
2006/augusztus (100. szám) 

„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus) 

JJoogg  &&  FFeeggyyvveerr  

Az előző számban azt ígértem az olvasóknak, hogy egy érdekes rendőrségi állásfoglalásról adok 

némi tájékoztatást okulás céljából. Elsősorban azoknak, akik már beletörődtek abba, hogy az 

engedély nélküli flóbertjük miatt most már örök rettegésben kell leélni az életüket és a leírtak 

alapján tovább tudjanak borzongani, villámgyorsan újra kézbe véve Alexander Dumas: „Monte 

Christo grófja” vagy esetleg a Henri Charriére: „Pillangó” című örökbecsű műveit szakmai 

ötletek után kutatva, mert hogy rájuk az örök rabság vár, az már biztos. 

 

Fegyverkereskedő pánikban 

 

A történet ott indult, amikor egy fegyverkereskedő barátom hívott az ország túlsó végéről, majd 

pánikhangon közölte, hogy engedélyköteles lett a „Keserű”. 

Értetlenkedésemre gyorsan elmagyarázta, hogy a „Keserű” Defender (6 mm-es ólomlövedékes 

elöltöltős) típusú eszközről van szó és ez annyira biztos, hogy Somogy megyében már ki is ment 

egy körlevél és ráadásul fegyverszakértő is megerősítette a rendőrségi állásfoglalást. 

Ő ugyan még nem kapott semmit és a saját megyei engedélyügyi előadója sem tud még semmiről, 

de teljesen tuti a dolog. Mit kell most tennie, mert tele van a raktára „Keserű” Defenderrel, amit 

főleg a tanyán lakók vesznek házi védelem céljára. Azonnal nyomja az anyagot e-mailben. Ahogy 

átolvastam, rögtön rájöttem, hogy itt csupán bizonyos szakmai hiányosságok találhatók.  

(Álláspontom szerint elvárható szint a fegyverengedély-ügyi előadótól, hogy bármilyen fegyvert 

kapásból felismer, kategóriába sorol és még a főbb jellemzőt is megmondja, mert ez a szakterülete. 

A fegyverszakértő már ettől finomabb megkülönböztetést, illetve azonosságokat tár fel a fegyverek 

között, ahol speciális méréseket és egyéb vizsgálatokat kell végezni.)  

 

Nem szakértői szakvélemény 

 

Tény, ami tény, hogy a Somogyi Városi Rendőrkapitányság igazgatásrendészete szakértő 

vizsgálatra rendelt egy „Keserű” Defender revolvert, mert nem tudták, hogy mi az. Szakértőnek 

nem egy igazságügyi fegyverszakértőt rendeltek ki, hanem jobb híján egy közelben lakó fegyver-, 



lőszer- és pirotechnikust, akinek az igazságügyi szakértői szakterülete robbanószerkezetek. Így 

aztán a szakértő csak egy eseti fegyverszakértő véleményt adott, hiszen ez nem a bejegyzett 

szakterülete. Dőlt betűkkel a szakértői vélemény szó szerint. 

 

Vizsgálat tárgya  

 

Típus REV10 3” „Keserű” Defender revolver. 

A fegyver rövid, sima csövű ismétlő peremgyújtású.  

Gyári száma (ezt most mellőzzük).  

Kalibere: 6 mm. 

Gyártó: Magyarország „Keserű” Művek. 

Fajta/jelleg: elöltöltő. 

 

Vizsgálat 

 

A vizsgálatra átadott „Keserű” Defender revolver anyaga cinkötvény (spiáter) és acél. A fegyver 10 

lövetű. 

A dobfuratok hátsó része kúpos csappantyúfészekként vannak kialakítva. A csappantyúfészek után 

3 mm-es szűkítés található. A szűkítés és a lőkúp megakadályozza, hogy hátulról egybeszerelt 

lőszer betölthető legyen. A dobfuratok elölről tölthetők. A lövedék lehet gumi és fém. A fegyver 6 

mm-es START riasztótölténnyel működik. 

A fegyver nem alkalmas egybeszerelt lőszer működtetésére. A töltés kialakítása miatt az elöltöltő 

fegyverek csoportjába tartozik. 

 

Indoklás 

 

A 2004/24. évi XXIV. törvény 2. § 4. bek. elöltöltő lőfegyver: az olyan egylövetű vagy 

ismétlőfegyver, amelynél a lőport és a lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából lehet a csőbe 

vagy a forgódobba betölteni, rendeltetésszerűen feketelőporral vagy gyárilag a feketelőpor 

kiváltására készült lőporral és hozzávaló csappantyúval működtethető. 

