
2006/november (103. szám) 

„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus) 

JJoogg  &&  FFeeggyyvveerr  

Még egyik lapszám sem ütötte ki annyira biztosítékot a rendőrhatóságnál, mint az augusztusi. 

Hiába, nagy volt a meleg. 

 

Persze, ha arra számítottunk volna naiv módon, hogy valamelyik főrendőr kijelenti, hogy a Somogy 

megyében kiadott ominózus körlevél úgy volt rossz, ahogy kiadták és a „Keserű” Defender Rev 10 

3 ólomlövedékes elöltöltő revolvert (vagy annak gumilövedékes változatát) nemcsak annak lehet 

eladni, akinek sportcélú lőfegyverre rendelkezik vásárlási engedéllyel, hanem bárkinek, aki bemegy 

a boltba és meg kívánja vásárolni, akkor tévedtünk. Ehelyett dr. Dégi Endre r. dd. tbk. úr, 

rendőrségi főtanácsos, Somogy megye rendőrfőkapitánya interveniált a szerkesztőségnél.  

A teljes levelet közöljük, azonban olvasóink szakszerű tájékoztatása érdekében mindenképpen 

kommentálni kell, mivel bizony hiba van a kréta körül. Jelen pillanatban itt most a korrekt 

tájékoztatás került a porondra, az egyszerűsítés érdekében megkérem az olvasót, hogy vegye elő az 

augusztusi lapszámot és azzal vesse össze a rendőrség válaszát. Persze ezzel együtt további türelmet 

kérünk azon olvasóinktól, akiknek a válaszadásra még várniuk kell, de ez egy olyan helyzet, amiben 

a hatóság véleményének közlése - legyen az bármilyen tartalmú is - prioritást élvez. 

 

„Tisztelt Főszerkesztő Úr! 

 

A Kaliber című újság 2006. augusztusi számában megjelent Jog és fegyver című újságcikk 

véleményünk szerint egyoldalúan - a cikk írójának szemszögéből - érzelmileg túlfűtötten, 

személyeskedő hangnemben mutatta be a „Keserű” Defender fegyverrel kapcsolatos anomáliákat. 

Véleményünk szerint a cikk írója tévedésben van a tekintetben, hogy a „Keserű” Defender fegyver 

önvédelmi célból használható és ez az állítása a cikkben megjelent. Fentiek alapján szükségesnek 

tartjuk a cikkben leírtak pontosítása, ezért az alábbi írásunk megjelentetését kérjük. Tesszük 

mindezt annak érdekében, hogy az olvasók a vonatkozó jogszabályról korrekt tájékoztatást 

kapjanak.” 

 

Dr. Dégi Endre r. dd. tbk. 



Én úgy vélem, hogy az olvasók a hatályos jogszabályokkal, annak szövegével teljes mértékben 

tisztában vannak, hiszen a Kaliber magazin, mint szakfolyóirat közel 10 éve azokat rendszeresen 

közli, így tájékoztatja olvasóit. A rovat alapvető célja ugyan a jogszabályok megismertetése, de 

azok megjelenése után két évvel inkább értelmezésükkel foglalkozunk a joggyakorlat és elsősorban 

a jogkövetés szempontjából. Az már örömteli számunkra, hogy az ominózus „Keserű” Defender 

fegyverrel kapcsolatosan a Somogy megyében történtek legalább is anomáliának számítanak a 

rendőri vezetés számára, mert nekünk minimum annak tűntek.  

 

Az önvédelemmel kapcsolatban viszont fel kell hívnom valamire a figyelmet, még a dd. tbk. úrét is. 

Jogos védelmi helyzetben bármi (bármilyen fegyver) használható, ami az adott cél elérését lehetővé 

teszi és a támadással arányos mértékű. Ezt nem zárja ki, hogy vannak olyan fegyverek, melyek 

kizárólag önvédelmi célból viselhetők. Egyszerű polgári szóra lefordítva: önvédelmi fegyvert 

elsősorban önvédelemből szabad használni (nem lehet vele pl. vadászni), de nem kizárt sportcélú 

használata, ha az adott sportági szakszövetség szabályzata lehetővé teszi. A vadászlőfegyvert, a 

vadászaton kívül - ha az a támadással arányos - szabad jogos védelmi célból használni és 

természetesen sportcélból is. A sportfegyvert is szabad jogos védelmi helyzetben használni 

elméletileg, ahogy a muzeális fegyvert is, viszont vadászni egyikkel sem lehet. Az önvédelmi 

használat gyakorlati megvalósítása okozhat csak nehézséget, amennyiben betartásra kerül a 

töltetlenül tárolás szabálya (önvédelemre lehet használni továbbá a teljesség igénye nélkül: 

söröskorsót, lécdarabot, hússütő villát, csákányt, gereblyét, hogy csak jogerős bírósági ítéletekben 

szereplő eszközöket említsek).  

