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1 Bevezetés 

Ez a dokumentum elmagyarázza, hogyan használható a belső piaci információs rendszer 
(IMI) a tűzfegyverek transzferére vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos információk 
cseréjére az (EU) 2019/686 rendeletnek megfelelően.   
Három információcsere-típusról van szó: 

 előzetes hozzájárulásról szóló értesítés (engedély tűzfegyverek megvásárlására 
vagy megszerzésére egy másik tagállamból); 

 tűzfegyverek másik tagállamba történő transzferéhez szükséges engedélyről 
szóló értesítés; 

 a transzferükhöz előzetes hozzájárulást nem igénylő tűzfegyverek listájának 
rögzítése. 

Jogszabályok 

A tűzfegyverekről szóló 91/477/EGK irányelv, valamint az azt módosító 2008/51/EK és 
(EU) 2017/853 irányelvek szabályokat állapítanak meg a fegyverek megszerzésének és 
tartásának ellenőrzésével kapcsolatban az összes uniós tagállam vonatkozásában. A 
2017-es módosítás nyomán a 13. cikk megállapítja, hogy a „tagállamok illetékes 
hatóságainak elektronikus úton információt kell cserélniük a tűzfegyverek valamely 
másik tagállamba történő transzferére kiadott engedélyekről”.  

A 2019/686 rendelet1 előírja, hogy mikor van szükség információcserére, és hogy e 
cseréknek milyen információkra kell kiterjedniük. Azt is előírja, hogy az 
információcserének az IMI rendszeren keresztül kell zajlania.  

A Bizottság (EU) 2019/689 végrehajtási határozata a tűzfegyverek Unión belüli 
transzferére vonatkozó információcserékkel kapcsolatos rendelkezéseket az 
1024/2012/EU rendelet 4. cikke értelmében kísérleti projekt tárgyává teszi, és 
meghatározza a releváns igazgatási együttműködési rendelkezések végrehajtásához 
szükséges alapvető technikai funkciókat és eljárásokat. 

IMI 

Az IMI2 információcserére szolgáló, biztonságos többnyelvű online eszköz. Azért 
fejlesztették ki, hogy lehetővé tegye az Unió közigazgatási szervei és az uniós jog 
gyakorlati végrehajtásában részt vevő európai intézmények és szervek közötti 
információcserét.  

 

 

  

                                                             

1 A Bizottság (EU) 2019/686 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. január 16.) 
a 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek Unión belüli 
transzferére vonatkozó információk elektronikus eszközökkel történő 
szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=hu 

2 Az IMI weboldala: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_hu.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=hu
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_hu.htm
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2 Az IMI használata 

2.1 Bejelentkezés az IMI rendszerbe 

Az IMI bármely alapvető internetes böngésző segítségével elérhető. Az IMI-be való 
bejelentkezéshez másolja és illessze be a következő hivatkozást internetes 
böngészőjébe, vagy kattintson az alábbi hivatkozásra: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

Az első bejelentkezésnél adja meg felhasználónevét és az ideiglenes jelszót, amelyet 
kapott.  

A rendszer az első alkalommal bejelentkező felhasználókat azonnal felkéri, hogy 
ideiglenes jelszavukat változtassák meg egy tetszőleges új jelszóra. Miután ezzel végzett, 
a rendszer felkéri, hogy hozzon létre és erősítsen meg egy 12 karakterből álló biztonsági 
kódot, amelyet minden alkalommal használnia kell majd az IMI-be való 
bejelentkezéshez.  

A következő bejelentkezések alkalmával meg kell adnia felhasználónevét és jelszavát, 
majd biztonsági kódjának azt a három véletlenszerűen kiválasztott számjegyét, amely 
kiemelve jelenik meg a képernyőjén. 

Miután bejelentkezett, a rendszer átirányítja Önt az IMI kezdőlapjára.  

2.2 Az IMI kezdőlapja 

Miután sikeresen bejelentkezett az IMI-be, megjelenik az Ön IMI-irányítópultja. A 
képernyő bal oldalán található menü segítségével a következő műveleteket végezheti el: 

 meglévő értesítések keresése; 

 új értesítések kezdeményezése; 

 jelentések letöltése;  

 jelszavának és biztonsági kódjának megváltoztatása; 

 hatósága adatainak kezelése/megtekintése; 

 az IMI rendszerben regisztrált más hatóságok adatainak megtekintése. 

