
 
Csak akkor vállalkozz rá, ha hivatásodnak akarod 
választani!  
Ha kényszerőségbıl döntenél e szakma mellett, mert éppen nincs 
munkád, vagy úgy gondolod, itt könnyen kereshetsz pénzt – TÉVEDSZ! 
Nézz más foglalkozás után! 

 

 
A személy- és vagyonıri munka szabályait 
a 2005. évi CXXXIII. törvény tartalmazza. 
Mielıtt belevágnál, feltétlenül olvasd el! 

Interneten több helyütt megtalálhatod, például a kamara www.szvmszk.hu honlapján is. 
 
Személy- és vagyonıri tevékenységet csak a rendırség által kiadott szakmai igazolvány 
birtokában végezhetsz. 
  
I. A törvény szerint írásbeli kérelem alapján akkor lehetsz személy- és vagyonır (akkor 
kaphatsz szakmai igazolványt), ha: 

• Büntetlen elıélető, nagykorú és cselekvıképes vagy. 
• Elıírt szakképesítéssel rendelkezel. 
• Nem folyik ellened kétévi, vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel 

fenyegetett szándékos bőncselekmény elkövetése miatt büntetıeljárás. 
• Nem tiltottak el bírói ítélettel e munka végzésétıl. 

A törvény alapvetıen ezekkel a feltételekkel vállal garanciát a leendı megbízók számára. 
Ha bármely törvényi feltételnek nem felelsz meg, ne is állj neki, ne verd magad 
kiadásokba!!  Keress más foglalkozást!  

 
II. A munkavégzéshez szükséges igazolvány kiváltása elıtt az elıírt szakképesítés 
megszerzéséhez (néhány kivételtıl eltekintve) tanfolyamot kell végezned. A tanfolyam 
befejeztével vizsgát kell tenned, arról sikeres vizsga esetén szakmunkás bizonyítványt kapsz 
(OKJ 31 861 01). A tanfolyam során megismerkedsz leendı hivatásod alapvetı elméleti és 
gyakorlati szabályaival, a munkavégzés törvényi követelményeivel stb. Tanfolyamra 
jelentkezhetsz az újságokban hirdetı, engedéllyel rendelkezı vállalkozásoknál, és érdeklıdhetsz 
a kamaránál is. Lehetıleg olyan képzı vállalkozást válassz, amely segít az elsı megbízásod 
megszerzésében is. 
 
III. Ha megfelelsz a feltételeknek, és sikeresen elvégezted a tanfolyamot is, meg kell szerezned 
a munkavégzéshez szükséges igazolványt, amelyet állandóan magadnál kell tartanod és az 
ellenırzı hatóságnak be kell mutatnod: 

1. A személy- és vagyonıri igazolvány kiváltása a lakóhely szerint illetékes városi 
rendırkapitányság igazgatásrendészetén történik.  

  Feltétlenül vidd magaddal: 
• Személyazonosító okmányaid (személyi igazolvány, személyi azonosító kártya, 

jogosítvány, lakcímkártya, letelepedési engedély, útlevél) valamelyikét. 
• A vizsgabizonyítványodat és annak egy közjegyzı által hitelesített másolatát. 
 

Az igazolvány kiváltásának díja: 6 900.- Ft, amelyet csekken kell befizetni. 



 
IV. Személy- és vagyonırként egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság keretében az alábbi 
munkákat végezheted: 

• Ingatlan, illetve ingóság ırzése (üzemek, telephelyek, áruházak stb.). 
• Rendezvények biztosítása. 
• Szállítmány kísérése, pénz és érték szállítása. 
• Természetes személyek életének és testi épségének védelme. 
 

V. Fontos, hogy a továbbiakban is képezd magad. Továbbképzésekre különbözı helyeken 
(munkahelyed, kamara, más szervek által bel-, vagy külföldön szervezett tanfolyamok) 
jelentkezhetsz, vagy önképzéssel sajátíthatod el a szükséges ismereteket. Minél sokoldalúbb 
vagy, annál könnyebben találsz magadnak munkát! Minél képzettebb vagy, annál magasabb 
bért kaphatsz. Ne feledd: Megbízód legféltettebb értékeit bízza rád a munkád során! 
 
A munkavégzés során egyre gyakrabban találkozhatsz külföldi állampolgárokkal, akik 
- formaruhád miatt is - bizalommal fordulnak hozzád. Szolgáld meg a bizalmat azzal, hogy a 
kérdezınek anyanyelvén válaszolsz. Tanulj nyelveket! 
 
Ha felmerült, hogy ezt a munkát egyéni vállalkozóként végeznéd, vagy társas vállalkozást 
alapítanál, további útbaigazításért keresd a kamarát. 
 

Gondod, kérdésed van, tanácsot szeretnél, vagy jogsegélyre van szükséged? 
Fordulj segítségért a kamarához! 

 
 

SZVMSZK Baranya Megyei Szervezete 
7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Telefon: 06 (72) 534-955 
E-mail: pecs@szvmszk.hu     Internet: www.szvmszk.hu 

  Ügyfélfogadás a honlapon! 
 
 

SZVMSZK Somogy Megyei Szervezete 
7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 15. I. em. Telefon: 06 (82) 511-501 

E-mail: kaposvar@szvmszk.hu     Internet: www.szvmszk.hu 
 Ügyfélfogadás a honlapon! 

 
  

SZVMSZK Tolna Megyei Szervezete 
7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. I/112. Telefon: 06 (74) 415-917 

E-mail: tolna@szvmszk.hu     Internet: www.szvmszk.hu  
Ügyfélfogadás a honlapon! 

 
 
A kamara a biztonságszolgáltatás garanciája! A személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól, a tevékenységet folytató vállalkozókról és 
vállalkozásokról információval és tájékoztatással állunk az érdeklıdık rendelkezésére. 