 

Ha a dd. tbk. úr arra akart a bevezetőjében utalni, hogy a „Keserű” Defender által kilőtt 

gumilövedék nem alkalmas az önvédelemre mondjuk egy fegyveres támadóval szemben, akkor 

feltétlenül igaza lehet. Én is inkább egy .357 Magnum S&W revolvert javasolnék ilyen célra tartani 

az olvasónak, ha tudnám, hogy kap rá megszerzési engedélyt. Mivel jelenleg az a személy számít 

veszélyezettnek - kaphat lőfegyver-viselési engedélyt -, akit a közrend és a közbiztonság 

fenntartásáért felelős rendőrhatóság veszélyeztetettnek minősít, joggal megállapítható, hogy 

roppantul biztonságos kis hazánkban ilyen személy nincs és nem is lehet, hiszen ilyetén 

megállapítás alapvetően cáfolná a polgárok kiváló biztonságérzetéről hangoztatottakat. 

 

Folytatva a levelet: 

 

 



Tisztelt Szerkesztőség! 

Tisztelt Olvasó! 

 

A Kaliber című újság 2006. augusztusi számában Jog és fegyver címmel megjelent cikkre reagálva 

elsősorban a „Keserű” Defender fegyver vásárlásán gondolkodó újságolvasók korrekt, 

jogszabályszerű tájékoztatása és jogbiztonsága érdekében szeretnénk az alábbiakban tájékoztatni az 

olvasókat. Ösztönzött a cikk megírására bennünket az a tény is, hogy a hivatkozott újságcikk írója 

tárgyi tévedésben van a tekintetben, hogy a „Keserű” Defender fegyver a tanyasi emberek 

önvédelmének egyik lehetséges eszköze. A történet valamikor 2005 nyarán kezdődött, amikor egy 

Somogy megyei fegyver-kereskedő jelezte a hatóság felé, hogy egy általa eddig ismeretlen 

kialakítású és működési modulú és általa kategóriába nem sorolható fegyver került az üzletébe 

(„Keserű” Defender Rev 10 3) és ezzel kapcsolatosan kérte a hatóság segítségét, hogy e fegyver 

kinek és milyen körülmények között értékesíthető. Tekintettel arra, hogy egy eddig ismeretlen 

fegyverről volt szó, amelynek sajátos kialakítása és működése miatt mind a kereskedőben, mind a 

hatóságban kétség merült fel kategorizálásával kapcsolatban, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően szakértő véleményét kérte ki a hatóság. 

 

„253/2004. (VIII. 31.) kormányrendelet a fegyverekről és lőszerekről 

1. § (2) Ha kétséges, hogy valamely tárgya az (1) bekezdésben meghatározott fogalmi körbe 

tartozik-e, a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet vagy igazságügyi fegyverszakértő 

álláspontját kell kérni. 

Az előző jogszabályi idézetből kitűnik, a jogszabály nem várja el a hatóság fegyver- és 

engedélyügyi szakterületén dolgozó tagjaitól, hogy fegyverszakértő legyen, hanem kétség esetén is 

kötelező, kógens rendelkezés írja elő igazságügyi fegyverszakértő álláspontjának megkérését.” 

 

A levél beidézését megszakítva, a korrekt tájékoztatás kedvéért talán érdemes visszalapozni a 

cikkhez és láthatjuk, azt soha senki nem állította, hogy a „Keserű” Defender a tanyasi ember 

lehetséges önvédelmi eszköze, csupán azt, hogy egy bizonyos kereskedő azt állítja magáról, hogy 

sok ilyen fegyvert ad el tanyán élőknek, amit sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudok. Én 

ugyan a magam részéről inkább lakás védelmére tartom alkalmasabbnak - ahol a rövid lőtáv 

megnöveli a gumilövedék megállító erejét és kevésbé pontos célzást tesz szükségessé - mint szabad 

térben, de hát ez ízlés dolga. Nem állom meg azonban, ha már itt tartunk, hogy rögtön fel ne tegyem 

a kérdést: Hogyan vehetett át egy ilyen eszközt egy fegyverkereskedő, ha valójában nem tudta 

beazonosítani. Ha nem tudta, hogy minek minősül, amit átvesz. Itt ez a rész dramaturgiailag 



valahogy kissé kidolgozatlannak tűnik számomra, mert ha valójában így volt, akkor több 

jogszabályi rendelkezés is sérülni látszik. Ugyanakkor az utóbb leírtak szerint már nem a kereskedő, 

hanem az engedélyügyi előadó küzdött komoly kihívásokkal a fegyverzettechnika terén. Pedig van 

olyan intézmény1, ahol ilyesmit oktatnak, még másoddiplomás képzés keretén belül is. A cikk írója 

jól idézi a jogszabályt, mely szerint igazságügyi fegyverszakértőt kell kirendelni kétséges esetben. 

