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A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. 

törvény alapján  elöltöltő fegyver az olyan egylövetű- vagy ismétlőfegyver, amelynél a lőport 

és a lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából lehet a csőbe vagy a forgódobba betölteni, 

rendeltetésszerűen fekete lőporral vagy gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőporral és 

hozzávaló csappantyúval működtethető. 

 

A  hatósági engedélyezés szabályai: 

Rendőrség által kiadott engedély szükséges az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához. 

Az eljárást a kérelmező lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság folytatja le. 

Elöltöltő fegyver vadászati célú használata csak természetes személy számára engedélyezhető. 

Az engedély visszavonásig hatályos. 

Engedélyezés általános személyi és tárgyi feltételei részben megegyezik a vadászati célú 

lőfegyver vásárlásának, tartásának szabályaival.  

Eltérés, hogy az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához elméleti ismeretekből és 

gyakorlati jártasságból vizsgát kell tenni. Továbbá az elöltöltő fegyver vadászati célú használata 

kizárólag csak abban az esetben engedélyezhető, ha a fegyver és lőszer bevizsgálására kijelölt 

szervezet azt biztonságosnak minősítette és erről műszaki tanúsítványt állít ki.    

Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára kiadott hatósági engedély birtokában  

maximum 5 kg  fekete lőpor, illetve gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá 

maximum 2000 db  csappantyú vásárlása, szállítása engedélyezett. 

Lőszerelemet eredeti gyári csomagolásában, ablakkal rendelkező helyiségben, a számottevő 

mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott 

szekrényben vagy lefújó nyílásokkal ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz 

illetéktelenek ne férjenek hozzá. Feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tárolható egy 

szekrényben. A csappantyút a lőportól egy fémlemezből készült elválasztóval el kell 

különíteni.  Lőszerelemek tárolószekrényében kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A 

lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 

2 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 5000 darabot meghaladó számú csappantyú. 

A nem lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem 

tartható 10 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 25 000 darabot meghaladó számú 

csappantyú. Lőpor és csappantyú tárolására szolgáló helyiségben nem lehet nyílt lánggal 

üzemelő berendezés, tilos a dohányzás és nyílt láng használata. 

 

Fontos tudnivaló: 

A vadászati törvény vonatkozó rendelkezései alapján tiltott vadászati eszköznek minősül az  

elöltöltő fegyver használata nem egyéni nagyvad vadászatra. Továbbá tiltott vadászati 

módnak minősül az elöltöltő fegyverrel történő társas vadászat. 
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