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Bejelentés fegyver elidegenítéséről (eladásáról, ajándékozásáról) természetes
személyek és szervezetek részére

A tájékoztató hatályos 2022. március 11-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 Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM
rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516

Eljárási rend
Az engedélyes köteles az engedélyben szereplő lőfegyverének, illetve a gáz- és
riasztófegyverének elidegenítése tényét 8 napon belül az engedélyező rendőrhatóságnak
bejelenteni.
Bejelentés benyújtása:
Az engedélyes lakóhelye, illetve az engedélyes tevékenysége helye szerint illetékes megyei
rendőr-főkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére kell továbbítani:
-

az önvédelmi célú,
a személy- és vagyonvédelmi célú,
a munkavégzési célú („A” kategóriába tartozó tűzfegyver, hangtompító)
filmgyártási célú („A” kategóriába tartozó tűzfegyver),
színházi és hagyományőrző használati célú („A” kategóriába tartozó tűzfegyver),

Az engedélyes lakóhelye, illetve az engedélyes tevékenység helye szerint illetékes
rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére kell
továbbítani:
-

vadászati
sportlövészeti,
oktatási,
céllövészeti
munkavégzési,
filmgyártási célú,
önvédelmi célú viselés esetén a gáz- és riasztófegyver,
színházi és hagyományőrző használati célú fegyver elidegenítésének a bejelentését.

Eljárásért fizetendő költségtérítés:
A bejelentés illeték, és díjmentes.
Pdf kiterjesztésű fájl-ban a bejelentés csatolandó melléklet:
Lőfegyver-kereskedő részére történő eladás esetén az átvételi elismervény.
Természetes személyek egymás közötti jogügyelete esetén az elidegenítés tényét bizonyító
egyéb okirat (például: adás-vételi vagy ajándékozási szerződés).
A bejelentés feldolgozása:
Amennyiben a bejelentés feldolgozása során megállapításra kerül, hogy azt az arra jogosult
ügyfél a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósághoz nyújtotta be. A hatóság határidő
megjelölésével írásban felhívja a bejelentőt a további szükséges intézkedések megtételére.
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