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TÁJÉKOZTATÁS 

  
  

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei 
Szervezete felhívja a vállalkozás keretében vagyonvédelmi tevékenységet folytatók figyelmét, 
arra hogy a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontját 2014. március 15-i 
hatálybalépéssel módosította a 2013. évi CCLII. törvény 79. § (1) bekezdés b) pontja az 
alábbiak szerint: 

  

2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról 

  
79. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
  
(Vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi tevékenység - ha e törvény kivételt nem 
tesz - a rendőrség által a vállalkozás kérelmére kiadott működési engedély birtokában 
végezhető, ha) 
  
„b) a kérelmező - ha e törvény kivételt nem tesz - rendelkezik az általa végezni kívánt 
tevékenységre vonatkozó, a szerződésszegéssel és a szerződésen kívül okozott károk 
megtérítését, valamint a sérelemdíj* megfizetését szolgáló, külön jogszabályban 
meghatározott kötelező tartalommal bíró felelősségbiztosítási szerződéssel.”  
  
A fenti törvénymódosításra tekintettel a 2005. évi CXXXIII. törvény ide vonatkozó szövege az 
alábbiak szerint módosult: 
  

A személy- és vagyonvédelmi, a tervező-szerelő és a magánnyomozói tevékenység 
megkezdése és folytatása 

  
5. § (1) Vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi tevékenység - ha e törvény kivételt 
nem tesz - a rendőrség által a vállalkozás kérelmére kiadott működési engedély birtokában 
végezhető, ha  
a) a kérelmező személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésében személyesen 
közreműködő tagja, munkavállalója vagy egyéni vállalkozás, illetve egyéni cég esetében, ha a 
tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja, illetve a vállalkozással kötött 
polgári jogi szerződés alapján a vállalkozás javára tevékenykedő természetes személy - 
ideértve a tevékenységet szakmailag szervező vagy irányító személyt is - rendelkezik a 
tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott hatósági igazolvánnyal 
(a továbbiakban: igazolvány),  
b) a kérelmező - ha e törvény kivételt nem tesz - rendelkezik az általa végezni kívánt 
tevékenységre vonatkozó, a szerződésszegéssel és a szerződésen kívül okozott károk 
megtérítését, valamint a sérelemdíj* megfizetését szolgáló, külön jogszabályban 
meghatározott kötelező tartalommal bíró felelősségbiztosítási szerződéssel (a továbbiakban: 
felelősségbiztosítási szerződés).  
(2) A felelősségbiztosítási szerződéssel egyenértékű a más EGT-államban kötött, az (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási szerződés.  

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatot a kérelmező igazolja. Az (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat a kérelmező is igazolhatja a kérelem 
benyújtásakor. Ha az adatokat a kérelmező a kérelem benyújtásakor nem igazolja, a 
rendőrség az igazolvány kiadása iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti 
kérelemmel fordul az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokról nyilvántartást 
vezető hatósághoz.  
  


