
Lőfegyvertartással kapcsolatos hasznos információk --- 2013.december 

 

1. Lőfegyver értékesítése külföldi személynek   

Magyarország területén természetes személy vagy jogi személy a fegyverekről és lőszerekről 

szóló 253/2004. Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 38. § (1) bekezdés m) pontja alapján a 

lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (továbbiakban: Ftv.) 3. § (1) 

bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély lőfegyver vásárlását engedélyező 

rendőrségi határozat, vagy az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány, vagyis 

fegyvertartási engedély - birtokában jogosult az engedélyben meghatározott célra rendelt és az 

adott célra jogszerűen tartható tűzfegyvert a forgalmazótól vagy hatályos lőfegyvertartási 

engedéllyel rendelkezőtől vásárolni. 

A R. 48. § (1) bekezdése alapján a vadászlőfegyver, valamint a sportlőfegyver jogszerű 

tartását az e rendelet alapján kiadott fegyvertartási engedéllyel nem rendelkező külföldi 

személy a lakóhelye szerinti államban kiadott fegyvertartási engedéllyel, illetve Európai 

Uniós tagállam esetében európai lőfegyvertartási engedéllyel igazolhatja. 

Harmadik ország állampolgára esetén az illetékes külföldi hatóság által kiállított eszköz 

megszerzésére, illetve tartásra jogosító engedély alapján, annak hiteles magyar nyelvű 

fordításának bemutatása alapján lehet lőfegyvert eladni.  

Fontos, hogy a vásárlónak a lőfegyvertartási engedélye alapján, az abban szereplő tartási 

célnak megfelelő (pl.: vadászati célú) lőfegyver értékesíthető. Amennyiben nem tudjuk a 

tartási célt megállapítani, lőfegyverünket nem értékesíthetjük az adott személynek. 

A rendőrhatóság a R. 47. § -ban foglaltak szerint a kiviteli engedély kiállítása előtt ellenőrzi 

a külföldi személy lőfegyver vásárlási jogosultságát, és a lőfegyver értékesítéséről készült 

szerződését. 

 

A kiviteli engedély díjköteles. Az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletének 9. 

pontja értelmében a lőfegyver, lőszer kivitelének engedélyezése turista forgalomban 4.500.- 

Ft igazgatási szolgáltatási díj fegyverenként, mely összeg megfizetése alól mentesség nem 

adható. 

 

Európai Unión kívüli vásárló a R. 49. § b) pontja szerint kiutazásakor az Európai Unió 

határán köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszervének 

az engedélyben feltüntetett lőfegyvert, lőszert bemutatni.  

 

A lőfegyver (lőszer) kísérő igazolványt az okmánykezelést követően a vámhivatal átveszi és 

nyolc napon belül visszaküldi az engedélyező hatóságnak. 

 

2. Hivatásos vadászok munkavégzés céljára engedélyezett, szolgálati sörétes vagy/és 

golyós vadászlőfegyvereinek, munkaterületen kívül vadászat céljából történő 

használata 

 

A hivatásos vadászoknak munkavégzési célból engedélyezett sörétes vagy/és golyós 

vadászlőfegyvereinek munkaterületen kívüli használatának nincs akadálya, amennyiben a 

lőfegyver vadászati célra történő használatához az engedélyes munkáltatója előzetesen, 

írásban hozzájárult és a hivatásos vadász személyében a vadászati törvényben meghatározott 

feltételeknek megfelel (rendelkezik vadászjeggyel). 



 

3. Szolgálati vadászfegyverek műszaki vizsgáztatása 

 

A már használatban lévő sport és sportvadász lőfegyverek mellett, a használatban lévő 

szolgálati vadászfegyverek is mentesek az időszakos műszaki vizsgálat alól, amely 

fegyvereket a lőfegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben (R. 15. § (4) 

bekezdés b)–c) pontja szerinti javítást, illetve fődarabcserét, valamint a teherviselő elemén, az 

elsülő- és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítást vagy helyreállítást követően azonnal, 

a fegyver, lövőkészülék megszerzése esetén, ha az nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal) 

szükséges csak kötelezően vizsgálatra bemutatni.  
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