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H A T Á R O Z A T 

 

 

A JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft. (ügyfél, Cg. 13-09-084784), 2220 Vecsés, Lőrinci út 

59-61./C/5/2 szám alatti vállalkozás  részére a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzését 

 

2026. 11. 15-ig engedélyezem 

  

az alábbi feltételekkel: 

 

Az ügyfél alkalmazásában e tevékenységet személyre szóló igazolvány birtokában csak  az 

végezhet, aki hatóságomhoz  – a jogszabályi előírás alapján - bejelentésre kerül.  

 

A vállalkozás tagja(i), tulajdonosa(i) 

 

Kiss Gyula     sz.: Budapest, 1971. 06. 16. 

       an.: Jakab Mária 

 

Bejelentett vezető tisztségviselő: 

 

Kiss Gyula     sz.: Budapest, 1971. 06. 16. 

       an.: Jakab Mária 

 

Kovács Katalin     sz.: Eger, 1982. 05. 27. 

       a. n.: Kálmán Katalin 

 

Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül - a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányságnak címzett, hatóságomnak megküldött fellebbezésnek van helye. A 

fellebbezés illetéke 5.000 Ft. 

 

A 23.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése megtörtént, egyéb eljárási költség nem 

keletkezett. 

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 
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Az ügyfél vezető tisztségviselője hatóságomhoz elektronikus úton érkezett kérelmet nyújtott be 

személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésének engedélyezése céljából, mely kérelemhez 

csatolta az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló kivonatot, a felelősségbiztosítási kötvény 

másolatát. 

 

A kérelmet megvizsgáltam és a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, mert a benyújtott 

kérelem és mellékletei alapján megállapítottam, hogy az ügyfél megfelel a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 

törvény  (a továbbiakban: SzVMt.) 5. §-ában felsorolt követelményeknek.  

 

A vállalkozás a nyilvántartáson történő átvezetés céljából köteles a nyilvántartási adatokban 

bekövetkezett változást a tárgyhót követő hónap ötödik napjáig hatóságomnál bejelenteni. 

 

Vállalkozói szerződéseikről a rendőrkapitányság által hitelesített naplóban a fenti törvény 15. 

§-ában előírtaknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni, melyet az utolsó bejegyzéstől számított 

5 évig meg kell őriznie. 

 

A hatóság eljárása során határidőt nem mulasztott. 

 

Határozatomat az általános közigazgatási rendttartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) 

bekezdés b) pontja, a 80. § (1) bekezdése, 112. §-a, 116. § (2) bekezdés b) pontja, 118. §-a, a 

Rendőrség szerveiről, szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 

12. § (3) bek. c) pontja alapján hoztam meg. 

 

Monor, időbélyegző szerint 

 

dr. Csipler Norbert r. alezredes 

 rendőrkapitány 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 Kiszel Csaba r. alezredes 

 Igazgatásrendészeti Osztály vezetője 
  

Melléklet: tevékenységet személyesn végző személyek listája 

Kapják: 1 címzett 

              2  irattár                      
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