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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. 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
3. 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
4. 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
5. 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
Az európai lőfegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány öt évig hatályos,
hatályossága kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély
kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján - biztosítottak.
Az európai lőfegyvertartási engedély nem ruházható át, azt az engedéllyel rendelkező személy
a tűzfegyver birtoklása során köteles magánál tartani.
Kérelem benyújtása:
A személy- és vagyonvédelmi szervezet alkalmazottja részére Európai lőfegyvertartási
engedély iránti kérelmet a szervezet tevékenységének helye szerint illetékes megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság részére kell továbbítani.

Eljárási költség:
4000 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 „európai lőfegyvertartási engedély 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:
-

érvényes műszaki tanúsítvány

Továbbá mellékletként 1 darab 4x4-es fénykép (igazolványkép) becsatolása szükséges,
melyet postai úton, vagy személyesen szükséges az illetékes hatósághoz benyújtani.
A kérelmező kereskedelmi meghatalmazottja a becsatolt dokumentum eredeti példányát a
hatóság felhívására köteles bemutatni.
Kérelem feldolgozása:
Amennyiben a kérelem feldolgozása során megállapításra kerül, hogy az arra jogosult ügyfél
a kérelmet a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósághoz hiánytalanul nyújtotta be. A
Rendőrség az engedélyezésről dönt. Az európai lőfegyvertartási engedély átvétele a
kérelmező kereskedelmi meghatalmazottja útján ügyfélfogadási időben történik.
Az ügyfélfogadás rendje megtalálható a rendőrség hivatalos internetes honlapján.
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