
2007/május (109. szám) 

„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus) 

JJoogg  &&  FFeeggyyvveerr  

Az Alkotmánybíróság 2007. március 5-én - három alkotmánybíró számunkra érdeminek nem 

mondható különvéleményével - meghozta a 1055/B/2004. AB számú határozatot, mely 

kétségkívül ellentétes az eddigi várakozásainkkal, de mivel sokan vártak a döntésre, célszerű 

nagyon vázlatosan ismertetni. Noha igyekeztem a közérthetőség határain belül maradni, 

nyilvánvaló, hogy egy AB-határozat esetében ez nem tartható be teljes egészében, ezért előzetesen 

is elnézést kérek. 

 

A határozat 

 

1. „Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. 

(VIII. 31.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt hatályba 

lépésének időpontjával, 2004. szeptember 3. napjával megsemmisíti. 

 

2. Az Alkotmánybíróság a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § 

(1) bekezdése, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet egésze, illetve különösen az 1. § (1) bekezdés 11. pontjának „7,5 Joule vagy annál 

kisebb csőtorkolati energiájú flóbert fegyver”, a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja, a 4. § (1) 

bekezdés „flóbert töltény”, a 27. § (1) bekezdése, a 32. § (2) bekezdésének „7,5 Joule vagy 

annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyver” és 

szövegrészei, az 52. § (1) bekezdése, továbbá az 54. § (1) bekezdése 

alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat 

elutasítja. 

 

3. Az Alkotmánybíróság a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alkotmányellenességének megállapítására és 

megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja. 

 



4. Az Alkotmánybíróság elutasítja azt az indítványt, amely szerint mulasztásban 

megnyilvánuló - a szerzett jogok sérelmét megvalósító - alkotmányellenességet okozott az, 

hogy a jogalkotó a már megszerzett fegyverek megtartására irányuló eljárás díj- és 

költségmentességét nem biztosította, illetve a fegyver állami szervnek történő átadása esetén 

a kártalanítást nem szabályozta. 

 

5. Az Alkotmánybíróság a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet egésze, illetőleg különösen a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjai nemzetközi 

szerződésbe ütközésének vizsgálatára irányuló indítványt visszautasítja. 

 

6. Az Alkotmánybíróság azt az indítványt, amely annak megállapítására irányul, hogy a 

fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet egésze, illetőleg 

különösen a bűnügyi nyilvántartásra utaló rendelkezései a jogegyenlőség megvalósulását 

gátolják, visszautasítja. 

 

7. Az Alkotmánybíróság azokat az indítványokat, amelyek arra irányulnak, hogy az 

Alkotmánybíróság mondja ki, nem alkalmazható a fegyverekről és lőszerekről szóló 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet egésze, illetőleg a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjai a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon megindult perekben, visszautasítja.” 

 

BM-vélemény alapján... 

  

Kétségtelen, hogy 2004 óta az Alkotmánybírósághoz meglehetősen sok indítványt nyújtottak be a 

2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Lft.), valamint a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) egésze, illetve egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására és 

megsemmisítésére.  

Az Alkotmánybíróság az eljárása során - miként erre a határozatban is hivatkozik - beszerezte a 

belügyminiszter véleményét. Szerintem, ha még élne, F. H. véleményét is beszerezték volna, aki 

mint az ún. Erőszak Ellenes Liga vezetője - a testvéri szeretet ürügyén - zsigerből gyűlölt 

mindenkit, akinek köze volt a fegyverekhez. Az Alkotmánybíróság jogértelmezésében bízó 

indítványozók (akik természetesen mit sem tudtak arról, hogy a taláros testület a BM-től beszerzett 

véleményre alapítja majd a sajátját) az alábbiakra koncentráltak beadványaikban. 

 

 



Az indítványok 

 

1. Az R. 1. § (1) bekezdés 11. pontjának „7,5 Joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú 

flóbert fegyver” szövegrészét azért kifogásolta az egyik indítványozó, mert véleménye 

szerint a jogalkotó ezzel szerzett jogot vont el, ami ellentétes az alkotmány 2. § (1) 

bekezdéséből következő jogbiztonság követelményével. Az indítványozó hivatkozott az EU 

normáira, mert azok alapján nem lett volna kötelező a flóbert fegyverek engedélyeztetése, a 

magyar jogalkotó részéről elegendőnek mutatkozott volna a bejelentési kötelezettség 

előírása. 

