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Kérelem lőfegyver kiállításához

A tájékoztató hatályos 2022.01.01-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 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
7. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516
Eljárási rend
Kérelem benyújtása:
A lőfegyver-kiállítás iránti kérelmet a tevékenység (kiállítás) helye szerint illetékes megyei
rendőr-főkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére kell továbbítani.
Eljárásért fizetendő költségtérítés:
A kiállítási engedély iránt benyújtott kérelem igazgatási szolgáltatási díja: 20.000 Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyben elsőfokon eljáró megyei rendőr-főkapitányság,
Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság 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:
„lőfegyver kiállítása 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.)
Számlaszámok: 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 helyiség alaprajza;
 biztonsági berendezések és a kiállítás őrzésvédelmének leírása amennyiben, annak
terjedelme a mellékletként történő csatolást indokolja.
A 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 kiállítás helyszínén végrehajtott ellenőrzés alapján megfelel a Kr.
rendeletben előírtaknak, továbbá a kérelmezővel szemben nem áll fenn olyan az Ftv.-ben
meghatározott ok, amely az engedélyezést kizárná, a hatóság határozat formájában
engedélyezi a kiállítás megrendezését. Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott
engedélyező határozatot a Rendőrség a kérelmet benyújtó ügyfélnek megküldi. Az eljárás
során az engedély átvételéhez személyes megjelenés nem szükséges.
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