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TÁJÉKOZTATÓ
Lőfegyver-kereskedői tevékenységet végzők számára

A Magyar Közlöny 2013. november 20-án megjelent 192. számában kihirdetésre került a
44/2013. (XI. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.), amely más jogszabályok mellett,
az európai uniós szabályozóban foglalt előírásoknak megfelelően részlegesen módosította a
fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendeletet (a továbbiakban:
Kormányrendelet). Az R. 2013. november 28-án hatályba lépő rendelkezése a lőfegyverkereskedők Országos Rendőr-főkapitányság felé fennálló bejelentési kötelezettségét
továbbra is fenntartotta, azt kibővítette a közösségi vámhatáron keresztül, harmadik
országba irányuló lőfegyver kiviteli engedélyek körére is. Így 2013. november 28-tól e
jogügyletek lebonyolítására engedéllyel rendelkezők kötelesek 5 napon belül az Országos
Rendőr-főkapitányságnak
bejelenti
mindazokat
az
adatokat,
melyeket
a
Kormányrendeletben újonnan megjelenő 24. számú mellékletének I. pontja meghatároz.
A 24. számú melléklet I. pontja alapján a bejelentési kötelezettség alá tartozó adatok a
következők:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma, EORI száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító
jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye, EORI száma,
4. a végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a külföldi szerződő partnerrel) neve, címe,
székhelye, EORI száma,
5. az ügynök, képviselő (amennyiben nem egyezik meg a kérelmezővel) adóazonosító száma,
EORI száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói
nyilvántartási száma),
6. kivitel szerinti országok, és azok két karakteres ISO betűkódja,
7. behozatal szerinti országok, és azok két karakteres ISO betűkódja,
8. tranzit harmadik országok, és azok két karakteres ISO betűkódja,
9. a tervezett kiviteli vámeljárás alá vonást végző EU tagállamok, és azok két karakteres ISO
betűkódja,
10. a szállító eszköz megjelölése,
11. lőfegyver, lőszer szállítása esetén ADR és RID szerinti nemzetközi azonosító száma,
12. indulás és érkezés várható időpontja,
13. a kiszállítani kívánt eszköz
13.1. Ftv. szerinti meghatározása, illetve besorolása,
13.2. megnevezése,
13.3. vámtarifaszáma,
13.4. mennyisége,
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13.5. mértékegysége,
13.6. euróban meghatározott értéke,
13.7. jelölése,
14. a végső felhasználás célja,
15. az ügylet devizamentes vagy ideiglenes jellegére történő utalás, valamint
16. dátum, cégszerű aláírás, bélyegző.
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