 

2. Több indítványozó szerint az R. 3. § (1) bekezdése c) pontjának a bűnügyi nyilvántartásra 

utaló szövegrészei alkotmányellenesek. Indítványaikat arra alapozták, hogy az R. mindaddig 

kizárja a lőfegyverekkel kapcsolatos engedélyek kiadását, amíg az engedély iránti kérelmet 

előterjesztő a bűnügyi nyilvántartásban szerepel. Ezzel gyakorlatilag a jogalkotó 

kiterjesztette a büntetett előélethez fűződő joghátrányok időtartamát, mert hiába következik 

be a törvényi vagy a kegyelmi mentesítés, az érintettet joghátrány éri. Mindez ellentétes a 

mentesítésre vonatkozó büntetőjogi szabályokkal, továbbá sérti az alkotmány 19. § (3) 

bekezdés m) pontját, mely az Országgyűlésnek a közkegyelem gyakorlásával kapcsolatos 

hatáskörére vonatkozik illetve a 30/A § (1) bekezdés k) pontját, mely a köztársasági elnök 

egyéni kegyelmezési jogkörét biztosítja. 

 

3. Egy indítványozó vagylagosan előterjesztett indítványában elsődlegesen az R. egésze, 

másodlagosan és különösen az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja alkotmányellenességének 

megállapítását kérte. Az R. egészére vonatkozó indítvány azon alapult, hogy egyrészt nem 

megfelelő a formája, másrészt, hogy folyamatban lévő ügyekre is előírta az alkalmazást. A 

formai kifogás alatt az indítványozó azt értette, hogy alapjogokról szóló szabályozást 

rendelet nem tartalmazhat. Álláspontja szerint a támadott rendelkezés lehetővé teszi, hogy 

büntetést államigazgatási eljárás keretében szabjanak ki, ez ellentétes az alkotmány 57. § (1) 

bekezdésével, amely szerint mindenkinek joga van bírósághoz fordulni. Sérti továbbá az 

alkotmány 57. § (4) bekezdését is, mert az indítványozó szerint olyan cselekmény 

büntetendővé tételét írja elő, amely az elkövetéskor nem minősült bűncselekménynek. 

További sérelmet okoz a rendelkezés azáltal is, hogy már elbírált bűncselekmény miatt teszi 

lehetővé újabb joghátrány alkalmazását, mert a jogkövetkezmény beálltát egy korábbi 

elítéléshez köti. 



 

4. Egy indítványozó azért kifogásolta az R. 3. § (1) bekezdés c) pontját, mert lehetővé teszi, 

hogy korábban jogszerűen megszerzett fegyvertartási engedélyeket is visszavonjanak. 

Szerinte a jogalkotó ezáltal megsértette a „nulla poena sine lege”1 elvét, vagyis a támadott 

rendelkezés ellentétes az alkotmány 57. § (4) bekezdésével. 

 

5. Egyik indítványozó az R. 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjaival kapcsolatban az alkotmány 

három rendelkezésének sérelmét állítja: a 2. § (1) bekezdését, a 35. § (2) bekezdését, 

valamint az 59. § (1) bekezdését. Az elsővel kapcsolatban hivatkozik arra, hogy az R. 

hatályba lépését megelőző szabályozás csak azokat a személyeket zárta ki az engedélyezés 

köréből, akiket szándékos bűncselekmény elkövetése miatt elítéltek és még nem 

mentesültek a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. A legfőbb alkotmányossági 

probléma abban van, hogy a fegyvertartási engedély meghosszabbítása iránt benyújtott 

kérelem elbírálását a bűnügyi nyilvántartásban való szerepléshez köti. Az R. rendelkezései 

tehát visszamenőlegesen teszik terhesebbé a kötelezettség teljesítését, így ellentétesek a 

jogbiztonság követelményével. 

 

6. Egyik indítványozó azt kifogásolta, hogy az R. 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja azokkal 

szemben is korlátozást vezet be, akik már mentesültek a büntetett előélethez fűződő 

joghátrányok alól. A törvényi és a bírói mentesítésben részesültek esetében ez a Btk.-val 

való összeütközést eredményezi. A kegyelmi mentesítés esetkörében az R. már közvetlenül 

alkotmányellenes, mert korlátozza egyrészt az Országgyűlésnek az alkotmány 19. § (3) 

bekezdés m) pontjában, illetve a köztársasági elnöknek az alkotmány 30/A § (1) bekezdés k) 

pontjában biztosított kegyelmezési jogkörét. 

 

7. A lőfegyvertartás engedélyezésének új szabályait az egyik indítványozó az emberi 

méltóságot sértőnek vélte. Az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinte ellentétes az alkotmány 

54. § (1) bekezdésével, mert megfosztja őt a korábban biztosított és gyakorolt jogaitól 

(fegyvertartás és vadászat). 