Akkor miért robbanószer-, robbantószer-szakértőt rendeltek ki? (És miért kell szakértőt kirendelni 

egy érvényes műszaki vizsgával (szakhatósági tanúsítvánnyal) rendelkező, melyben a kategória 

besorolás és a fegyver jellege is rögzítve van. - A szerk.) 

Mert azok a dolgok is olyan „jujj, de hangosat” szoktak durranni? A szakértő egyébként a cikkünk 

szerint is korrekt munkát végzett (megállapította, hogy az eszköz nem lőfegyver, és szabadon 

tartható), de más szakterületéről csak eseti véleményt adhatott. Erről a kirendelésről és szakértői 

véleményről a tisztelt levélíró mélyen hallgat, pedig hát a pontos és korrekt tájékoztatáshoz - melyre 

hivatkozva írta a levelét - valahogy hozzátartozik.  

De folytassuk tovább: 

 

„Az ügyben releváns szakértői véleményt a BM Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet fegyverlabor-

szakértői mondták ki. Szakértői véleményükben kifejtették, hogy töltési módja alapján a kérdéses 

forgópisztoly („Keserű” Defender Rev 10 3 ) a 2004. évi XXIV. törvény (Ftv.) 2. § 4. pontjában - az 

elöltöltő lőfegyver fogalmában - előírt követelményeknek megfelel. 

 

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről 

2. § E törvény alkalmazásában: 

4. 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. 

Az előzőekből egyértelműen kitűnik, hogy a szakértő álláspontja alapján a „Keserű” Defender Rev 

10 3 típusjelzésű fegyver elöltöltő lőfegyver.  

Az Ftv. 2. § 24. pontja meghatározza a muzeális fegyverek és lőszerek fogalmát. 

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről 

24. 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. 
                                                            
1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Katonai Gépészeti és 
Biztonságtechnikai Tanszék Fegyverzettechnikai Szak (Budapest, Üllői út 133-135.). 



 

Tekintettel a törvényi rendelkezésre, valamennyi elöltöltő fegyver muzeális fegyvernek minősül (így 

a „Keserű” Defender Rev 10 3 típusjelzésű fegyver is az) és azokat használni csak a muzeális 

fegyverekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül lehetséges. Az igazságügyi 

fegyverszakértői vélemény és az ORFK állásfoglalása alapján az egységes jogértelmezés és a 

hasonló fegyverekkel kapcsolatban felmerülő esetleges bizonytalanságok eloszlatása és kérdések 

megválaszolása céljából a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztálya 

2006. május 22-én és 2006. június 7-én tájékoztató levelet küldött ki valamennyi Somogy megyei 

fegyverkereskedő részére, melynek az újságcikk vádaskodásaival ellentétben nem valamiféle ködös 

célozgatásokban felsejlő konkurencia támogatása volt a célja, hanem csupán a korrekt tájékoztatás 

és a jogszerűség fenntartása.” 

 

Itt megint megállunk egy lélegzetvételnyi időre. A jogszabályokat kizárólag azért idézzük be, mert 

a levél is tartalmazza, és nem szeretnénk, ha nem kerülne át minden betű, amit a levélíró leírt. 

Természetesen tudjuk, hogy ezt már az olvasók a magazin hasábjain korábban olvashatták, de hát a 

levél része. A korrekt tájékoztatásról meg csak annyit, hogy a kereskedők részére kiküldött 

tájékoztató levél szerint a „Keserű” Defender Rev 10 3 típusú muzeális lőfegyvert „az ügyfelek 

részére elöltöltő fegyverként csak megszerzési engedélyre és csak sportlövészeti célú felhasználásra 

értékesíthetik”. Ezzel nemcsak a korrekt tájékoztatás, de a jogszerűség fenntartása is komoly 

hiányosságokat szenvedett, amit nem igazán lehet megmagyarázni. Ennek ellenére a levélíró 

megpróbálja, amint tovább folytatja: 

 

„A történeti áttekintést követően az olvasók tájékoztatása érdekében tekintsük át a muzeális 

fegyverekre vonatkozó hatályos jogi szabályokat. Az Ftv. 3. § (1) bekezdés b) pontja taxatív 

felsorolást tartalmaz, hogy mely eszközök megszerzéséhez és tartásához, valamint ezekkel 

kapcsolatban, mely tevékenységekhez kell hatósági engedély. Az Ftv. ezen rendelkezésein túlmenően 