2.3 Irányítópult 

Az irányítópult megkönnyíti az információcsere kapcsán napi szinten felmerülő 
feladatok elintézését. Az irányítópult révén Ön megjelenítheti értesítésvázlatainak, 
valamint a közelmúltban kapott, illetve frissített értesítéseinek listáját. A központi 
hatóságoknak lehetőségük van továbbá a jóváhagyást igénylő értesítések 
megjelenítésére, ha a regionális vagy helyi hatóságok értesítéseihez koordinátori 
jóváhagyás szükséges. 

2.4 Keresés 

Az IMI keresési funkciójával az IMI rendszerben szereplő értesítések körében lehet 
keresési feltételeket megadva keresni.   

A következő két menüpont áll rendelkezésre az értesítések lehívásához: „Keresés 
minden űrlap körében” és „Keresés űrlap típusa szerint”. A „Keresés űrlap típusa 
szerint” menüpont lehetőséget ad Önnek arra, hogy csak az Előzetes hozzájárulásról 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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szóló értesítések, vagy csak a Transzferengedélyek között keressen, és szélesebb körű 
keresési feltételeket kínál.   

Célszerű a „Keresés űrlap típusa szerint” menüpontot használni. 

Például ha szeretne egy korábban beérkezett Előzetes hozzájárulásról szóló értesítésre 
rákeresni: válassza ki a menüből a következőket: „Riasztások és értesítések” -> „Keresés 
űrlap típusa szerint” -> „Tűzfegyverek – Előzetes hozzájárulás”.   

Ezt követően megadhatja az előzetes hozzájárulás hivatkozási számát, amennyiben azt 
papírformában kapta meg, vagy megadhatja a küldő országot, valamint a vevő vagy az 
eladó nevének egy részét. Felhívjuk figyelmét, hogy a vevő vagy az eladó neve alapján 
történő kereséshez először be kell jelölnie, hogy a vevő vagy az eladó jogi vagy 
természetes személy-e. 

2.5 Fordítások 

Az IMI rendszer gépi fordítást bocsát rendelkezésre a szabadon kitölthető mezők 
esetében az Unió összes hivatalos nyelvén. Lefordíthat egy konkrét szabadon kitölthető 
mezőt, vagy az „Összes szöveg lefordítása” gomb segítségével lefordíthatja az értesítés 
összes szabadon kitölthető mezőjét a képernyő nyelvválasztó menüjében kiválasztott 
nyelvre. A csatolt okmányok lefordítására jelenleg még nincs lehetőség. 
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3 Előzetes hozzájárulásról szóló értesítés 

3.1 Jogi háttér 

Amikor egy hatóság előzetes hozzájárulást bocsát ki egy kereskedő vagy egy 
természetes személy részére tűzfegyver másik tagállamból való megszerzésére, az IMI-n 
keresztül értesítenie kell erről a másik tagállamot, „Előzetes hozzájárulásról szóló 
értesítés” küldésével. 

Az értesítésnek tartalmaznia kell az (EU) 2019/686 rendelet 4. cikkében felsorolt 
információkat, valamint az előzetes hozzájárulásról kiadott okmány másolatát. 

 

Az előzetes hozzájárulást kiadó tagállamnak az előzetes hozzájárulás 
kibocsátását követő 7 naptári napon belül meg kell küldenie az IMI-
értesítést a tűzfegyverek helye szerinti országnak. 

3.2 Az előzetes hozzájárulásról szóló értesítés létrehozása és elküldése 

1. Kattintson a bal oldalon található menüben a következőkre: Riasztások és 
értesítésekÉrtesítés létrehozásaTűzfegyverek – Előzetes hozzájárulás. 

2. Töltse ki az Előzetes hozzájárulás fülön található mezőket: 

 A tűzfegyverek helye szerinti ország: ez az ország kapja meg az IMI-értesítést. 

 Az előzetes hozzájárulási okmány beszkennelt másolata: ide kell feltöltenie 

az előzetes hozzájárulási okmány másolatát (általában PDF-formátumú fájl). 

