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A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 45. §-a 

alapján eltérő rendelkezés hiányában lőfegyver, lőszer behozatalára engedélyt az kaphat, aki 

annak megszerzésére vagy tartására vonatkozó - e rendelet alapján kiadott - engedéllyel 

rendelkezik. A R. 47. § (1) bekezdése szerint az a személy, aki a rendelet szerint kiadott 

megszerzési engedéllyel rendelkezik, jogosult annak hatályossága alatt a megszerzési 

engedélyben szereplő lőfegyver, lőszer behozatalára.  

 

Amennyiben EU tagországban kívánunk fegyvert vásárolni, célszerű az ottani hatóságoknál 

előzetesen tájékozódni arról, hogy a megszerzési engedélyünket le kell-e fordíttatni. A 

tagállamok gyakorlata eltérő ebben a tekintetben. 

 

Az EU tagországokban megvásárolt, (nemzeti engedélybe, illetve Európai Lőfegyvertartási 

engedélybe még be nem jegyzett) lőfegyver és lőszer jogszerű birtoklása és szállítása, 

behozatala, kizárólag a R. 16-os számú melléklete szerint kiállított szállítási engedéllyel 

igazolható. Ez a szállítási engedély az EU-n belül egységes adattartalmú, de természetesen 

mindig az adott ország nemzeti nyelvén kerül kiadásra.   

 

Ezt a szállítási engedélyt a megszerzési engedély birtokában, a külföldön megvásárolt 

lőfegyver pontos adatainak feltüntetésével annak tényleges behozatala előtt kérvényezni kell 

az EU tagállam illetékes hatóságától. A lőfegyver/lőszer kiviteléhez szükséges hozzájárulást a 

szállítási engedély 2. oldalának kitöltésével adja meg az EU tagállam. A szállítási engedély 

másolatát az adott EU tagállam illetékes hatósága továbbítja a központi lőfegyver 

nyilvántartásnak a fogadó tagállam felé történő adatszolgáltatás teljesítése céljából.  

A fegyver EU tagállamból Magyarországra történő behozatala kizárólag ezen, külföldi 

hatóság által kiadott szállítási engedély birtokában történhet. A szállítási engedélyt ezt 

követően a fegyver megszerzési engedélyét kiállító fegyver-engedélyügyi hatóságnál kell 

bemutatni, hogy a szállítási engedély fogadó tagállamra vonatkozó rovatait hivatalos 

bejegyzéseivel ellássa. Az EU-n belül vásárolt lőfegyver esetében annak lőfegyvertartási 

engedélybe történő bejegyzését megelőzően minden esetben kötelező a R. 6. §-ban előírt 

szemléztetés, melyet a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. végezhet el.     

 

A megszerzési engedélyt kiadó magyarországi fegyver-engedélyügyi hatóság a fegyver 

behozatala előtt csak akkor adhat ki a fegyver behozatalára szolgáló, a R. 16. mellékletében 

meghatározott szállítási engedélyt, ha azon az engedélyes pontosan feltünteti a behozni kívánt 

lőfegyver és a külföldi eladó adatait.  Ebben az esetben azonban arra is számítani kell, hogy a 

fegyver szállítását külföldről engedélyező tagállami hatóság nem csak a megszerzési 

engedély, hanem a magyar nyelvű szállítási engedély fordítását is kéri ahhoz, hogy a fegyver 

kivitelét a szállítási engedély megfelelő rovatainak kitöltésével engedélyezze.  

A R. 8. § (1) bekezdése alapján a rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, lőszer 

behozatalához, kiviteléhez és átszállításához szükséges engedély kiadására irányuló 

kérelemnek a (2) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia. Az engedély meglétét igazoló 

hatósági igazolvány formáját és tartalmát a 16. számú melléklet határozza meg. A (2) 

bekezdés szerint a lőfegyver, lőszer behozatalára irányuló kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) eladó vagy a lőfegyvertől, lőszertől (lőszerelemtől) 

megváló természetes személy és az azt megvásároló vagy megszerző személy természetes 

személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, szervezet esetén az annak 

azonosításához szükséges adatokat; 



 b) a lőfegyver, lőszer (lőszerelem) azonosító adatait, beleértve annak a törvény szerinti 

kategóriába sorolását, valamint annak jelzését is, hogy a fegyver, lőszer a kézi lőfegyverek 

próbabélyegyeinek kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július l-jén kötött Egyezmény 

szerint történő ellenőrzésen részt vett; 

 

c) azt a címet, ahová a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) küldeni vagy szállítani kell; 

d) az elküldendő vagy szállítandó lőfegyverek, lőszerek (lőszerelemek) darabszámát; 

e) a szállítóeszköz megjelölését; 

f) az indulás és az érkezés várható időpontját; 

g) tranzitszállítás esetén az érintett országok megnevezését. 

 

A lőfegyver Magyar Köztársaság területére történő behozatala díjköteles. Az 50/2004. 

(VIII.31.) BM rendelet 1. számú mellékletének 9. pontja értelmében a lőfegyver, lőszer 

behozatali engedélyezése turista forgalomban 4500 forint fegyverenként, mely összeg 

megfizetése alól mentesség nem adható. 

 

A fenti eljárás nem érvényesíthető a „harmadik országból” történő lőfegyver és lőszer 

behozatala esetén, hiszen az EU tagországok uniós szabályokban rögzített információ cseréje 

hiányában jóval szigorúbbak a hatósági engedélyezés szabályai. A megszerzési engedély a 

magyar fegyver engedélyügyi hatóság részéről ebben az esetben is felhatalmazást ad arra, 

hogy annak birtokosa unión kívül vásárolja meg a lőfegyvert, azonban a harmadik országban 

történő lőfegyver vásárlását és a kiviteli eljárást az adott állam jogszabályai szerint kell 

intéznie az engedély birtokosának. A lőfegyver behozatala ez esetekben vámköteles. Ezen 

túlmenően egyes harmadik országból származó lőfegyverek esetében a lőfegyvertartási 

engedélybe történő bejegyzést megelőzően nem minden esetben elégséges az előzőekben 

említett szemléztetés, a fegyver műszaki vizsgáztatása is követelmény lehet.     
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