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Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:
1. Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.331240
2. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83823.323256
3. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.338642
4. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Kr.) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86434.329877
5. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat-és hatásköréről szóló 329/2007.
(XII.13.) Korm. rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112629.326988
6. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges
elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84517.328286
7. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági
tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban:
R.) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84536.328287
8. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679
Eljárási rend
A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély kizárólag annak a lőfegyver,
lőszer tartására jogosító engedéllyel rendelkezőnek adható meg, aki biztosítja, illetve
rendelkezik, a lőszer valamint lőszerelem tárolásának Kr.-ben meghatározott feltételeivel.
Lőszerelemet eredeti gyári csomagolásában, ablakkal rendelkező helyiségben, a számottevő
mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott

szekrényben vagy lefújó nyílásokkal ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz
illetéktelenek ne férjenek hozzá.
Fekete lőpor és füstnélküli lőpor nem tárolható egy szekrényben. A csappantyút a lőportól egy
fémlemezből készült elválasztóval el kell különíteni.
Lőszerelemek tárolószekrényében kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani.
A lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen - az e
rendelet eltérő rendelkezésén alapuló hatósági engedély hiányában - nem tartható 2 kg
össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 5000 darabot meghaladó számú csappantyú.
A nem lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen - az
e rendelet eltérő rendelkezésén alapuló hatósági engedély hiányában - nem tartható 10 kg
össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 25 000 darabot meghaladó számú csappantyú.
Kérelem benyújtása:
Házilagos lőszerszerelésre és újratöltésre jogosító engedély iránti kérelmet a kérelmező
lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság
részére kell továbbítani.
Eljárási költség:
10.000 forint igazgatási szolgáltatási díj, melyet az ügyben elsőfokon eljáró
rendőrkapitányságot irányító megyei rendőr-főkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A befizetést legkésőbb
az eljáró hatóság iktatószámának megismerését követő napon kell teljesíteni. A közlemény
rovatban fel kell tüntetni a befizetés okát „házilagos lőszerszerelés és újratöltés iránti
kérelem”, valamint az ügy iktatószámát. (Az iktatószám: A Rendőrség iratkezelő rendszere
által a bejelentő tárhelyére küldött értesítésben feltüntetett RZSEIR iktatószám).
A számlaszámokat az R. 2. számú melléklete tartalmazza.
Pdf kiterjesztésű fájl-ban a kérelemhez csatolandó mellékletek:
-

házilagos lőszerszerelés és újratöltés jogszerű végzéséhez előírt vizsga megtételét
igazoló bizonyítvány,
lőfegyvertartási engedély.

A kérelem feldolgozása:
Amennyiben a kérelmet előterjesztő személy a kérelmet az engedélyezésre hatáskörrel,
illetékességgel rendelkező hatósághoz hiánytalanul nyújtotta be, vagy eleget tett a hatóság
hiánypótlási felhívásának, a lőszerelemek tárolóhelye a végrehajtott ellenőrzés alapján a Kr.
előírásainak megfelel, továbbá a kérelmezővel szemben nem áll fenn olyan az Ftv.-ben
meghatározott ok, amely az engedélyezést kizárná, a hatóság intézkedik a „Házi
lőszerszerelési engedély„ (kártyaokmány) legyártására. Az eljáró rendőrhatóság az engedélyt
(kártyaokmány) az ügyfél által megadott címre ajánlott küldeményként, postai úton
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továbbítja, vagy az ügyfél erre vonatkozó igénye esetén, azt személyesen ügyfélfogadási
időben átveheti.
Az ügyfélfogadás rendje megtalálható a rendőrség hivatalos internetes honlapján.
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