Ehhez kattintson a „Fájl feltöltése” lehetőségre, majd válassza ki a 

dokumentumot. 

 Kibocsátás dátuma: az előzetes hozzájárulási okmány kibocsátásának dátuma. 

 Lejárat dátuma: az a nap, amikor az előzetes hozzájárulás érvényessége lejár. 

Az IMI-értesítés ezen a napon lezárul. 

 Az előzetes hozzájárulási okmány nemzeti hivatkozási száma: az egyedi 

azonosító, amelyet a kibocsátó ország rendel az okmányhoz. 

 A küldő hatóság bocsátotta ki? Ha az IMI-értesítést az előzetes hozzájárulást 

kibocsátó hatóság küldi, válassza az igent. Ha nem, akkor válaszoljon nemmel, és 

adja meg a kibocsátó hatóság elérhetőségét. 

 A tűzfegyverek vevőjének/beszerzőjének adatai. 

 A tűzfegyverek eladójának/birtokosának adatai. Először tüntesse fel, hogy 

ismert-e a tűzfegyverek eladójának vagy birtokosának kiléte, és ennélfogva 

szerepel-e az előzetes hozzájárulási okmányban. Szinte minden tagállamban ez a 

helyzet áll fenn. Amennyiben a tűzfegyverek eladója/birtokosa ismert, meg kell 

adni az adatait az IMI-űrlapon. 

 További információk: itt kiegészítő információkat adhat meg az előzetes 

hozzájárulással kapcsolatban. 

 

Az összes kötelező mezőt piros csillag (*) jelöli, és ezeket ki kell töltenie, 

különben nem tudja elmenteni az értesítéstervezetet. 

3. Amikor elkészült, az értesítés létrehozásához kattintson az „Új létrehozása” gombra 
az oldal jobb felső sarkában. 
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4. Az értesítés státusza ekkor: Tervezet. 

 

Amikor az értesítés „Tervezet” státuszban van, a következő műveletekre 

nyílik lehetőség: 

 bármely információ szerkesztése; 

 az „Ügykezelési információk” fül megtekintése az értesítés főbb 

adatainak – például más értesítésekre mutató hivatkozásoknak – a 

nyomon követéséhez; 

 észrevételek és csatolmányok hozzáadása a releváns fülön. 

5. Kattintson a „Benyújtás” gombra. 

6. Kattintson a „Jóváhagyás és kiküldés” gombra, hogy értesítését a rendszer 
továbbítsa a másik ország központi hatósága számára. 

Az értesítés ezt követően „Véleményezhető” státuszba kerül, egészen a lejárat napjáig. 

Ebben a státuszban mind a küldő, mind a fogadó felek fűzhetnek megjegyzéseket, 

valamint csatolhatnak okmányokat az értesítéshez. Az érintettek minden új 

dokumentumról és csatolmányról automatikus e-mail-értesítést kapnak. 

 

Amíg az értesítés véleményezhető: 

 a központi hatóságok az eszköztárban található „Továbbítás” 

gombbal továbbíthatják az értesítést egy regionális vagy helyi 

hatóságnak; 

 valamennyi fél megnézheti a „Címzettek” fülön, hogy mely hatóságok 

kapták meg az értesítést; 

 valamennyi fél számára nyitva áll a lehetőség, hogy megjegyzéseket 

fűzzön és további okmányokat csatoljon az értesítéshez; 

 az értesítés tartalma nem módosítható. 

Az értesítés tartalma a kiküldés után többé nem frissíthető. 

 

Ha helyesbítenie kell az értesítésben megadott információk valamelyikét:  

 nyissa meg az értesítést, majd kattintson a „Visszavonás” gombra; a 

műveletet indokolja azzal, hogy helyesbített változatot kíván 

benyújtani;  

  kattintson a következőkre: Adatok 

felhasználásaTűzfegyverekElőzetes hozzájárulás, hogy a 

visszavont értesítés adataival új értesítést hozzon létre; 

 módosítsa a helytelen adatokat, majd küldje ki újra az értesítést.  

