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Engedélykérelem fegyver és lőszer (töltény) gyártásához, forgalmazásához,
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Azonosító

Űrlap megnevezése

RI-0637

Engedélykérelem fegyverjavítói tevékenység végzéséhez

RI-0638

Engedélykérelem fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem gyártásához

RI-0639

Engedélykérelem fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem forgalmazásához

RI-0637
(inNOVA)

Engedélykérelem fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem gyártásához, valamint
fegyverjavítói tevékenység végzéséhez

A tájékoztató hatályos 2019.10.31-től.
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 gyártó fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem gyártása, a forgalmazói tevékenység
engedélyezése iránti kérelmet a tevékenység helye szerint illetékes megyei rendőrfőkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a javítói tevékenység
engedélyezése iránti kérelmet a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság,
Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére kell továbbítani.
Eljárási költség:
A fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem gyártása, valamint a forgalmazása iránt benyújtott
kérelem igazgatási szolgáltatási díja 150 000 forint;
A javítási tevékenység iránt benyújtott kérelem igazgatási szolgáltatási díja: 80 000 forint.
Alkalmazotti engedély kiadásának igazgatási szolgáltatási díja: 2000 forint, a lőfegyver, lőszer,
lőszerelem tárolóhely engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díja:
– 25 db lőfegyverig és/vagy 5000 db lőszerig: 15 000 forint;
– 26–50 db lőfegyverig és/vagy 10 000 db lőszerig: 35 000 forint;
– 50 db lőfegyver felett és/vagy 10 000 db lőszer felett: 45 000 forint;
– lőszerelem tárolóhely: 35 000 forint.
Nem kell a tárolóhely igazgatási szolgáltatási díját külön leróni, ha a tevékenység
engedélyezésével egyidejűleg a tárolóhely is elbírálásra kerül, feltéve, hogy a tárolóhely
közvetlen fizikai kapcsolatban áll a tevékenység gyakorlásának helyszínével.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyben elsőfokon eljáró rendőrkapitányságot irányító
megyei rendőr-főkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság előirányzatfelhasználási keretszámlájára kell befizetni, előzetes vagy utólagos fizetéssel
Az igazgatási szolgáltatási díj átutalással vagy az Elektronikus Fizetési és Elszámolási
Rendszer (EFER) felhasználásával történő internetes bankkártyás fizetéssel (VPOS)
teljesíthető. Átutalás esetében, a közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizetés okát például:
„lőfegyver gyártása iránti kérelem”, valamint amennyiben az ügy iktatószáma ismert, az
iktatószámot. Az iktatószám az alábbi pozíciókból áll:
X X X X X - X X X /X X X/ X X X X. F. (pl.: 29000-821/111/2019. F.)
A számlaszámokat az R. 2. számú melléklete tartalmazza.
Pdf kiterjesztésű fájl-ban a kérelemhez csatolandó mellékletek:
1.) A gyártás, a forgalmazás a javítás iránti kérelmek esetében:
– az épület méretarányos tervrajza;
– a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek elválasztásának módja;
– a biztonsági berendezésre vonatkozó adatokat, műszaki leírást (acélrács, biztonsági
fólia, riasztóberendezés stb.) amennyiben annak terjedelme a mellékletként történő
csatolást indokolja;
– az alkalmazottak, illetve egyéni vállalkozó szakképzettségének igazolása,
fegyverismereti vizsgabizonyítvány;
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– a javításra és tárolásra használt helyiségek számát és nagyságát;
– használati jog igazolása, ha a tevékenység helye, illetve a tárolóhely nem a kérelmező
tulajdona
Gyártásra jogosító engedély iránti kérelem esetén az 1. pontban foglaltakon túl:
A.) Amennyiben rendelkezésre áll a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára jogosult (kijelölt)
szervezet szakvéleménye, amely tartalmazza:
– a polgári kézilőfegyverek és lőszerek vizsgálatára vonatkozó MSZ 15765, illetve a
töltények minősítésére vonatkozó MSZ 15764 szabványban előírt, az adott lőfegyverre,
gáz- és riasztófegyverre, légfegyverre, illetve lőszerre vonatkozó vizsgálati módszer és
eljárás szerint elvégzett vizsgálatok alapján a biztonságos működésre vonatkozó
megállapításokat;a fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem megfelel e rendelet
előírásainak;
– a fegyverre, lőszerre (töltényre) és lőszerelemre vonatkozó egyéb, a biztonságos és
jogszerű használat szempontjából fontos megállapításokat;
B.) a típusjóváhagyó vizsgálathoz kötött fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem esetén a
gyártási dokumentációt (tervrajz, gyártási eljárás, technológia);
C.) a gyártani kívánt lőfegyver fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem adatait (típusát,
jellemzőit), a mennyiségét és a raktári készlet nagyságát;
D.) a gyártás megkezdésének idejét.
Forgalmazásra jogosító engedély iránti kérelem esetén az 1. pontban foglaltakon túl:
– a forgalmazni kívánt fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem megnevezése és a
raktárkészlet nagysága.
Javításra jogosító engedély iránti kérelem esetén az 1 pontban foglaltakon túl:
– a javításra és tárolásra szolgáló helyiségek számát és nagyságát;
– a javító tevékenység pontos leírását (lőfegyverjavítás, gáz- és riasztófegyver-javítás,
távcsőszerelés, stb.)
A kérelmező a becsatolt dokumentumok eredeti példányát a hatóság felhívására köteles
bemutatni.
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 tárolóhely a helyszínen végrehajtott ellenőrzés alapján megfelel az
Kr.-ben előírtaknak, továbbá a kérelmezővel szemben nem áll fenn olyan az Ftv.-ben
meghatározott ok, amely az engedélyezést kizárná, a hatóság határozat formájában engedélyezi
a javítási tevékenység végzését. Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott engedélyező
határozatot a Rendőrség a kérelmet benyújtó ügyfélnek megküldi. A lőfegyver-kereskedő
engedélye (kártyaformátumú okmány) az ügyfél nyilatkozata szerint postai úton vagy
személyesen, ügyfélfogadási időben kerül átadásra.
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