Ügyféltájékoztató
alkalmazotti hozzájáruláshoz (fegyvergyártó, forgalmazó, javító) szükséges
engedélykérelem benyújtásához
Tájékoztatóban szereplő ÁNYK űrlap
Témacsoport: Polgári lőfegyver ügyintézés
Azonosító

Űrlap megnevezése

RI-0640

Engedélykérelem alkalmazotti hozzájáruláshoz (fegyvergyártó, forgalmazó,
javító)

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
A kérelem benyújtása:
Az alkalmazotti hozzájárulás (gyártó, forgalmazó, javító) iránti kérelmet a szervezet vagy az
egyéni vállalkozás tevékenységének helye szerint illetékes rendőr-főkapitányság, javító
alkalmazotti hozzájárulás iránti kérelmet a tevékenység helye szerint illetékes
rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére kell továbbítani.
Amennyiben ugyanazon szervezetnek vagy egyéni vállalkozásnak kettő, esetleg három

különböző tevékenységre is van engedélye, az alkalmazotti kérelmeket ebben az esetben
tevékenységenként külön-külön szükséges előterjeszteni.
Eljárási költség:
Az alkalmazotti hozzájárulás iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díja személyenként 2000
forint. Az igazgatási szolgáltatási díjat javító esetén az ügyben elsőfokon eljáró
rendőrkapitányságot irányító megyei, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság, gyártó,
forgalmazó esetén az elsőfokon eljáró 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 „alkalmazotti kérelem gyártáshoz,
forgalmazáshoz, javításhoz”, 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 melléklet(ek):
– a gyártásra, forgalmazásra, javításra jogosító szakképzettséget igazoló okirat.
A kérelmező a becsatolt dokumentumok eredeti példányát a hatóság felhívására köteles
bemutatni.
Kérelem feldolgozása:
Amennyiben a kérelem az engedélyezésre hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósághoz
hiánytalanul került benyújtásra, vagy a kérelmező eleget tett a hatóság hiánypótlási
felhívásának és a kérelem megfelel a jogszabályi előírásoknak, a hatóság engedélyező
határozatot bocsát ki. Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott határozatot a Rendőrség
a kérelmet benyújtó ügyfélnek megküldi. A hatóság a gyártási, forgalmazási vagy javítási
tevékenység végzésére feljogosított alkalmazott részére kártyaokmányt állít ki, amely az
ügyfél nyilatkozata szerint postai úton vagy személyesen, ügyfélfogadási időben kerül
átadásra.
Az ügyfélfogadás rendje megtalálható a rendőrség hivatalos internetes honlapján.
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