3.3 Előzetes hozzájárulási okmány kibocsátása ugyanazon kereskedők vagy 

természetes személyek számára  

Ha rendszeresen kibocsát előzetes hozzájárulási okmányt ugyanazon két kereskedő 

vagy természetes személy számára, nem szükséges újból beírni az adataikat, hanem 

kövesse a következő lépéseket: 
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 a 2.4. szakaszban ismertetetteknek megfelelően a „Keresés űrlap típusa 

szerint” lehetőség használatával rákeres az ugyanazon feleket érintő, előzetes 

hozzájárulásról szóló korábbi értesítésre;  

 nyissa meg az értesítést, kattintson az „Adatok felhasználása” gombra, és 

válassza ki a „Tűzfegyverek – Előzetes hozzájárulás” lehetőséget az új előzetes 

hozzájárulásról szóló értesítés létrehozásához;  

 a rendszer az előzetes hozzájárulásról szóló korábbi értesítés összes adatát 

bemásolja az új értesítésbe. Önnek csupán fel kell töltenie az új előzetes 

hozzájárulási okmány másolatát, valamint naprakésszé kell tennie az adatokat a 

kibocsátással kapcsolatos szakaszban.  
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4 Transzferengedélyről szóló értesítés 

4.1 Jogi háttér 

Amikor egy hatóság engedélyt bocsát ki tűzfegyverek másik uniós tagállamba való 
transzferéhez, vagy a kereskedők közötti transzfer esetében a tűzfegyverekről szóló 
irányelv 11. cikkének (3) bekezdése értelmében „kísérőokmányt” bocsát ki (lásd alább a 
magyarázatot), köteles tájékoztatni arról azt az tagállamot, amelybe a transzfer irányul, 
valamint az összes uniós tranzittagállamot. Ehhez az IMI rendszerben „Tűzfegyver(ek) 
transzferének engedélyezéséről szóló értesítést” kell küldenie. 

Az IMI-ben küldött értesítésnek tartalmaznia kell az (EU) 2019/686 rendelet 
6. cikkében felsorolt információkat, valamint a kiadott transzferengedély vagy 
kísérőokmány másolatát.  

Az érintett hatóságnak a szóban forgó okmány kibocsátása előtt ellenőriznie kell, hogy 

kapott-e előzetes hozzájárulásról szóló IMI-értesítést attól a tagállamtól, amelynek 

területére a tűzfegyver(ek) transzfere irányul.  

Három lehetséges kimenetel létezik az előzetes hozzájárulás tekintetében: 

 megérkezett az IMI rendszerben: lásd a 4.2. szakaszt; 

 más módon érkezett meg, nem az IMI rendszerben: lásd a Error! Reference 

source not found.. szakaszt; 

 nincs szükség rá az érintett tűzfegyverek esetében3: lásd a Error! Reference 

source not found.. szakaszt. 

 

A transzferengedélyt kiadó tagállamnak az IMI-értesítést ki kell küldenie 
még a tűzfegyverek első tranzittagállamba vagy – ha nincs tranzittagállam – 
a rendeltetési hely szerinti tagállamba történő transzfere előtt. 

A tűzfegyverekről szóló irányelv (91/477/EGK tanácsi irányelv) 
11. cikkének (2) bekezdése meghatározza azt az eljárást, amelyet a tűzfegyverek másik 
tagállamba történő transzferéhez szükséges „transzferengedély” kibocsátásakor 
alkalmazni kell.   

Ettől eltérve az irányelv 11. cikkének (3) bekezdése lehetőséget ad a tagállamoknak 
arra, hogy engedélyt bocsássanak ki kereskedőik számára arra, hogy tűzfegyvereket 
szállítsanak más tagállambeli kereskedők részére a 11. cikk (2) bekezdése által előírt 
„transzferengedély” nélkül. Ebben az esetben az illetékes hatóság, amikor egy kereskedő 
arról tájékoztatja, hogy transzfert kíván végrehajtani, úgynevezett „kísérőokmányt” 
bocsát ki a tűzfegyverek szállításához. 

  

                                                             
3 A 91/477/EGK tanácsi irányelv 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően. 
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4.2 Transzferengedélyről szóló értesítés küldése, ha előzetes 

hozzájárulásról szóló értesítés érkezett az IMI rendszerben 

Ha az Ön hatósága előzetes hozzájárulásról szóló értesítést kapott az IMI rendszerben, a 

transzferengedélyről szóló értesítés létrehozásához használja fel az előzetes 

hozzájárulásról szóló értesítést. A releváns adatokat így a rendszer átmásolja a meglévő 

értesítésből, és Önnek nem kell újra bevinnie azokat.  

