres szerv hivatalos állományú tagjának foglalkoztatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt, az igazolvány kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban a KÉRELMEZŐ 

IGAZOLJA.  

Az igazolvány kiváltásához az alábbi igazolások beszerzése szükséges: 

1. Adatkérés a bűnügyi nyilvántartásból 

„Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány” - postán szerezhető be 150,- Ft-ért, az űrlapot nyomtatott 

nagybetűvel kell kitölteni, valamint az igazgatásszolgáltatási díj 3.100,- Ft megfizetése szükséges. 

A kérőlaphoz és a 3.100 Ft-os befizetést igazoló csekk feladóvevényét fel kell ragasztani az 

Adatlap megfelelő helyére. 

Kitöltési segédlet:  

Az 1. pont és a 2. pont kitöltése esetén a 3 - 7.-es pont kitöltése nem kötelező. A 8. pontnál azt a 

címet kell beírni, ahol tartózkodik. A II. pontnál a természetes személy előtti karikába tegyen X-et, 

majd adja meg a levelezési és email címét. A III. pontnál az Igen előtti karikába tegyen X-et, majd 

a IV. pontnál ne tegyen x-et a törvényeknél, hanem más törvénynek való megfelelés igazolását 

kérje úgy, hogy beírja a megfelelő helyre: 2012. évi CXX. törvény 5. § kell beírni. 

A további pontok kitöltése nem kötelező. 

Lehetőség van soron kívüli ügyintézésre is. Ehhez az ügyfélnek személyesen kell megjelenni a 

KEKKH -nél (Bp. IX. ker. Vaskapu u. 30/B.) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda 9-15,  

péntek 9-12). A soron kívüli eljárás díja + 1300,- Ft, így a hatósági bizonyítvány 2-3 napon belül a 

kezében van. 

2. Bizonyítványát közjegyző által hitelesíttetni szükséges 1 példányban.  

A Rendőrségen az igazolvány kiváltásának menete 

 

Az erkölcsi bizonyítványt már nem a rendőrség kapja meg, hanem a kiváltó személy címére 

postázzák, kb. 2-3 hét alatt fogja megkapni. Ezt követően a bizonyítvány közjegyző által 

hitelesített másolatával az illetékes rendőrkapitányságot kell felkeresni, az ott kapott 6.900,- Ft 

igazgatási díjat a postán kell befizetni, majd a feladóvevényt az igazolvány kiváltás iránti kérelemhez 

csatolni szükséges. Az ügyintézéshez a személyi igazolvány és a lakcímkártya szükséges. 
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