 

8. Több indítványozó az Lft. 22. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezést támadta 

elsődlegesen. Indítványuk szerint a törvényhozó a felhatalmazással indokolatlanul nagy 

felhatalmazást ad a kormánynak, mert a lőfegyverengedélyek kiadásának és 
                                                            
1 Latin: „nincs büntetés törvény nélkül” kifejezés azt a jogelvet jelenti, hogy senkit nem lehet elítélni olyan tettért, amit 
a törvény nem tilt. 



visszavonásának szabályozása kizárólag törvényben lehetséges. Az R. 3. § (1) bekezdés c) 

pontjának „a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi 

nyilvántartásának időtartamáig” szövegrészére vonatkozóan előterjesztett másodlagos 

indítványukban a Btk. 100. §-ával való ellentétére hivatkoztak, mert veszélyezteti a jogrend 

stabilitását, ezért az alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközik. Az R.-t alkotmányjogi 

panasszal is támadták. Az indítványozó alkotmánybírósági kérelmét azzal indokolta, hogy a 

támadott rendelkezés nem veszi figyelembe a Btk. 104. § (1) bekezdését, amely az előzetes 

menetesítés intézményét szabályozza. Az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja figyelmen kívül 

hagy mindenféle kedvezményt és mentesítést akkor, amikor a fegyver tartásához szükséges 

körülményeket vizsgálja. Nem veszi figyelembe például azt, hogy a szabadságvesztés 

felfüggesztésének időtartama eredményesen eltelt-e, illetve azt sem, hogy az elítélt előzetes 

mentesítésben részesült-e. A R., mint alacsonyabb szintű jogszabály ellentmond egy 

magasabb szintű jogszabálynak - a Btk.-nak -, ezáltal megsérti az Alkotmány 35. § (2) 

bekezdését.  

 

Az elutasítások indoklása 

 

A fentieken kívül az AB vizsgálta a jogalkotás rendjének sérelmére hivatkozó indítványt is, vagyis 

azt, hogy alkotmányellenességet eredményezett-e az R. tervezete véleményeztetésének elmaradása. 

Az AB nem állapította meg a jogszabály alkotmányellenességét azért, mert a jogszabály-előkészítés 

során az előterjesztő valamely egyeztetési vagy véleményeztetési kötelezettségének nem tett eleget. 

A jogalkotásról szóló jogszabály be nem tartása kétségkívül törvénysértés - mondja ki az AB, de 

önmagában nem valósít meg alkotmányellenességet, csupán az illetékes szervek államigazgatási 

jogi, esetleg politikai felelősségét alapozhatja meg csupán.  

Az AB a flóbert fegyverek hazai szabályozásának kérdéskörébe megállapította, hogy annak 

vizsgálata, mi is minősül flóbert fegyvernek, és ehhez képest engedélyköteles fegyvernek a 

közösségi jog körében, nem tartozik hatáskörébe. Ebből fakadóan azt sem vizsgálhatta, hogy a 

közösségi jog egyes előírásait - így különösen az irányelv I., melléklet II. „B kategória - 

Engedélyhez kötött lőfegyverek” című részét - a tagállami jogalkotó megfelelően ültette-e át saját 

jogrendjébe. Az AB az irányelven alapuló magyar jogszabály alkotmányosságának vizsgálatát 

végezte el anélkül, hogy a vizsgálat az irányelv érvényességét vagy az implementálás 

megfelelőségét érintette volna.  

A megtámadott jogszabály nemzetközi szerződésbe ütköző voltára hivatkozó indítványt az AB azért 

utasította vissza, mert ilyen indokkal indítványt magánszemély nem terjeszthet elő, csupán az 



Országgyűlés, annak állandó bizottsága, bármely országgyűlési képviselő, a köztársasági elnök, a 

Kormány vagy annak tagja, az Állami Számvevőszék elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a 

legfőbb ügyész. Ugyancsak hasonló okból utasította el a folyamatban levő peres ügyre való 

hivatkozással érkezett alkotmányjogi panaszt az AB, ugyanis erre csak az eljáró bírónak van 

lehetősége. 