1. Keresse meg az előzetes hozzájárulásról szóló vonatkozó értesítést az IMI-ben.  

 Kattintson a menüben a következőkre: Riasztások és értesítésekKeresés 

űrlap típusa szerintTűzfegyverek – Előzetes hozzájárulás. 

 Adjon meg néhány keresési feltételt: ilyen lehet például a küldő ország, az 
előzetes hozzájárulás hivatkozási száma vagy az eladó/vevő neve.   

 Megjelenik a megadott keresési feltételeknek megfelelő értesítések listája. A 
releváns előzetes hozzájárulásról szóló értesítés megnyitásához kattintson 
duplán az értesítésre. 

2. Kattintson az eszköztár jobb felső sarkában található Adatok felhasználása 
gombra, és válassza ki a Tűzfegyverek – Transzferengedély a 11. cikk (2) és 
(3) bekezdése alapján elemet. 

 

Az adatok felhasználása azt jelenti, hogy a rendszer egy meglévő értesítés 

alapján hoz létre egy újat, és átmásolja az összes releváns információt az új 

értesítésbe. 

3. A megnyíló új értesítéstervezetben több mező előre ki van töltve azokkal az 
adatokkal, amelyek szerepelnek az előzetes hozzájárulásról szóló korábbi 
értesítésben (pl. a vevő és az eladó adatai). 

További információkra is szükség van azonban: 

 Vannak-e tranzitországok? A helyzetnek megfelelően válassza ki az igen vagy 

a nem választ. Ha igen, akkor ki kell választania egy vagy több uniós országot, és 

opcionálisan a releváns nem uniós országokat a rendelkezésre bocsátott listából.  

A kiválasztott uniós országok mindegyike megkapja az értesítést. 

 Az értesítés tárgyát képező transzfer alapja: válassza ki a 11. cikk (2) vagy 

(3) bekezdését – további részletekért lásd a 4.1. Jogi háttér című szakaszt. 

 

Ha az engedély kibocsátására a 91/477/EGK tanácsi irányelv 

11. cikkének (2) bekezdése értelmében kerül sor, akkor a 

„transzferengedélyt” kell feltöltenie, ha viszont a 11. cikk (3) bekezdése a 

transzfer alapja, akkor a „kísérőokmányt” kell feltöltenie. 

 Az értesítés kereskedők közötti transzferre vonatkozik? Válassza ki az igen 

vagy a nem választ.  

 Transzferindítás napja, Érkezés várható időpontja: ezeknek a mezőknek a 

kitöltése a kereskedők közötti transzferek esetében fakultatív, egyéb esetben 

azonban kötelező. 

 Kibocsátás dátuma: az engedély kibocsátásának időpontja. 
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 Lejárat dátuma: az a nap, amikor a transzferengedély vagy a kísérőokmány 

érvényessége lejár. Az IMI-értesítés ezen a napon lezárul.  

 A transzferengedély nemzeti hivatkozási száma: az egyedi azonosító, amelyet 

a kibocsátó ország rendel az okmányhoz. 

 A küldő hatóság bocsátotta ki? Ha az IMI-értesítést a transzferengedélyt 

kibocsátó hatóság küldi, válassza az igent. Ha nem, akkor válaszoljon nemmel, és 

adja meg a kibocsátó hatóság elérhetőségét. 

 Tűzfegyverek száma: a csatolt dokumentumban engedélyezett tűzfegyverek 

száma. 

 Az alapvető alkotóelemek száma: ebbe a különálló mezőbe azon alapvető 

alkotóelemek számát kell beírni, amelyeknek a transzfere engedélyezett. 

 Előzetes hozzájárulás: ez esetben válassza ki az „IMI rendszeren keresztül 

beérkezett előzetes hozzájárulás” lehetőséget. A rendszer automatikusan 

mellékeli az eredeti IMI-értesítéshez csatolt előzetes hozzájárulási okmányt 

ehhez az értesítéshez. 

