Ügyféltájékoztató
Természetes személyek által benyújtható engedélykérelem lőfegyverdarab,
hangtompító tartására, lőfegyver önvédelmi célra történő tartására,
valamint önvédelmi célú lőfegyvertartási engedély hatályosságának
meghosszabbítására (csere, pótlás)
Tájékoztatóban szereplő inNOVA űrlap
Témacsoport: Polgári lőfegyver ügyintézés
Azonosító

Űrlap megnevezése

RI-0606

Természetes személyek által benyújtható engedélykérelem lőfegyverdarab,
hangtompító tartására, lőfegyver önvédelmi célra történő tartására
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hatályosságának meghosszabbítására

A tájékoztató hatályos 2022.09.15-től.
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. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83823
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
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
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
6. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges
elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84517
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
8. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516
9. A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának
egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI.15.) NM rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15256

Eljárási rend
Az önvédelmi célú lőfegyver tartása csak természetes személy számára engedélyezhető. Az
önvédelmi célra rövid lőfegyver tartására jogosító engedély hatályossága kérelemre
alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó
feltételek – azok ismételt vizsgálata alapján – biztosítottak, és a kérelmező az engedély
meghosszabbítását legalább 30 nappal a hatályosság lejártát megelőzően kérelmezi.
Hangtompító állategészségügyi célú tartása annak a személynek engedélyezhető, aki
munkavégzési célú lőfegyver tartására jogosult, valamint igazolja, hogy a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal engedélyén, illetve kijelölése alapján jogosult – az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdés
i) pontja szerinti diagnosztikai vizsgálat és az ilyen célú leölés, illetve kilövés elvégzésére.

Kérelem benyújtása:
Az önvédelmi célú lőfegyver tartása, az önvédelmi célú lőfegyver, lőfegyverdarab tartására
jogosító engedély (cseréje, pótlása), hatályossági idejének meghosszabbítása, valamint
hangtompító állategészségügyi célú tartása iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint
illetékes megyei rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére
kell továbbítani.
Eljárásért fizetendő költségtérítés:
A hangtompító állategészségügyi célú tartásának engedélyezése díjmentes.
Az önvédelmi célú lőfegyver tartása iránti engedély kérelem igazgatási szolgáltatási díja 6000
forint, az önvédelmi célú lőfegyver tartására jogosító engedély hatályossági idejének a
meghosszabbítása iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díja 2500 forint, a lőfegyverdarab
tartásának az engedélyezése fődarabonként 3000 forint, a hatósági igazolvány cseréje/pótlása
(megrongálódott, megsemmisült, betelt) 4000 forint, melyet az ügyben első fokon eljáró
rendőrkapitányságot irányító megyei rendőr-főkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányság 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:
„önvédelmi célú lőfegyver tartása iránti kérelem vagy önvédelmi célú lőfegyvertartási
engedély hatályosságának meghosszabbítása iránti kérelem”, 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.)
Számlaszámok: A számlaszámokat a következő linkre kattintva elérhető tájékoztatóban
szereplő 1. táblázat tartalmazza: az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek
teljesítéséhez
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Pdf kiterjesztésű fájl-ban a kérelemhez csatolandó mellékletek:
1. A hangtompító állategészségügyi célú tartása iránti kérelemhez:
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiállított igazolás.
2. Önvédelmi célú lőfegyver tartása iránti kérelem esetén:
- Veszélyeztetettségének részletes indokolása (tanúk megnevezése, egyéb
veszélyeztetettséget igazoló iratok, nyilatkozat, jegyzőkönyv, hatósági igazolás,
tanúvallomás), mivel a kormányrendelet 25.§ (1) bekezdés alapján önvédelmi célra
rövid lőfegyver és lőszer megszerzése és tartása annak engedélyezhető, aki bizonyítja,
hogy élete, testi épsége – tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt –
fokozott védelmet igényel;
- a kérelmező háziorvosa által a II. alkalmassági csoport szerint kiállított orvosi igazolás;
- a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az
Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtás hivatásos és a Magyar Honvédég
hivatásos és szerződéses állományú tagjainak, az egészségi alkalmasság háziorvos
által kiállított igazolása helyett, a munkáltató Kr. 17. számú mellékelte szerinti
nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a kérelmező a hivatásos, illetve a katonai
szolgálatra alkalmas;
- a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismeretek és gyakorlati jártasság meglétét
igazoló vizsgabizonyítvány.
3. Az önvédelmi célú lőfegyver tartására jogosító engedély hatályossági idejének
meghosszabbítása iránti kérelem esetén:
- veszélyeztetettségének
részletes
indokolása
(tanúk
megnevezése,
egyéb
veszélyeztetettséget igazoló iratok nyilatkozat, jegyzőkönyv, hatósági igazolás,
tanúvallomás);
- fegyver(ek) kategória megjelöléssel ellátott érvényes műszaki tanúsítványát;
- a kérelmező háziorvosa által a II. alkalmassági csoport szerint kiállított orvosi igazolás,
amennyiben annak érvényességi ideje lejárt;
- a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az
Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtás hivatásos és a Magyar Honvédég
hivatásos és szerződéses állományú tagjai esetében az egészségi alkalmasság
háziorvos által kiállított igazolása helyett, a munkáltató Kr. 17. számú mellékelte
szerinti nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a kérelmező a hivatásos, illetve a katonai
szolgálatra alkalmas.
4. A lőfegyverdarab tartása iránti kérelemhez:
- érvényes műszaki tanúsítvány
5. Hatósági igazolványok cseréje, pótlása iránti kérelem esetén:
- a betelt vagy megrongálódott hatósági igazolvány
A kérelem feldolgozása:
Amennyiben a kérelmet előterjesztő személy a kérelmet az engedélyezésre hatáskörrel,
illetékességgel rendelkező hatósághoz hiánytalanul nyújtotta be, vagy eleget tett a hatóság
hiánypótlási felhívásának a lőfegyver tárolóhelye a végrehajtott ellenőrzés alapján a Kr.
előírásainak megfelel, továbbá a kérelmezővel szemben nem áll fenn olyan az Ftv.-ben
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meghatározott ok, amely az engedélyezést kizárná, a hatóság az önvédelmi célú lőfegyver
tartása iránti kérelemről egyszerűsített határozat formájában dönt, míg az önvédelmi célú
lőfegyver tartására jogosító engedély hatályosságának a meghosszabbításáról a hatóság
írásban vagy szóban értesíti az ügyfelet. Az önvédelmi célú lőfegyvertartási engedély,
valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány kiadásához, az önvédelmi célú
lőfegyvertartási engedély hatályossági idejének a meghosszabbításához, valamint a
lőfegyverdarab hatósági igazolványba történő bejegyzéséhez ügyfélfogadási időben a
kérelmező személyes megjelenése szükséges.
A hangtompító állategészségügyi célú tartásának engedélyezésekor az eljáró rendőrhatóság a
hangtompító megszerzése céljából egyszerűsített határozat formájában engedélyt ad ki. Az
engedélyes a hangtompító megvásárlást követően a Kr.-ben meghatározott határidőn belül
köteles az eszközt az engedélybe történő bejegyzés céljából a hatóságnál bemutatni. A
hatóság a hangtompító tartását szintén egyszerűsített határozattal engedélyezi, mely
visszavonásig hatályos. Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott engedélyező
határozatot a Rendőrség a kérelmet benyújtó ügyfélnek megküldi. Az eljárás során az
engedély átvételéhez személyes megjelenés nem szükséges.
Hatósági igazolvány cseréje/pótlása esetén a lőfegyvertartási engedély átvétele ügyfélfogadási
időben személyesen történik.
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