Az R. támadott rendelkezései tartalmi vizsgálatának első eleme az volt, hogy a lőfegyver 

megszerzése engedélyhez kötöttségének kiterjesztése sérti-e a szerzett jogok védelmének az 

alkotmány 2. § (1) bekezdéséből levezetett követelményét. A flóbert fegyverek engedély nélküli 

tartása az Lft. és az R. hatályba lépését megelőzően nem egy másik - korábban hatályos - jogszabály 

rendelkezésein alapult, hanem pusztán azon a tényen, hogy ez a fegyverfajta nem volt 

engedélyköteles. Ezen túlmenően viszont olyan jogszabály sem volt, amely az engedélymentességet 

a jövőre nézve - minden későbbi flóbertfegyver-megszerzés esetére - megállapította volna. Ebből a 

helyzetből értelemszerűen következett az AB számára, hogy egyedi engedélyek tartalmát az R. nem 

érinthette, azt kedvezőtlenül meg nem változtathatta. Az R. támadott rendelkezései tehát - szerintük 

- nem vonnak el szerzett jogot, ezért a flóbert fegyverekkel kapcsolatos indítványt elutasították. 

 

A R. 3. § (1) bekezdés c) és d) pontot kifogásolók arra hivatkoztak, hogy ezen rendelkezés alapján 

nem kaphat fegyvertartási engedélyt az, akit bizonyos bűncselekmények miatt elítéltek, illetőleg 

vele szemben intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban 

meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát 

követő három évig. Ugyanez a kizáró feltétel érvényesül a d) pont szerint azokkal a személyekkel 

szemben, akik bűnszervezetben követettek el bűncselekményt. Az indítványozó szerint a vizsgált 

szabályozás azért is alkotmányellenes, mert az 1999. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 

az adatkezelés céljai között nem szerepelteti a fegyvertartási engedélyezési eljárást. Az AB 

megállapította, hogy a Bnytv. valóban nem tartalmaz a lőfegyverekkel kapcsolatos rendelkezést, de 

amiatt, hogy a lőfegyver természeténél fogva veszélyes, a biztonsági szempontú célmeghatározás 

relevánsnak tekintendő. A Bnytv.-ben szereplő „mások biztonságának védelme” fordulat viszont 

magában foglalja az állam életvédelmi kötelezettsége teljesítéséből fakadó és az alkotmány 8. § (1) 

bekezdésén alapuló korlátozást, így az AB megállapította, hogy az R. 3. § (1) bekezdés c) és d) 

pontjai nem sértik az alkotmány 59. § (1) bekezdését. A kegyelmi jogkör gyakorlásának, és ezen 

belül a büntetett előélethez fűződő joghátrányok alóli mentesítésnek nincs köze a bűnügyi 

nyilvántartáshoz. Az Országgyűlés, illetve a köztársasági elnök aktusa nem foglalja magában az 

érintett személy bűnügyi nyilvántartásból való törlését. A kegyelemben részesítés révén az érintett 

ugyanis bizonyos büntetőjogi jogkövetkezmények alól mentesül, de ez a bűnügyi nyilvántartásra 



nem terjed ki. Az AB ennek megfelelően az alkotmányjogi összefüggés hiányát állapította meg a 

vizsgált rendelkezések és az alkotmány 19. § (3) bekezdés m) pontja, illetőleg a 30/A § (1) 

bekezdés k) pontja tekintetében, ezért az indítványt elutasította. 

Több indítványozó azért támadta az R.-t, mert szerintük a kormányrendeleti előírások ellentétesek a 

Btk.-val. A Btk. szabályozási körében legtöbbjük a 100. §-ra hivatkozott, de egyikőjük ezen 

túlmenően utalt még a 101. és a 102. §-ra is. Az alkotmányjogi panasz előterjesztője pedig a Btk. 

104. § (1) bekezdését hívta fel. Kifogásaik lényege az, hogy a jogalkotó a fegyvertartási engedélyt 

nem a büntetlen előélethez, hanem a bűnügyi nyilvántartásban szerepléshez köti. A Btk. 

indítványok által érintett rendelkezései a büntetett előélethez fűződő joghátrányok alóli - törvényi, 

illetőleg előzetes bírósági - mentesítésről szólnak. A szabályozás tartalmi összefüggése körében az 

AB rámutatott, hogy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésnek a büntetőjogon 

kívüli következményei is lehetnek. Az R. hatályba lépését megelőzően a büntetőjogi mentesítés 

egyik ilyen jogkövetkezménye volt az, hogy aki a mentesítés hatály alá került, kaphatott engedélyt 

lőfegyver megszerzésére. Ezt a hatósági anyagi jogi szabályt az R. megváltoztatta, és egy másik 

törvény, az indítványokkal nem érintett, és ezért a jelen eljárásban nem vizsgált Bnytv. 

rendelkezéseihez kapcsolta a lőfegyver engedélyezésének egyes feltételeit. Ez a változás viszont 

nem eredményezte azt, hogy ezáltal az R. ellentétbe került volna a Btk. szabályozásával. A 

szabályozásbeli ellentét hiánya pedig ebből következően azt jelenti, hogy az R. vizsgált 

rendelkezései - a Btk. vonatkozásában - a jogforrási hierarchia sérelmét nem valósítják meg. 