4. Amikor ezzel elkészült, az értesítés létrehozásához kattintson az „Új létrehozása” 
gombra az oldal jobb felső sarkában. 

5. Az értesítés státusza ekkor: Tervezet. 

 

Amikor az eljárás „Tervezet” státuszban van, a következő műveletekre nyílik 

lehetőség: 

 az összes információ szerkesztése; 

 az Ügyintézési információk fülön különböző információk, például az 

eredeti előzetes hozzájárulásról szóló értesítésre mutató 

hivatkozás megtekintése; 

 észrevételek és csatolmányok hozzáadása a releváns fülön. 

6. Kattintson a „Benyújtás” gombra. 

7. Kattintson a „Jóváhagyás és kiküldés” gombra, hogy értesítését a rendszer 
továbbítsa acélország és az uniós tranzitországok hatóságai számára. 

Az értesítés ezt követően „Véleményezhető” státuszba kerül egészen a lejárat napjáig. 

 

Amíg az eljárás véleményezhető: 

 a központi hatóságok az eszköztárban található „Továbbítás” 

gombbal továbbíthatják az értesítést egy regionális vagy helyi 

hatóságnak; 

 valamennyi fél megnézheti a Címzettek fülön, hogy mely hatóságok 

kapták meg az értesítést; 

 valamennyi fél számára nyitva áll a lehetőség, hogy megjegyzéseket 

fűzzön és további okmányokat csatoljon az értesítéshez. 

Az értesítés tartalma a kiküldés után többé nem frissíthető. 

 
Ha helyesbítenie kell az értesítésben megadott információk valamelyikét:  
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 nyissa meg az értesítést, majd kattintson a Visszavonás gombra; a 

műveletet indokolja azzal, hogy helyesbített változatot kíván 

benyújtani;  

 kattintson a következőkre: Adatok felhasználása -> Tűzfegyverek – 

Transzferengedély a 11. cikk (2) és (3) bekezdése alapján, hogy a 

visszavont értesítés adataival új értesítést hozzon létre; 

 módosítsa a helytelen adatokat, majd küldje ki újra az értesítést.  
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4.3 Transzferengedélyről szóló értesítés küldése, ha nem érkezett előzetes 

hozzájárulás az IMI rendszerben 

A tagállamok, ha előzetes hozzájárulást bocsátanak ki, kötelesek 7 naptári napon belül 

értesítést küldeni erről az IMI rendszerben. Ha Ön egyéb módon – például papíron – 

kapja meg az előzetes hozzájárulást, és nem kap értesítést az IMI rendszerben az 

előzetes hozzájárulás másolatával, lépjen kapcsolatba a másik tagállam 

hatóságaival, és kérje fel őket, hogy küldjenek értesítést az IMI rendszerben.   

Az IMI rendszeren keresztül folytatott információcsere beindulásakor előfordulhat, hogy 

az Ön hatóságának úgy kell kibocsátania transzferengedélyt, hogy a kapcsolódó előzetes 

hozzájárulás kibocsátására 2019. szeptember 3. előtt került sor, vagyis azelőtt, hogy 

kötelezővé vált az IMI-n keresztüli értesítés. Ezekben az esetekben a más úton 

megkapott előzetes hozzájárulás alapján fogja kibocsátani a transzferengedélyt. Ha ez a 

helyzet áll fenn, az értesítés létrehozásához, valamint az előzetes hozzájárulás, és a 

transzferengedély vagy a kísérőokmány másolatának feltöltéséhez kövesse az alábbi 

lépéseket. 

1. Kattintson a bal oldalon található menüben a következőkre: Riasztások és 
értesítésekÉrtesítés létrehozásaTűzfegyverek – Transzferengedély a 11. 
cikk (2) és (3) bekezdése alapján. 

2. Folytassa a fenti 4.2. szakasz 3. lépésétől, és töltse ki az értesítésben található összes 
mezőt. Emellett a következőket kell tennie: 

 válassza ki a kibocsátó országot (az Ön országát) és a célországot; 

 az „Előzetes hozzájárulás” mezőben válassza ki a más módon benyújtva 

lehetőséget; 

 töltse fel az előzetes hozzájárulási okmányt; 

 adja meg a tűzfegyverek vevőjével/beszerzőjével kapcsolatos adatokat; 

 adja meg a tűzfegyverek eladójával/birtokosával kapcsolatos adatokat. 