 

A 2004/24. évi XXIV. törvény 2. § 29. bek. tűzfegyver: olyan a törvény mellékletének „A”, „B”, 

„C” vagy „D” kategóriájában meghatározott eszköz, amelyből a kiterjedő forró gáz tolóereje által 

meghajtott szilárd anyagú lövedék lőhető ki, kivéve, ha 



a) . 

b) .. 

c) muzeális fegyvernek tekinthető. 

 

A 2004/24. évi XXIV. törvény 2. § 16. bek. lőfegyver: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, 

amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki. 

 

A 200/24. évi XXIV. törvény 2. § 24. bek. muzeális fegyver és lőszer: az elöltöltő fegyver, továbbá 

a korszerű perem- vagy központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan 

tűzfegyver és az ilyen fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer. 

 

A 2004/24. évi XXIV. törvény 2. § 22. bek. lőszer: olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, 

lőport, továbbá gyúelegyet tartalmaz. 

 

A „Keserű” Defender a muzeális fegyverek csoportjába tartozik, mivel elöltöltő, továbbá nem 

alkalmas korszerű perem- vagy központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára. A 

tűzfegyver-kategóriából is kiesik, mivel a 2004/24. tv. 2. § 29. bek. c) pont szerint a muzeális 

fegyver nem tartozik a tűzfegyverek közé. A lőfegyverekhez sem lehet besorolni, mivel nem 

tartozik a tűzfegyverek közé. 

 

A fentiek alapján a vizsgálatra átadott „Keserű” Defender revolver nem minősül engedélyköteles 

fegyvernek. 

 

A muzeális fegyverekhez lőport csak lövész-sportegyesületek jogosultak beszerezni. Magánszemély 

Defender-fegyverhez lőport nem vásárolhat és nem is tarthat. Lőpor (lőszerelem) megszerzéséhez 

és tartásához hatósági engedély szükséges [253/2004. Korm. rendelet 2. § 1.b)]. Önvédelmi célra 

muzeális fegyver nem viselhető (253/2004. Korm. rendelet 30. §. 4.).  

 

Keltezés, aláírás pecsét 

 

Ez volt szó szerint (betű szerint) a szakértői vélemény. Abba most ne kössön bele senki, hogy a 

jogszabályi hivatkozásnál 2004/24. évi XXIV. törvény megjelölésben felesleges a 24., ugyanis nem 

ez a lényeg, hanem az, amit a szakértő az eseti szakvéleményben vastag betűkkel szedett. 

Nevezetesen, hogy ez a revolver nem minősül engedélyköteles fegyvernek. Ennyi az egész. 



 

Feljebb kerül az ügy 

 

Na, akkor lássuk, hogy mit hámoztak ki ebből a „nagy terjedelmű és bonyolult” szakszövegből a 

rend derék őrei. Elsőre senki semmit, ugyanis a szakértői véleményt az Somogyi Városi 

Igazgatásrendészet azonnal megküldte a felettes Somogy Megyei Igazgatásrendészetnek, amely azt 

azonnal továbbította az ORFK Igazgatásrendészete részére, ahonnan - hogy ne mondjam 

pánikszerűen - megküldték a BM Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet részére.  

 

Az elvégzett vizsgálatokról az ORFK természetesen értesítette Somogy megyét is az alábbiak 

szerint: 

 

Hivatalos fejléc, ügyszám, előadó, stb. 

 

Címzés 

 

A megküldött „Eseti fegyverszakértői vélemény”-ben leírt, 6 mm kaliberű xxxxxxx sorozatszámú 

REV 10 3” típusjelzésű forgópisztolyt a lövés leadásához rendeltetésszerűen a következőképpen kell 

megtölteni: 

A csappantyúként szolgáló 6 mm kaliberű Start kaliberjelű riasztótöltényt a dobfurat hátsó - 

megfelelően kialakított - részébe kell behelyezni. 

A lövedéket és - az esetlegesen használt - feketelőport, vagy annak kiváltására készült lőport a 

dobfurat elejéről lehet betölteni. 

Az előzőekben leírt töltési mód alapján a kérdéses forgópisztoly a 2004. évi XXIV. törvény 2. §. 4. 

pontja alapján - elöltöltő lőfegyver fogalmába - előírt követelményeknek megfelel. 

 

A fegyverszakértői vélemény alapján egyértelműen megállapítható, hogy a „Keserű” Defender 

típusú revolver engedélyezési szempontból az elöltöltő lőfegyvernek számít és sportlövészeti célú 

használatához szükséges hatósági engedély.”  

 

Keltezés, aláírás, pecsét. 

 

Írja a fentieket dr. A. T. r. őrnagy a Somogy megyeieknek. Itt a jogszabály megjelölése már helyes, 

ami egy jogásztól elvárható. Csak az a kérdés, hogy ki a bánat beszél a „Keserű” Defender esetében 



a sportlövészetről, amire itt az előadó oly bölcsen megnyilatkozik. Szerintem senki és az általam 

felállított diagnózis szerint itt van ebben az ügyben a kórokozó elrejtve. Innen már egyenes lesz az 

út a kereskedői pánikbetegségig. 

