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A tájékoztató hatályos 2020.04.03-től.  

 

Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok: 

1. Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.331240 

2. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 

      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83823.323256 

3. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi 

CXX. törvény (továbbiakban: Rfesz. tv.)  

      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152650.337597 

4. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény  

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.338642  

5. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban 

Kr.) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86434.329877 

6. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat-és hatásköréről szóló 329/2007. 

(XII.13.) Korm. rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112629.326988  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.331240
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83823.323256
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.338642
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86434.329877
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112629.326988
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7. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges 

elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84517.328286 

8. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági 

tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 

R.) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84536.328287 

9. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) 

IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679 

 

Eljárási rend 

Az elöltöltő fegyver vadászati célú használata, valamint a gáz- és riasztófegyver önvédelmi 

célú viselése csak természetes személy számára engedélyezhető. 

 

A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb energiájú lövedék kilövésére alkalmas flóbert rövid 

lőfegyver tartása annak a természetes személynek engedélyezhető, aki 18. életévét betöltötte, 

cselekvőképes, és nem áll fenn a büntetett előélet, a Ftv.-ben meghatározott bűncselekmények 

elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét bíróság nem állapította meg, valamint a Ftv.-ben 

felsorolt bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya 

alatt nem áll. 

 

Sportlövészetre lőfegyver tartása annak a sportolónak engedélyezhető, aki sportegyesületnél 

leigazolt, az országos sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel 

rendelkező minősített sportlövő és rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú 

lőfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja.  A lőfegyvertartási engedély 

megadásához két, egymást követő előzetes pszichológiai vizsgálat során megállapított, 

alkalmas minősítés szükséges. A két vizsgálat időpontja között legalább fél évnek kell 

eltelnie, és a két vizsgálat időpontja között legfeljebb 2 év telhet el.  

 

A Rfesz tv. 1. § 1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott – közszolgálati vagy 

közalkalmazotti jogviszonyban álló – személyek munkavégzési célú lőfegyver tartása iránti 

kérelmének az engedélyezéséhez a személy munkáltatója és a területileg illetékes megyei 

(fővárosi) rendőr-főkapitányság között létrejött és fennálló együttműködési megállapodás 

szükséges.  

 

Kérelem benyújtása: 

Az elöltöltő fegyver vadászati célú használata, a gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú 

viselése, a céllövészeti célú tűzfegyver (flóbert) tartása, a vadászati, a sportlövészeti, a 

munkavégzési célból történő lőfegyver tartása iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint 

illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére kell 

továbbítani. 

 

Eljárásért fizetendő költségtérítés: 

A gáz- és riasztófegyver viselésének, valamint a flóbert rövid lőfegyver tartásának 

engedélyezése 2.000 forint;  

a vadászati, a sportlövészeti, a munkavégzési célú lőfegyver tartása iránti kérelemnél az első 

lőfegyver 6000 forint, azt követően lőfegyverenként 3000 forint;  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84517.328286
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84536.328287
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679
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az elöltöltő fegyver vadászati célú használatának az engedélyezése 6000 forint igazgatási 

szolgáltatási díj, melyet az ügyben első fokon eljáró rendőrkapitányságot irányító megyei 

rendőr-főkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság előirányzat-

felhasználási keretszámlájára kell befizetni, előzetes vagy utólagos fizetéssel. 

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalással vagy az Elektronikus Fizetési és Elszámolási 

Rendszer (EFER) felhasználásával történő internetes bankkártyás fizetéssel (VPOS) 

teljesíthető. Átutalás esetében, a közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizetés okát például: 

„gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselése iránti kérelem”, valamint amennyiben az ügy 

iktatószáma ismert, az iktatószámot. Az iktatószám az alábbi pozíciókból áll:  

X X X X X - X X X /X X X/ X X X X. F. (pl.: 29000-821/111/2019. F.) 

 

Számlaszámok: A számlaszámokat a következő linkre kattintva elérhető tájékoztatóban 

szereplő 1. táblázat tartalmazza: az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek 

teljesítéséhez 

 

Pdf kiterjesztésű fájl-ban a kérelemhez csatolandó mellékletek: 

1. Gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselése iránti kérelemhez: a viselni kívánt gáz- és 

riasztófegyver érvényes műszaki tanúsítványa. 

2. Vadászati célú lőfegyver tartása iránti kérelemhez: 

- a kérelmező háziorvosa által a II. alkalmassági csoport szerint kiállított orvosi 

igazolás;    

- a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismeretek és gyakorlati jártasság meglétét 

igazoló vizsgabizonyítvány, (melyet az Országos Rendőr-főkapitányság által kijelölt 

tag részvételével tartott Állami Vadászvizsga helyettesít);  

- hivatásos vadász esetén (szolgálati igazolvány vagy/és jelvény); 

- érvényes vadászjegy. 

