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Fellebbezés az igazgatásrendészeti szakterület által meghozott döntések ellen

A tájékoztató hatályos 2020.04.20-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. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi
CXX. törvény (továbbiakban: Rfesz. tv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152650.337597
4. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83823.377002
5. Az
illetékekről
szóló
1990.
évi
XCIII.
törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.376380
6. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló
2005.
évi
CXXXIII.
törvény
(a
továbbiakban:
SzVMt.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95492.370570
7. 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
8. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével,
használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra
vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról szóló 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206343.350118
9. 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
10. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII.
29.) Korm. rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206344.377632

11. A polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 53/2012. (X. 26.) BM rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155408.230136
12. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, a lőszer hatósági
tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84536.350438
13. A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati
jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII.
14. 14.) BM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157409.233487
15. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. BM rendelet (a
továbbiakban: BMr.) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102416.372053
16. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679
Kérelem benyújtása:
Az űrlap az egyes témacsoportokban született hatósági döntések ellen biztosítja a fellebbezés
elektronikus úton történő benyújtásának a lehetőségét.
Az űrlapon kötelező kitölteni:
1) a hivatkozási szám adatmezőt (mivel ez az információ fogja a beadványt automatikusan
az illetékes hatóság részére továbbítani), továbbá
2) az ügyszámot (amely automatikusan beajánlja a fellebbezés tárgyát).
Az űrlappal benyújtható témacsoportok:
 A személy-és vagyonvédelmi, magánnyomozói, valamint vagyonvédelmi rendszert
tervező szerelő tevékenységek ügyében hozott döntések
 A rendészeti feladatokat ellátó személyek ügyében hozott döntések
 A pirotechnikai tevékenység bejelentésével kapcsolatosan hozott döntések
 A figyelmeztető és megkülönböztető jelzés engedélyezése tárgykörében hozott
döntések
 A fegyverengedélyügyi eljárások ügyében hozott döntések
Meg kell jelölni, hogy a fellebbezést a hatóság határozata vagy végzése ellen kerül benyújtásra.
Eljárásért fizetendő költségtérítés:
A fellebbezés illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az űrlapon kiválasztásra kerülő
témacsoport és a fellebbezés tárgya automatikusan beajánlja a konkrét ügyben benyújtásra
kerülő fellebbezés illetékét vagy igazgatási szolgáltatási díját. A számlaszámokat a következő
linkre kattintva elérhető tájékoztatóban szereplő 1. és 2. táblázat tartalmazza: az
űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez
Csatolandó mellékletek:
Az űrlaphoz melléklet csatolható.

