
Vadászfegyver tartásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségek --- 2011. december 

 

Nézzük a fontosabb bejelentéseket: 
A 253/2004. (VIII. 31.) Korm. r. 38. § (1) bek. f) pontja alapján a változást követő 8 napon 

belül be kell jelenteni a lőfegyver megszerzési engedély kérelemben szereplő adatok 

megváltozását. Az adatlapon 13 adat található, melyek közül a következőkben nem 

következhet be változás: a születési név, a születés ideje, születés helye, anyja születési neve 

és a személyi azonosító jel.  

 

Változhat viszont: 

– családi és utónév, 

– személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány típusa és száma, 

– foglalkozás, 

– állampolgárság, 

– ország, 

– lakóhely, 

– fegyvertároló hely, 

– szolgálati lőfegyverrel rendelkezők esetében munkáltató neve és címe. 

 

A családi és utónév általában a családi jogállással (házasságkötés, válás) változik. Ha valaki 

ettől függetlenül változtatja meg a családi és utónevét, akkor is ki kell cserélni az összes 

okmánnyal egyetemben a fegyvertartási engedélyt is. 

A személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány típusa és száma egyrészt akkor változik, 

ha kicseréljük, illetve elhagyjuk és újat kérünk.   

Az állampolgárság-változásról akkor beszélünk, amikor a magyar állampolgárnak megszűnik 

az állampolgársága, vagy külföldi állampolgár magyar állampolgárságot kap. Itt az 

adatváltozás időpontja az állampolgárságból való elbocsátás, illetve az állampolgársági 

eskütétel időpontja. 

A lakóhelyváltozás esetén az állandó lakóhely megváltozását kell bejelenteni, ennek időpontja 

az, amikor az okmányirodában a változást bejelentjük. 

A fegyver tárolóhelye akkor változik, ha a bejegyzett tárolóhelyről más állandó tárolóhelyre 

telepítjük át a fegyvert anélkül, hogy az állandó lakóhelyünk megváltozna vagy más részére a 

fegyvert átadnánk.  

A foglakozás-, illetve munkahely-bejelentési kötelezettség arra vonatkozik, amikor a 

lőfegyvertartás oka szolgálati lőfegyverre jogosultság. Itt egyértelműen a munkaviszony 

munkajogi szempontból történő megszűnése, illetve a munkahelyen belüli foglalkozásváltozás 

időpontja az irányadó. Azonban itt azt is figyelembe kell venni, hogy a munkavégzési célú 

lőfegyver esetén az alkalmazási feltétel vagy a munkakör megszűnése esetén a szolgálati 

lőfegyvert 5 napon belül az engedélyező hatósághoz kell beszolgáltatni. 

Az érvényes lőfegyver megszerzési engedéllyel megszerzett lőfegyvert nemcsak bejelenteni 

kell, hanem be is kell mutatni 8 napon belül az engedélyt kiadó rendőrkapitányságon, illetve 

amennyiben a lőfegyver megszerzésére az engedély érvényességi ideje alatt nem került sor, 

akkor az engedély kiállításától számítottan legkésőbb a  98. napon az engedélyt le kell adni. 

Amennyiben az engedéllyel rendelkező a lőfegyverét elidegeníti, akkor ennek tényét az erre 

vonatkozó okirattal együtt 8 napon belül kell a rendőrhatóságnak bejelentenie. 

 

Egészségügyi alkalmasság 
Az egészségügyi alkalmasság igazolását illetően tekintettel arra, hogy az alkalmasság nem a 

használatra, hanem a birtoklásra vonatkozik, gyakorlatilag nem lehet olyan időpont, amikor a 

lőfegyvertartó nem rendelkezik orvosi alkalmasságival.  



 

Átadás 
A lőfegyver átadása már nem csupán bejelentési aktus, hanem abban a hatóságnak is aktívan 

részt kell venni. Az átadási okmányt 3 példányban kell elkészíteni még a lőfegyver átadása 

előtt. Az okmányon a rendőrhatóság az átadó és az átvevő felé is igazolja az átadás tényét és 

ezáltal legitimálja az engedélyestől eltérő személy részére a lőfegyver birtoklását, tárolását, 

használatát. A példányok közül egyet az átadó, egyet az átvevő köteles magánál tartani, egy 

példány az átadó, rendőrhatósági nyilvántartási aktájába kerül. 

 

Vadászat 
A vadászatra jogosult a 79/2004. (V. 4.) FVM r. 66. § (2) bek. szerint a társas vadászatok 

(értelemszerűen a következő év február 28-ig terjedő időszakra szóló) ütemtervét minden év 

szeptember 30-ig köteles a rendőrhatóságnak bejelenteni azzal, hogy változás esetén a 

megváltozott időpontot a vadászat előtt 2 nappal kell bejelenteni  

A 34. § (4) bek. alapján a vadászatra jogosult 15 napon belül köteles a hivatásos vadász 

alkalmazásáról és szolgálati helyéről, illetve az alkalmazás megszűnéséről a működés helye 

szerint illetékes rendőrkapitányságot tájékoztatni. 

 

Elvesztés, ellopás, bevonás 
A 253/2004. (VIII. 31.) Korm. r. 38. § (5) bek. 5 napos határidőt szab meg annak 

bejelentésére, ha a lőfegyvert, a lőfegyvertartási, illetve a lőfegyver megszerzési engedélyt 

valaki elveszíti vagy tőle ellopják. Ezt egyaránt be kell jelenteni az állandó lakóhely, illetve az 

elvesztés vagy az eltulajdonítás helye szerint illetékes rendőrkapitányságon.  

A 49/2004. (VIII. 31.) BM. r. 12. § (1) bek. 5 nap határidőt ad arra, hogy akitől a hatóság a 

lőfegyvertartási engedélyét bevonta – és nem rendelték el az azonnali végrehajtást – mind 

lőfegyverét és lőszereit, mind az annak tartására jogosító engedélyt a hatóságnak leadja. Tehát 

a 6. napon a lőfegyvertartási engedélynek már nincs hatálya és beáll a lőfegyverrel és 

lőszerrel visszaélés bűntette. 

 

A bejelentéseket írásban kell megtenni az adott rendőrkapitányságon, mely bejelentés egy 

példányát az ügyintézővel át kell vetetni. 

Akadályoztatásunk esetén az iratot postai úton is megküldhetjük, lehetőleg tértivevényes 

küldeményként postázzuk. A határidők vonatkozásában a Ket. szabályai szerint határidőben 

történik a bejelentés, ha a határidő utolsó napján a levelet a posta továbbítás céljából felveszi. 

Ezt a bélyegzőlenyomat fogja igazolni.  

Egyedül ez ad biztosítékot arra, hogy a későbbiek során bizonyítható legyen az adatbejelentés 

megtörténte. Ezzel együtt a bejelentési kötelezettség teljesítésének megtörténtét annak kell 

bizonyítani, aki az adatbejelentésre kötelezett.  

 

                                                                                         Bogacskó József 