3. Sportlövészeti célú lőfegyver tartása iránti kérelemhez: 

-  a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismeretek és gyakorlati jártasság meglétét 

igazoló vizsgabizonyítvány. A sportlőfegyver tartásához szükséges elméleti és 

gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát a sportlövő versenybírák esetében a 

Versenybírói Igazolvány, a sportlövő edzők esetében az Edzői Oklevél helyettesíti; 

- sportorvos vagy az arra feljogosított háziorvos által kiállított sportorvosi engedély; 

- érvényes versenyengedély; 

- sportszövetség által kiadott javaslat, minősítés. 

4. Munkavégzési célú lőfegyver tartása iránti kérelemhez:  

- előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat igazolása (foglalkozás-egészségügyi 

vizsgálatra jogosult szerv állítja ki). A vizsgálat orvosi és pszichológiai részből áll; 

- a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismeretek és gyakorlati jártasság meglétét 

igazoló vizsgabizonyítvány;  

- a foglalkozása gyakorlását igazoló okirat (például: hivatásos vadászok esetében 

munkáltatói igazolás, szolgálati igazolvány);  

- hivatásos vadász esetén érvényes vadászjegy. 

5. Elöltöltő fegyver vadászati célú használata iránti kérelemhez: 

- Az elöltöltő fegyver jogszerű használatához szükséges elméleti és jártassági 

követelmények meglétét igazoló vizsgabizonyítvány; 

- Az elöltöltő fegyver használatához szükséges, a kérelmező háziorvosa által a II. 

alkalmassági csoport szerint kiállított orvosi igazolás;  

- (Nem szükséges az orvosi igazolás mellékelése, ha a kérelmező érvényes 

lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik vagy e kérelem előterjesztésével 

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/e-ugyintezessel-kapcsolatos-szabalyzatok
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/e-ugyintezessel-kapcsolatos-szabalyzatok
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egyidejűleg lőfegyver tartása iránt nyújtott be kérelmet és a kérelem alapján 

megállapítható, hogy a lőfegyvertartásra egészségileg alkalmas); 

- érvényes vadászjegy.   

6. Flóbert rövid lőfegyver tartása iránti kérelem esetén:  

- a kérelem engedélyezéséhez mellékletek becsatolása nem szükséges. 

 

A kérelmező a csatolt mellékletek eredeti példányát, gáz- és riasztófegyver viselése iránti 

kérelem esetében a viselni kívánt gáz- és riasztófegyvert köteles az engedélyező hatóság 

felhívására bemutatni. 

A vadászati, a sport, a munkavégzési célú lőfegyver bejegyzéséhez a lőfegyver érvényes 

műszaki tanúsítványának a bemutatása is szükséges. Sport célú lőfegyver bejegyzésekor 

továbbá szükséges a sportszövetség igazolása arról, hogy a bejegyezni kívánt lőfegyver sport 

célra használható. 

 

A kérelem feldolgozása: 

Amennyiben a kérelmet előterjesztő személy a kérelmet az engedélyezésre hatáskörrel, 

illetékességgel rendelkező hatósághoz hiánytalanul nyújtotta be vagy szükség esetén eleget 

tett a hatóság hiánypótlási felhívásának, továbbá a kérelmezővel szemben nem áll fenn olyan 

az Ftv.-ben meghatározott ok, amely az engedélyezést kizárná, a hatóság kártyaokmány 

formájában engedélyezi az önvédelmi célú gáz- és riasztófegyver viselését. A gáz- és 

riasztófegyver önvédelmi célú viselését engedélyező hatósági igazolványt az engedélyező 

hatóság postai úton, ajánlott küldeményként küldi meg a kérelmező által megadott címére, 

vagy igény esetén a kérelmező az okmányt személyesen veheti át ügyfélfogadási időben az 

engedélyező hatóságtól. 

 

Flóbert rövid lőfegyver tartásának az engedélyezésekor a hatóság egyszerűsített határozat 

formájában engedélyezi a tűzfegyver tartását. A tűzfegyver tartási engedélyt az engedélyes 

személyesen veheti át, majd a tűzfegyver megvásárlását követően a Kr.-ben meghatározott 

határidőn belül köteles az engedélyező hatóságnál a tűzfegyverrel, továbbá a tűzfegyver 

műszaki tanúsítványával együtt megjelenni. A hatóság kártyaokmányt (engedély) állít ki, 

melyet a kérelmező személyesen vehet át, ügyfélfogadási időben az engedélyező hatóságtól. 

 

Vadászat, sport, munkavégzési célú lőfegyver tartása iránti eljárásban, amennyiben a 

kérelmező a fentieknek eleget tett és a lőfegyver/ lőszer tároló helye a végrehajtott ellenőrzés 

alapján a Kr. előírásainak megfelelt a Rendőrség a lőfegyver tartásáról engedélyező döntést 

hoz. A lőfegyvertartási engedélyt, valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt 

az engedélyes személyesen veheti át ügyfélfogadási időben. 

 

Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatát a hatóság egyszerűsített határozat formájában 

engedélyezi. Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott engedélyező határozatot a 

Rendőrség a kérelmet benyújtó ügyfélnek megküldi. Az eljárás során az engedély átvételéhez 

személyes megjelenés nem szükséges. 

 


