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A tájékoztató hatályos 2021.03.23-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
2. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173
3. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Kr.) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86434
4. 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
5. 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:
Természetes személy a bejelentését a lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság,
önvédelmi célú lőfegyver tartása esetén, a lakóhelye szerint illetékes megyei rendőrfőkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére kell továbbítani.
Sportlövészeti, a lövészeti oktatási, a céllövészeti, a munkavégzési, a filmgyártási célú
lőfegyver tartására, lőtér üzemeltetésére, fegyver javítására, muzeális fegyver sportlövészet
célú használatára, színházi fegyver tartására engedéllyel rendelkező szervezetnek (kivéve az
„A” kategóriába tartozó színházi tűzfegyvert tartó szervezetet) a bejelentését, a
tevékenységének helye szerinti rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére kell továbbítani.
Személy- és vagyonvédelemi célú, a munkavégzési célú "A” kategóriába tartozó tűzfegyver, a
hangtompító, valamint filmgyártási célú és a színházi és hagyományőrző használati célú „A”
kategóriába tartozó tűzfegyver tartására, a fegyver forgalmazására, a fegyver, lőszer,
lőszerelem gyártására engedéllyel rendelkező szervezetnek a bejelentését, a szervezet
tevékenységének helye szerinti megyei rendőr-főkapitányság, Budapesten a Budapesti
Rendőr-főkapitányság részére kell továbbítani.
Eljárási költség:
Az eljárás díjmentes.
Pdf kiterjesztésű fájl-ban a kérelemhez csatolandó melléklet(ek):
– amennyiben rendelkezésre áll, okirat a tartási, a viselési, a tevékenységi engedély, a
lőfegyver, a gáz- és riasztófegyver elvesztésének, vagy eltulajdonításának
körülményeiről;
– nyilatkozat (ha annak terjedelme indokolja).
A kérelmező a becsatolt dokumentum eredeti példányát a hatóság felhívására köteles
bemutatni.
Kérelem feldolgozása:
Az eljáró hatóság a bejelentésben foglaltakat megvizsgálja, amennyiben a bejelentés alapján
megállapítja, hogy a tényállás tisztázása szükséges az ügyfelet jegyzőkönyvi meghallgatása
céljából értesíti vagy idézi. Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott értesítést vagy
idézést a Rendőrség a bejelentést benyújtó ügyfélnek megküldi. Az irat átvételéhez személyes
megjelenés nem szükséges.
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