 

Felhívás, de nem keringőre 

 

A fenti levél kézhezvétele után több se kellett B.-né dr. D. E. r. alez.-nek. Kiadta az alábbi 

elmésséget. Ráadásul a megye minden fegyverboltjának, ami aztán az egész országban terjedt, mint 

a spanyolnátha, de szerencsére, nem szedett annyi áldozatot, ugyanis a kereskedők folyamatosan 

hívogattak telefonon, hogy ez most igaz, vagy csak valaki így akarja ideiglenesen leállítani a 

konkurenciát.  

 

A felhívás így szól: 

 

Hivatalos fejléc, ügyszám, stb. 

 

Címzés 

 

„Somogy megyében kereskedelmi forgalomba került a „Keserű” Defender típusú revolver, mely 

fegyvertechnikai kialakítása bizonytalanná tette annak kategóriába sorolását. Erre tekintettel eseti 

fegyverszakértői véleményt szereztünk be, majd állásfoglalás céljából megkerestük az ORFK 

Közbiztonsági Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztályát. 

Az ORFK által készített állásfoglalást csatoltan megküldöm a további felhasználás céljából. Kérem, 

hogy amennyiben hasonló fegyver van vagy ilyen fegyver forgalmazását tervezik, az ORFK-

állásfoglalásban foglaltaknak megfelelően azt az ügyfelek részére elöltöltő fegyverként csak 

megszerzési engedélyre és csak sportlövészeti célú felhasználásra értékesíthetik.” 

 

Keltezés, aláírás, pecsét. 

 

Most tekintsünk el attól a nüánsznyi problémától, hogy az ORFK sehol nem írta egy betűvel sem, 

hogy a levelét szerteszéjjel lehet küldeni a civil kereskedőknek, de azt gondolom, majd egymás 

között - a függelmi viszonyok alkalmazásával - megbeszélik az ügyviteli szabályzat részletes 

átolvasása után.  



Attól viszont nem lehet eltekinteni, hogy a két levél szövege egymással köszönőviszonyban sincs. 

Az ORFK sehol nem írt olyan marhaságot, hogy a „Keserű Defender csak megszerzési engedélyre 

és csak sportcélra értékesíthető”. Azt valóban írta, hogy sportcélú használatához - tehát nem 

megszerzéséhez, hanem használatához - szükséges hatósági engedély. Ez egyébként ez így is van, 

hiszen a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. c) pontja pontosan ezt írja elő, viszont a 

„Keserű” Defender esetében a sportcélú használat abszolút nem releváns tényező és ezt az ORFK-

nak teljesen felesleges volt belekeverni ebbe az ügybe.  

 

Országos pánik 

 

Szóval a rendőrhölgyek levelezgettek egymással és ez lett belőle. Kitört egy országos méretű pánik 

-, hogy most a Keserű Művek helyzetét ne is említsem, hiszen a jelenleg hatályos, az Uniós 

országok szabályozásától meglehetősen távol eső hazai szabályozás szerint jóformán csak ezeket a 

fegyvereket lehet nagyobb mennyiségben értékesíteni. A „Keserű” Defender és annak mindegyik 

változata tehát a jogszabály erejénél fogva - függetlenül attól, hogy erről mit gondolnak 

„Somogyországban” - változatlanul, engedély nélkül megszerezhető és tartható. 

A fentiekből a tanulságot nem is igazán akarom levonni az olvasók helyett, azt már mindenki látja, 

hogy rendőri berkekben a fegyverek terén ismét tetőfokára hágott a szakértelem. 

 

Egy új jogszabály 

 

Más - talán jobb - hír, hogy 2006. június 1-jén került kihirdetésre (Magyar Közlöny 66. szám I. 

kötet) a fegyverek, lövőkészülékek és ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM 

rendelet (mellékletekkel együtt csak a II. kötetben, melyet külön megrendelésre szállítanak), mely a 

kihirdetést követő 30. napon lépett hatályba, vagyis 2006, július 1-jén. Ezzel egyidejűleg került 

hatályon kívül a 64/1996. (XII. 27.) IKIM rendelet, annak minden módosításával együtt.  

A jogszabály elemzésével a továbbiakban még foglalkozni fogunk, egyelőre elég annyi, hogy a 

hazai jogszabály elfogadottnak tartja az Európai Unió és Törökország, illetőleg az EFTA-

országokban az ott hatályos szabályok szerint készített fegyvereket és lőszereket. Tehát ezeknek a 

fegyvereknek nem feltétlenül kell megfelelni a hazai szabályozásban részletesen rögzítetteknek. 

 

Dr. Bokros Gábor

ügyvéd 

 


