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esetén)

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
Eljárási rend
Kérelem benyújtása:
A személy- és vagyonvédelmi célú, és kereskedő készletén lévő lőfegyver esetén a
hatástalanításához szükséges kérelmet, a kérelmező tevékenységének helye szerint illetékes
Megyei Rendőr-főkapitánysághoz, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz kell

továbbítani. A lőfegyverek hatástalanításának a bizottság (EU) 2015/2043 Rendelet 1.
mellékletében előírtaknak kell megfelelnie.
Eljárási költség:
2000 forint igazgatási szolgáltatási díj, melyet az ügyben első fokon eljáró megyei rendőrfőkapitányság, 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 „lőfegyver hatástalanítási kérelem”, valamint az ügy iktatószámát. (Az iktatószám: A
Rendőrség iratkezelő rendszere által a bejelentő tárhelyére küldött értesítésben feltüntetett
RZSEIR iktatószám).
A kérelemhez mellékletet csatolni nem kell.
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 jogszabályi feltételei fennállnak, illetve hiánypótlásra felszólításnak eleget tett,
a Rendőrség az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott döntést, a kérelmet benyújtó
ügyfélnek megküldi. Az engedély átvételéhez személyes megjelenés nem szükséges.
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