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Szervezet kérelme engedély alapján megszerzett újabb eszköz tartásának
engedélyezésére

A tájékoztató hatályos 2021.06.17-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
2. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83823
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
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
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
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
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
8. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516
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Kérelem benyújtása:
A kérelmet az újabb fegyver / lőfegyverdarab / hangtompító megszerzésére jogosító engedélyt
(határozatot) kiadó rendőrhatósághoz kell továbbítani.

Eljárási költség — igazgatási szolgáltatási díj:
-

lőfegyver: 3.000,- Ft/db (személy- és vagyonvédelmi célú lőfegyver esetén az előzetes
engedély iránti kérelem RI-0625 számú űrlapjának benyújtásakor kell megfizetni).
lőfegyverdarab: 3.000,- Ft/db
színházi fegyver (ideértve az „A” kategóriába tartozó színházi tűzfegyvert is): 2.000,Ft/db
filmgyártási célú lőfegyver: 2.000,- Ft/db
flóbert lőfegyver: 2.000,- Ft/db
hangtompító: díjmentes

Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyben elsőfokon eljáró rendőrkapitányságot irányító,
illetve az elsőfokon eljáró megyei rendőr-főkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányság előirányzat-felhasználási 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: „további lőfegyver tartása iránti kérelem munkavégzési célból”, 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.: 1310-821/111/2019. F.)
A számlaszámokat a következő linkre kattintva elérhető tájékoztatóban szereplő 1. táblázat
tartalmazza: az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez
Pdf kiterjesztésű fájl-ban a kérelemhez csatolandó mellékletek:
– a fegyver, a lőfegyverdarab illetve a hangtompító érvényes műszaki tanúsítványa
– a jogszerű megszerzést igazoló dokumentum (forgalmazótól történő megszerzés
esetén átvételi elismervény, egyéb esetben közokirat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat),
– az Európai Unió tagállamából történő behozatal esetén a feladó tagállam illetékes
hatósága által kibocsátott kiviteli (átadási) engedély,
– az Európai Unióhoz nem tartozó államból történő behozatal esetén a Nemzeti Adóés Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszervének igazolása,
– az igazgatási szolgáltatási díj banki átutalással történő megfizetése esetén a
végrehajtott tranzakciót igazoló dokumentum (nem kell eredeti banki igazolás).
A csatolt mellékleteket kizárólag abban az esetben fogadja el a hatóság, ha azon az eredeti
dokumentum teljes tartalma jól olvasható.
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.
számú mellékletében meghatározott dokumentumformátumok.
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A kérelem érkeztetése:
Az elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül előterjesztett kérelem és annak mellékletei a
Központi Rendszeren keresztül kerül továbbításra a kérelem előterjesztője által címzettként
megjelölt rendőrhatóság iratkezelő rendszeréhez, melyről a Központi Rendszer a kérelmet
előterjesztőt értesíti. A rendőrhatóság iratkezelő rendszere a kérelmet és mellékleteit
automatikusan érkezteti, majd az érkeztetésről automatikusan értesítést küld a kérelmet
előterjesztő ügyfélkapuja Értesítési tárhelyére. Abban az esetben, ha a címzettként megjelölt
rendőrhatóság iratkezelő rendszere automatikus értesítést nem küld, úgy a kérelem és az ahhoz
csatolt melléklet(ek) a címzett hatósághoz nem érkezetek meg. Ebben az esetben javasoljuk,
hogy a címzett hatósággal más módon, személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon
vegye fel a kapcsolatot.
A kérelem feldolgozása:
Amennyiben a kérelmet előterjesztő személy a kérelmet az engedélyezésre hatáskörrel,
illetékességgel rendelkező hatósághoz hiánytalanul nyújtotta be a hatóság az engedélyes részére
kártyaokmányt (engedélyt) állít ki.
A kártyaokmányt (engedély) az engedélyes a kereskedelmi meghatalmazottja útján
személyesen veheti át ügyfélfogadási időben az engedélyező rendőrhatóságtól.
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