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Az elektronikusan intézhető ügy rövid leírása 

Fegyveres biztonsági őrség létesítésének, megszüntetésének vagy a működtetés módosításának 

kezdeményezése.  

Fegyveres biztonsági őrség őrszolgálati okmányainak jóváhagyására irányuló kérelem. 

Ki jogosult az eljárásra? 

Aki a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. 

évi CLIX. törvény szerint fegyveres biztonsági őrséget működtet vagy működtetni szándékozik. 

A kérelem történhet személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján.  

Milyen adatokat kell megadni? 

a) Az ügyfél (jogi személy) és/vagy képviselőjének neve. 

b) Az ügyfél (jogi személy) székhelye. 

c) Az ügyfél hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelme.  

d) A kérelem részletes indoklása. 

Milyen iratok szükségesek? 

Amennyiben rendelkezésre állnak, a kérelmet megalapozó dokumentumok. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak? 

Illetékköteles, amelynek mértéke, mint általános tételű eljárási illeték 3000 Ft.  

Az eljárási illeték megfizetése az Országos Rendőr-főkapitányság, a következő linkre kattintva 

elérhető tájékoztatóban szereplő 4. táblázatban található számlájára történő átutalással, a 

közlemény rovatban az ügyfél nevének (jogi személy megnevezése) feltüntetésével teljesíthető:  

számlaszámok az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez 

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/e-ugyintezessel-kapcsolatos-szabalyzatok
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Hol intézhető el? 

Fegyveres biztonsági őrség létesítésének, megszüntetésének vagy a működtetés módosításának 

kezdeményezése az Országos Rendőr-főkapitányságon 

Fegyveres biztonsági őrség őrszolgálati okmányainak jóváhagyására irányuló kérelem esetén 

az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon. 

Ügyintézés határideje 

60 nap  

Jogorvoslati lehetőség 

A fegyveres biztonsági őrség létesítésének, megszüntetésének vagy a működtetés módosítására 

vonatkozó eljárás során fellebbezésre nincs lehetőség. A hatóság döntése ellen az ügyfél a 

vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kizárólag 

közigazgatási perrel élhet.  A keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - kell a 

vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. 

A benyújtási határidő: 30 nap. A jogorvoslat (közigazgatási per) illetéke: 30 000,- Ft  

A fegyveres biztonsági őrség őrszolgálati okmányainak jóváhagyására vonatkozó eljárásban 

fellebbezésnek van helye, amit az elsőfokú döntést hozó megyei rendőr-főkapitányságnál, az 

elbírálására jogosult Országos Rendőr-főkapitányságnak címezni kell előterjeszteni. 

A benyújtási határidő: 15 nap. Fellebbezés illetéke: 5000,- Ft  

Fontosabb fogalmak 

Fegyveres biztonsági őrséggel kell védeni az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása 

szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységet, létesítményt, szállítmányt, ha a védelemre 

a rendvédelmi szervek, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabállyal nem kötelezettek, 

de az őrzés a közbiztonság vagy a nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt.  

Így különösen:  

a) az állam biztonsága, illetve a honvédelem szempontjából fontos létesítményt; 

b) a nemzetközi személy- vagy teherforgalomban működő repülőteret; 

c) olyan robbanásveszélyes, tűzveszélyes, mérgező, valamint az egészségre vagy a 

környezetre veszélyes anyag felhasználásával, gyártásával, tárolásával, 

forgalmazásával, szállításával összefüggő tevékenységet, amely katasztrófát okozhat, 

továbbá a jogszabályban meghatározott nukleáris és más radioaktív anyagot, nukleáris 

létesítményt; 

d) a lakosság alapvető szükségletét biztosító infrastruktúra és közműrendszer egyes 

elemeit; 

e) a kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értéket; 

f) a postai szolgáltató kiemelt létesítményét, a közszolgálati rádió és televízió, a távközlési 

rendszerek központi létesítményét. 

A fegyveres biztonsági őrség létrehozására vagy megszüntetésére irányuló eljárást a 

létesítmény vagy tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező miniszter, az illetékes helyi 
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önkormányzat jegyzője, a rendőrség, a létesítmény üzemeltetője, birtokosa, illetőleg a 

tevékenység folytatója kezdeményezheti. 

Az őrzés elrendeléséről, a fegyveres biztonsági őrség létrehozásáról, működtetéséről és 

megszüntetéséről, a fegyveres biztonsági őrség őrszolgálati okmányainak jóváhagyásáról a 

Rendőrség határozattal dönt. 

Vonatkozó jogszabályok 

 a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 

1997. évi CLIX. törvény 1. § (1), (3) és (4) bekezdés c) pontja; 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. § (1) bekezdés 

a) pontja, 16. § c) pont, 35. §, 36. § (1) bekezdés; 50 § (1) bekezdés c) pont, 80. §, 

82. § (1) bekezdés, 116. § (4) bekezdés a) pontja;  

 Az illetékekről szóló 1993. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdés, 29. § (1)-(2) bekezdés, 

43. § (3) bekezdés;  

 A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat és hatásköréről szóló 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés 1) pontja, 11. § (3) bekezdés h) 

pont 

 

 

 