Tekintettel arra, hogy a szabályozás nem ütközik az alkotmány 35. § (2) bekezdésébe, az AB az 

indítványt elutasította. 

 

Az utólagos normakontrollra irányuló indítványok sorában a jogbiztonság sérelmét vizsgálta az AB. 

Két indítványozó szerint az R.-nek a bűnügyi nyilvántartásra utaló rendelkezései azért ellentétesek 

az alkotmány 2. § (1) bekezdésével, mert a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmába ütköznek. 

Az R. hatályba lépését megelőzően hatályos rendelkezések alapján lőfegyvertartási engedélyt 

kaptak, az engedély lejártát követően viszont a fegyvertartási engedély meghosszabbítása iránt 

benyújtott kérelmeiket - már az R. 3. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel - a hatóság elutasította. 

Az R. hatályba lépését megelőzően a lőfegyverek megszerzésének, tartásának engedélyezésével 

kapcsolatos szabályokat a 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: régi R.) tartalmazta. 

A régi R. 20. § (1) bekezdése szerint „[a] lőfegyver, lőszer, gáz- és riasztófegyver tartására kiadott 

engedély öt évig érvényes, érvényességi ideje kérelemre alkalmanként további öt évre 

meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján 

- biztosítottak.” Ennek alapján megállapítható, hogy a korábbi engedélyeket nem határozatlan időre, 



még csak nem is visszavonásig, hanem kifejezetten határozott időre adták. Ebből következően 

senkinek nem származhatott a kiadott engedély révén „örök időre szóló” fegyverviselési 

jogosultsága. Sőt: a jogszabály alapján minden érintett tudhatta, hogy időről időre felülvizsgálják az 

engedély kiadására vonatkozó feltételek meglétét.  

Az AB megállapította, hogy az R. kétségkívül nem tartalmaz kártalanításra, illetőleg díjmentességre 

vonatkozó szabályokat. Ezért a továbbiakban azt vizsgálta, hogy ezek a szabályok teljességgel 

hiányoznak-e, és ha igen, akkor ez a helyzet alkotmányellenességet eredményező mulasztásnak 

számít-e. A fegyver állami szervnek történő átadása esetén a kártalanítás hiányát, ebből 

következően a jogalkotói mulasztást az AB azért nem állapította meg, mert a 49/2004. (VIII. 31.) 

BM rendelet (a továbbiakban: Bmr.) 14. §-a szerint a tulajdonos kérheti a lőfegyver, lőszer (töltény) 

lőfegyver-kereskedőnél történő értékesítését, vagy megszerzési engedéllyel rendelkező személynek, 

szervezetnek történő elidegenítését, továbbá kezdeményezheti annak hatástalanítását, 

megsemmisítését vagy érték nélküli leadását. A Bmr. azt is lehetővé teszi, hogy a rendőrség a tárolt 

lőfegyvert, lőszert (töltényt) kereskedelmi szakértői értékbecslést követően lőfegyver-kereskedőnek 

átadja értékesítésre. A fegyver, lőszer (töltény) értékesítéséből származó összeget - a felmerült 

költségek levonása után - a tulajdonos részére ki kell fizetni. A Bmr. garanciális előírása, hogy a 

lőfegyver, lőszer (töltény) értékesítését határozatban kell elrendelni. A flóbert fegyverek 

engedélyezésével kapcsolatban sem az R., sem más jogszabály nem tartalmaz díj- és 

költségmentességre vonatkozó előírást. Az AB az ilyen előírás hiányáról megállapította, hogy az 

nem eredményez mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet, mert szerintük teljesen 

felesleges kártalanítani az állampolgárt, ha valamilyen vagyontárgyától a jogszabály erejénél fogva 

megfosztják, mert ami vevő hiányában nem eladható, annak az esetében teljesen felesleges az 

értékesítésre történő hivatkozás. 

 

Jogfosztottság kimondva - politikusok által 

 

Erre mit lehet összességében mondani? Az alkotmánybírákat a pártok javasolják, és az 

Országgyűlés választja meg őket. Nem igazán várható el tőlük, hogy a politikai pártok véleményén 

felülemelkedjenek, elvégre nem vagyunk még Karlsruhéban (mely a német alkotmánybíróság 

székhelye). 

 

Dr. Bokros Gábor

ügyvéd 

 


