
Ügyféltájékoztató 

fegyverismereti vizsgára történő jelentkezési lap benyújtásához 

 
 

Tájékoztatóban szereplő inNOVA űrlap 

Témacsoport: Polgári lőfegyver ügyintézés 

Azonosító Űrlap megnevezése 

RI-0655 Jelentkezési lap fegyverismereti vizsgára 

A tájékoztató hatályos 2020.06.30-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. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 

      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83823.323256 

3. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény  

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.338642  

4. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban 

Kr.) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86434.329877 

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=112629.326988  

6. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges 

elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet (a 

továbbiakban: BM rendelet) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84517.328286 

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=84536.328287 

8. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) 

IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679 

 

A fegyverismereti vizsgakérdéseket a BM rendelet 1. számú, a házilagos 

lőszerszereléshez és –újratöltéshez előírt vizsgakérdéseket a BM rendelet 2. számú 

melléklete, a fegyverforgalmazási vizsgakérdéseket a Kr. 10. számú melléklete 

tartalmazza.  

 

Eljárási rend 

Kérelem benyújtása: 
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A kérelmet a megyei rendőr- főkapitánysághoz vagy a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz 

kell továbbítani. 

 

Eljárásért fizetendő költségtérítés: 

A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, valamint házilagos lőszerszereléshez 

és –újra töltéshez szükséges vizsga díja 10 000 forint, melyet az ügyben első fokon 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 például: „fegyverismereti 

vizsgára jelentkezés”, 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.) 

 

A számlaszámokat a következő linkre kattintva elérhető tájékoztatóban szereplő 1. táblázat 

tartalmazza: az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez 

 

A kérelemhez mellékletet csatolni nem kell. 

 

Kérelem feldolgozása: 

A vizsgát szervező és lebonyolító megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság a vizsga helyszínét 

és időpontját a vizsgára jelentkezővel, illetve meghatalmazottjával közli. A vizsgára 

jelentkezés során a személyes megjelenés nem szükséges.    

 
 

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/e-ugyintezessel-kapcsolatos-szabalyzatok

