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Bejelentés szervezet cégadataiban bekövetkezett változásról

A tájékoztató hatályos 2019. 08. 08 -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. 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
Kérelem benyújtása:
Az adatváltozás bejelentést a tevékenységének helye szerint illetékes rendőrkapitányság,
gyártó, forgalmazó, továbbá személy-és vagyonvédelmi, filmgyártási „A” kategóriába tartozó
tűfegyver tartása, valamint munkavégzési „A” kategóriába tartozó tűzfegyver és hangtompító
tartása esetén a szervezet tevékenységének helye szerint illetékes rendőr-főkapitányság,
Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére kell továbbítani.
Eljárási költség:
A változás bejelentésének igazgatási szolgáltatási díja 3000 forint.
Amennyiben a változás a kiadott engedély (kártyaokmány) cseréjét is indokolttá teszi, annak
igazgatási szolgáltatási díja lőfegyver-kereskedő esetében kártyaokmányonként 2000 forint,
lőfegyvertartására jogosító engedély (kártyaokmány) cseréje esetén, kártyaokmányonként
4000 forint.

A telephely és az elérhetőség adataiban bekövetkezett változás bejelentése díjmentes.
A díjat az ügyben első fokon eljáró rendőrkapitányságot irányító, illetve az első fokon eljáró
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: „bejelentés cég
nevének megváltozásáról”, valamint az ügy iktatószámát. 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 bejelentéshez mellékletet csatolni nem kell.
Kérelem feldolgozása:
Amennyiben a bejelentés az engedélyezésre hatáskörrel, illetékességgel rendelkező
hatósághoz kerül benyújtásra és annak tartalma megfelelő, a hatóság a bejelentés alapján a
változást a rendelkezésre álló nyilvántartásban rögzíti, továbbá indokolt esetben
elektronikusan hitelesített és kiadmányozott határozatot ad ki. Amennyiben a bejelentés okán
a lőfegyver-kereskedői vagy a lőfegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány
(kártyaokmány) cseréjére (kiadás) kerül sor, azt az engedélyes a kereskedelmi
meghatalmazottja útján személyesen veheti át ügyfélfogadási időben az engedélyező
rendőrhatóságtól.
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