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) kormányrendelet (kormányrendelet) a 

hatósági engedélyezéssel kapcsolatosan további rendelkezéseket tartalmaz: 

253/2004. (VIII. 31.) kormányrendelet a fegyverekről és lőszerekről 

2. § (1) Hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges 

a) a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáz- és riasztótöltény, a légfegyver, a 

lőszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, a Magyar Köztársaság területén 

történő forgalmazásához; 



b) a gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viseléséhez, a lőszerelem, a színházi fegyver 

megszerzéséhez, tartásához; 

c) a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához. 

A muzeális fegyverek (így a „Keserű” Defender Rev 10 3 típusjelzésű fegyver is) használatának 

szabályait egyértelműen és félreértelmezhetetlenül a kormányrendelet 30. §-a szabályozza: 

30. § (1) Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata csak sportlövészettel foglalkozó 

sportegyesületnek engedélyezhető. 

(2) Muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a fegyverek és 

lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja. 

(3) Muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja használhat. 

(4) Muzeális fegyver önvédelmi célra nem viselhető. 

A hatályos jogi rendelkezések alapján az alábbi konklúzió vonható le: 

Az Ftv. és a kormányrendelet engedélyezéssel kapcsolatos szakaszaiból vitán felül kitűnik, muzeális 

fegyver (így a „Keserű” Defender Rev 10 3 típusjelzésű fegyver is) megszerzéséhez és tartásához, 

birtoklásához hatósági engedély nem szükséges, azt bárki szabadon megvásárolhatja. A használatot 

azonban a kormányrendelet egyértelműen csak sportolási célra teszi lehetővé és ezt is hatósági 

engedélyhez köti. A használat magánszemélynek nem, csak sportlövészettel foglalkozó 

sportegyesületnek engedélyezhető. Magánszemély muzeális fegyverét csak ilyen sportegyesület 

tagjaként használhatja. Muzeális fegyver önvédelemre nem használható, e célból nem viselhető. Ez 

alapján, aki ilyen fegyvert vásárol és elöltöltő fegyverek használatára engedéllyel rendelkező 

sportegyesületnek nem tagja, muzeális fegyverét (így a „Keserű” Defender Rev 10 3 típusjelzésű 

fegyver is) csak birtokolhatja, és mint kvázi dísztárgyat otthon tarthatja. 

 

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság”  

 

Itt ér végett az aláírás szerint szerzői kollektíva által írott levél, melyben - ellentétben a kiadott 

körlevéllel - már azt a konklúziót vonják le, hogy a „Keserű” Defender Rev 10 3 típusú fegyver2 

engedély nélkül megszerezhető és tartható. Ez már jelentős haladás.  

A további következtetések már szöges ellentétben állnak a jogszabály szövegével, mintha azt a 

szerzői kollektíva nem is olvasta volna. Muzeális fegyverre akkor és csak akkor kell engedélyt 

kérni, ha azt sportlövészeti célra kívánjuk használni. ]Erre a célra viszont - az eredeti körlevél 

állításával szemben (és ezen levélben beismerve) - természetes személynek akkor sincs módja, ha 

egyébként éles sportcélú lőfegyverre rendelkezik megszerzési engedéllyel. Lásd 30. §!] 
                                                            
2 Az olvasóknál csak a Keserű Fegyvergyár fogja nagyobb örömmel olvasni ezt a számot, mert reklámköltség nélkül 
ennyiszer sehol nem írták le egy termékük nevét. 



A levélírók elfelejtkeznek arról a nem elhanyagolható tényről, hogy a jogszabályban van egy ún. 

céllövészeti használat is, mely elválik a sportlövészettől.  

 

253/2004. (VIII. 31.) kormányrendelet a fegyverekről és lőszerekről 

 

1. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

12. lőfegyvertartási cél: önvédelem, munkavégzés, céllövészet, oktatás, sportlövészet, személy- és 

vagyonvédelem, vadászat. 

 

Így aztán az sem felel meg a valóságnak, hogy aki ilyen fegyvert vásárol, az kvázi dísztárgyként 

szemlélheti. Mindezek alapján - álláspontom szerint - a rendőrhatóság véleménye is közlésre került, 

mellyel a magazin eleget tett e korrekt tájékoztatás követelményeinek, még ha a levél nem is 

feltétlenül szolgálta az olvasók épülését. Részemről az ügyet lezártnak tekintem. 

 

Dr. Bokros Gábor

ügyvéd 

 

 