4.4 Transzferengedélyről szóló értesítés olyan esetekben, amikor nincs 

szükség előzetes hozzájárulásra 

Az IMI-adattárában megtekintheti „Az előzetes hozzájárulás nélkül transzferálható 

tűzfegyverek listáját”, hogy eldöntse, adott tűzfegyverek transzfere lehetséges-e egy 

másik tagállam területére annak előzetes hozzájárulása nélkül. 

Olyan tűzfegyverek transzfere esetén, amelyek esetében nem szükséges a rendeltetési 

hely szerinti tagállam előzetes hozzájárulása, járjon el a következők szerint:  

1. Kattintson a menüben a következőkre: Riasztások és értesítésekÉrtesítés 
létrehozásaTűzfegyverek – Transzferengedély a 11. cikk (2) és 
(3) bekezdése alapján. 

2. Folytassa a fenti 4.2. szakasz 3. lépésétől, és töltse ki az értesítésben található összes 
mezőt. Emellett a következőket kell tennie: 

 válassza ki a kibocsátó országot (az Ön országát) és a célországot; 

 az „Előzetes hozzájárulás” mezőben válassza ki a „nem szükséges e 

tűzfegyverek esetében a 91/477/EGK tanácsi irányelv 11. cikkének 



Transzferengedélyről szóló értesítés 

 14 

 

(4) bekezdése alapján” lehetőséget. Az előzetes hozzájárulás feltöltésére 

szolgáló mező nem jelenik majd meg; 

 adja meg a tűzfegyverek vevőjével/beszerzőjével kapcsolatos adatokat; 

 adja meg a tűzfegyverek eladójával/birtokosával kapcsolatos adatokat. 
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5 A transzferükhöz előzetes hozzájárulást nem igénylő 
tűzfegyverek listája 

5.1 Jogi háttér 

A tűzfegyverekről szóló irányelv 11. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy minden 
tagállamnak rendelkezésre kell bocsátania egy listát azokról a tűzfegyverekről, 
amelyeknek a területére történő transzfere előzetes hozzájárulás nélkül is 
engedélyezhető. 

Az (EU) 2019/686 rendelet 5. cikke értelmében az IMI rendelkezésre bocsát egy 

adattárat, hogy lehetővé tegye e listák kényelmes és központi helyen történő tárolását és 

megtekintését. 

Minden tagállam köteles egy elemmel hozzájárulni az adattárhoz.  

 

Minden tagállam köteles hozzájárulni egy elemmel az adattárhoz az 
információcsere 2019. szeptember 3-i kezdetét megelőzően. 

5.2 Saját bejegyzés létrehozása az adattárban 

1. Kattintson a menüben a következőkre: Nyilvántartások és adattárakElem 
létrehozása. 

2. Saját országa kiválasztásával töltse ki a kötelező „Tagállam” mezőt. 

3. Ha egyes tűzfegyverek tagállamába történő transzfere előzetes hozzájárulás nélkül 
engedélyezhető, Ön:  

 manuálisan beviheti soronként a tűzfegyverek listáját a „Hozzáadás” 
gombra kattintva, és megadva az egyes tűzfegyvertípusok adatait; vagy 

 csatolhat egy dokumentumot, amely tartalmazza a tűzfegyverek 
felsorolását.  

Ellenkező esetben jelezze, hogy valamennyi tűzfegyver transzfere előzetes 
hozzájárulást igényel. 

4. Amikor elkészült, az elemtervezet létrehozásához kattintson az „Új létrehozása” 
gombra az oldal jobb felső sarkában. Ezen a ponton az információk még 
szerkeszthetők. 

5. Miután megbizonyosodott arról, hogy a megadott információk teljesek és helyesek, 
kattintson az „Aktiválás” gombra. Az Ön által bevitt elem az összes tagállam 
számára láthatóvá válik. 
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6 Források 

AZ IMI WEBOLDALA: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

NEMZETI IMI-KOORDINÁTOROK: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_hu.htm 

AZ IMI-HEZ TARTOZÓ HELPDESK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_hu.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

