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A tájékoztató hatályos 2018.01.01-tól.
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
9. A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának
egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI.15.) NM rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15256.338362

Eljárási rend
Kérelem benyújtása:
A munkavégzési célú lőfegyver tartásának tárgyában a kérelmet a szervezet tevékenység
helye szerint illetékes rendőrkapitányságra, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságra
kell benyújtani.
Eljárási költség:
 szervezetek lőfegyver tartásának engedélyezése fegyverenként : 3.000.- Ft;
 szervezeteknél a lőfegyvert, lőszert birtokló alkalmazottak foglalkoztatásához
szükséges hozzájárulás, illetve az alkalmazotti engedély kiadása alkalmazottanként:
2.000;Ft;
 lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely engedélyezése:
25 db lőfegyverig és/vagy 5000 db lőszerig: 15.000,- Ft;
26–50 db lőfegyverig és/vagy 10 000 db lőszerig: 35.000,- Ft;
50 db lőfegyver felett és/vagy 10 000 db lőszer felett: 45.000,- Ft;
lőszerelem tárolóhely: 35.000,-Ft.
Az ügyben első fokon eljáró rendőrkapitányságot irányító megyei rendőr-főkapitányság,
Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság 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 „kérelem
munkavégzési célú lőfegyver tartásához”, 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 file-ban a kérelemhez csatolandó mellékletek:
 lőfegyver-kereskedői engedély, vagy lőtér üzemeltetési engedély;
 előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat igazolása (foglalkozás-egészségügyi
vizsgálatra jogosult szerv állítja ki). A vizsgálat orvosi és pszichológiai részből áll;
 a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismeretek és gyakorlati jártasság meglétét
igazoló vizsgabizonyítvány;
 egyéni vállalkozói igazolvány;
 amennyiben rendelkezésre áll a lőfegyver tárolóhelyről készített vázlatrajz, és
biztonságtechnikai leírás.
Kérelem feldolgozása:
Amennyiben a kérelem feldolgozása során megállapításra kerül, hogy az arra jogosult ügyfél
a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósághoz hiánytalanul nyújtotta be a kérelmet és az
engedélyezés törvényi feltételei fennállnak, illetve eleget tett a hiánypótlásra felszólításnak, a
hatóság a lőfegyver tartását engedélyező döntést (engedély) hoz. A lőfegyvertartási tartási
engedélyt, valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt (kártyaokmány) az
engedélyes a kereskedelmi meghatalmazottja útján személyesen veheti át ügyfélfogadási
időben az engedélyező rendőrhatóságtól.
Az ügyfélfogadás rendje megtalálható a rendőrség hivatalos internetes honlapján.
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