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SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 
Tárgy: Engedély személy- és vagyonvédelmi 

tevékenység végzésére  

Hiv. szám: - 

Ügyintéző: Görög Zsolt r. fhdgy 

Tel.: (56) 501-600; 18-44 mellék 

                                          

H A T Á R O Z A T 

 

A Tisza Park Kft. (adószám: 11504845-2-16) 5435 Martfű, Gesztenye sor 1. szám alatti 

székhelyű jogi személy, személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására irányuló 

kérelmét a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §. (1)–(2) bekezdés alapján  

 

e n g e d é l y e z e m. 

 

Ezzel egy időben a 16010-822/119-12/2006.SZv. számú, 2016. augusztus 25-én kelt határozatomat 

és az ahhoz tartozó mellékletet visszavonom. 

 

 

Az engedély 2026. augusztus 17. napjáig érvényes. 

 

Az eljárás során felmerült költség, az eljárás igazgatási szolgáltatás díja (23.000,- Ft), melyet az 

ügyfél a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság előirányzat felhasználási 

keretszámlájára befizetett. 

 

Felhívom figyelmét az SzVMt.-ben előírt alábbi kötelezettségek maradéktalan betartására: 

 

- A vállalkozásnak a szerződésekről a rendőrség által hitelesített naplóban nyilvántartást kell 

vezetnie, és e naplót az utolsó bejegyzés napjától számított öt évig meg kell őriznie. 

- A vállalkozás a nyilvántartáson történő átvezetés céljából köteles a nyilvántartási adatokban 

bekövetkezett változást a tárgyhót követő hónap ötödik napjáig a rendőrségnek bejelenteni. 

A határozat ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban Ákr.) 112. §-a, 116. § (1)-(2) bekezdés b) pontja, 118. § (1)-(3) bekezdése szerint a 

döntés közlésétől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr- 

főkapitánysághoz címzett, de hatóságomhoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 

indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú 

eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

Az elsőfokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés illetéke 5.000,-Ft, melyet a 

fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell befizetni banki átutalással a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Rendőr-főkapitányságnak a 10045002-01040023-00000000 számú számlájára. 
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I N D O K O L Á S 

 

A Tisza Park Kft. jogi személy képviselője 2021. augusztus 16. napján személy- és vagyonvédelmi 

tevékenység végzésére jogosító működési engedélyének meghosszabbítására irányuló kérelmet 

nyújtott be hatóságomhoz.  
 

A kérelem alapján az engedélyezési eljárást lefolytattam és megállapítottam, hogy nevezett jogi 

személy megfelel a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek, így a kérelem engedélyezésének 

jogszabályi akadálya nem merült fel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

A tárgyban jelzett ügyre hatóságom hatáskörét a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek 

feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés c) pontja, 

illetékességét pedig az Ákr. 16. § (2) bekezdése és a Rendőrség szervei illetékességi területének 

megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. §-a állapítja meg. 

 

Alkalmazott jogszabályok: 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 15. § (1) bekezdése; 16. § (2) 

bekezdése, 26. §-a; 35. § (1)-(2) bekezdése; 37. § (1)-(2) bekezdése; 39. §-a; 41. § (1)-(2) 

bekezdése; 80. § (1) bekezdése; 81. § (1)-(2) bekezdése; 85. § (1), (3) és (5) bekezdése, 112. §-a, 

116. § (1)-(2) bekezdés b) pontja, 118. § (1)-(3) bekezdései 

- a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 

évi CXXXIII. törvény 5. § (1)-(2), 8. § (2) bekezdése, 14. §, 15. § (1) bekezdése 

- a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII.29.) Kormány rendelet 9. §-a 

- az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 

az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § (2), (3)  

bekezdései 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 29. § (2) bekezdés 

 

Szolnok, időbélyegző szerint 

 

   Fürj János r. alezredes 

     rendőrségi tanácsos 

 mb. kapitányságvezető 

 

  nevében és megbízásából: 

 

 

 Szabó Bernadett r. alezredes 

  rendőrségi tanácsos 

  igazgatásrendészeti osztályvezető 

  

 
Elektronikus aláírással hitelesített példány megküldésre kerül (elektronikusan, cégkapun):  

Tisza Park Kft. (ügyfél) részére 

Ügyirat 
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