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BUDAPESTI  RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

X. kerületi Rendőrkapitányság 

Igazgatásrendészeti Osztály 
 

Ügyszám: 01100-822/3360-18/2014/2018. SZv. 

 Tárgy: MNS Védelem Kft.   

  vagyonvédelmi ügye 

 Ügyintéző: Halász Alexandra r. őrm. 

 Tel.: 50-122 

 E-mail: HalaszAl@budapest.police.hu 

 
 

H A T Á R O Z A T 

 

Hatóságomhoz benyújtott kérelme alapján az MNS Védelem Biztonságtechnikai Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. (székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 14., cgj.: 01-09-181252)  részére a 

személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzését – a mellékletben felsorolt személyek 

közreműködésével –  

 

2023. február 06. napjáig engedélyezem. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy vállalkozóként az SzVMt. 1. § (2) bekezdésében meghatározott 

tevékenységeket végezheti. A személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésében személyesen 

közreműködőknek - ide értve a tevékenységet szakmailag szervező vagy irányító személyt is - 

rendelkeznie kell a tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott érvényes 

igazolvánnyal (személy-és vagyonőri igazolvány). 

 

A működési engedéllyel rendelkező vállalkozás a nyilvántartó napló hitelesítését követően - 

melyet a rendőrhatóság végez - kezdheti meg a tevékenységét. A naplóban a szerződéseket kell 

nyilvántartani, melyet az utolsó bejegyzéstől számított öt évig - állagának megóvásával - meg kell 

őrizni. Amennyiben a napló betelik, a rendőrhatóság záradékkal látja el. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változást a 

nyilvántartáson történő átvezetés céljából köteles a tárgyhót követő hónap ötödik napjáig a 

rendőrségnek bejelenteni. 

 

A jogszabályi előírásokat megsértő vállalkozás működési engedélyét súlyos szabályszegés esetén a 

rendőrség hat hónapra felfüggeszti, illetve a jogszabályi rendelkezések megsértése esetén 

felügyeleti bírság szankció alkalmazható. 

A vállalkozás köteles az SzVMt-ben meghatározott egyéb rendelkezéseket is betartani. 

 

I N D O K O L Á S 

 

2018. január 30. napján az MNS Védelem  Biztonságtechnikai Tanácsadó és Szolgáltató  Kft. a 

személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésének engedélyezése céljából kérelmet nyújtott be 

hatóságomnál, tekintettel arra, hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.) 5. § (1) 

bekezdése alapján vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi tevékenység a rendőrség által 
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kiadott működési engedély birtokában végezhető. 

 

A kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 41. § (1) bekezdésében, valamint az 50. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint nyolc 

napon belül érdemben elbíráltam. 

 

Az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja szerint a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az 

indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó 

egyszerűsített döntés hozható, ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben 

nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti. 

E rendelkezésre figyelemmel a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást mellőztem. 

 

Határozatom meghozatalakor az SzVMt. 5. § (1) bekezdés, 1. § (2) bekezdés, 15. §, 17. §, valamint 

az SzVMt. végrehajtására kiadott 22/2006. (IV.25.) BM rendelet 9. § alapján jártam el. 

Hatáskörömet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 

329/2007. (XII. 13.) Kormányrendelet 12. § (3) bekezdés c) pontja, illetékességemet az Ákr. 16. § 

(2) bekezdése állapította meg. 

 

Budapest, k.m.f. 

 

 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

kapitányságvezető 

 

nevében és megbízásából: 

 

Jutasi-Kőszeghy Kamilla c. r. őrnagy 

mb. osztályvezető 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melléklet: a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott 

Készült egy elektronikusan hitelesített és kiadmányozott példányban. 

Kapja: Ügyfél - elektronikusan 

            Ügyirat 
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A 01100-822/3360-17/2014/2018. SZv. számú határozat melléklete 

 

A tevékenységet szakmailag szervező, irányító: 

 

Név Szül.hely, idő Anyja neve Állampolgársága Ig. száma 

 

Smiglag Károly Budapest, 1970.05.11. Molnár Erzsébet magyar SZ21678884 

 

 

Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott: 

 

Név Szül.hely, idő Anyja neve Állampolgársága Ig. száma 

 

Smiglag Károly Budapest, 1970.05.11. Molnár Erzsébet magyar SZ21678884 

 

Budapest, k.m.f. 

 

 
    

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

kapitányságvezető 

 

nevében és megbízásából: 

 

Jutasi-Kőszeghy Kamilla c. r. őrnagy 

mb. osztályvezető 
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