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T Á J É K O Z T A T Ó 

 
a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezők számára a fegyverekről és lőszerekről szóló 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 

 

2019. április 15-én lép hatályba a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Kr.) módosítása, mely az 5. § (3) bekezdésében rögzíti, hogy a 32. § (3) 

bekezdése szerinti bejegyzés megtörténtéig a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. 

törvény (a továbbiakban: Ftv.) 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti engedély nem 

vonható vissza abban az esetben, ha az engedéllyel rendelkező az engedélybe bejegyzett 

valamennyi, illetve utolsó lőfegyver elidegenítése folytán a 38. § (1) bekezdés k) pontja alapján 

fennálló kötelezettsége szabályszerű teljesítését követő 120 napon belül jogszerű módon lőfegyvert 

szerez. 

 

A Kr. fentiekben hivatkozott bekezdése a lőfegyver tartására engedéllyel rendelkezők számára 

ténylegesen birtokolt lőfegyver(ek) nélkül a korábban kiadott hatósági engedély alapján lehetővé 

teszi az újabb lőfegyver megszerzését. Az engedélyesnek a hatósági engedélybe bejegyzett 

valamennyi, illetve utolsó lőfegyverének az elidegenítését (eladás, elajándékozás) követően, 

ennek tényéről kiállított okiratot az engedéllyel, valamint az engedély meglétét igazoló hatósági 

igazolvánnyal együtt az elidegenítéstől számított nyolc napon belül az engedélyező rendőri 

szervnek kell bemutatnia. Ettől az időponttól számított 120 napon belül a korábban kiadott 

hatósági engedélye alapján az elidegenített lőfegyverrel, lőfegyverekkel azonos jellegű és tartás 

célú újabb lőfegyvert jogszerűen szerezhet meg. 

 

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az újabb lőfegyver megszerzésére nyitva álló 120 napos 

határidő valamennyi, illetve az utolsó lőfegyver elidegenítésének az engedélyező rendőrhatóság 

előtt tett szabályszerű bejelentését követő napjától kezdődik. A határidőn belül történő lőfegyver 

megszerzése esetén az eszköz tartásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj lőfegyverenként 

3000 forint, míg flóbert rövid lőfegyver tartása esetén 2000 forint.  

 

A Kr. 5. § (5) bekezdése értelmében „A (3) bekezdésben biztosított határidő eredménytelen elteltét 

követően az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti engedélyt az (1) bekezdés a) pontja 

alapján haladéktalanul vissza kell vonni.” 

 

Abban az esetben tehát, ha a lőfegyver megvásárlására, megszerzésre nyitva álló határidő (120 

nap) eredménytelenül telik el és az újabb lőfegyver megszerzése nem valósul meg, az 

engedélyező hatóság a lőfegyvertartási engedély visszavonására határozattal intézkedik. Az 

engedélyt a visszavonásról rendelkező döntés véglegessé válásától számított 5 napon belül az 

engedélyes köteles átadni a visszavonást elrendelő hatóságnak. 
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