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„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus) 

 

JJoogg  &&  FFeeggyyvveerr  

 

Talán folytassuk ott ahol az előző számban befejeztük. A fegyverkereskedőnél, aki a 

bírósági eljárás lezárásával mintha mindent megúszott volna, de aztán úgy alakult, hogy 

maradtak még elvarratlan szálak.  

 

A mezőgazdasági szakigazgatási szerv intézkedett a vadászjegyének bevonására egy éven túli 

időtartamra, azonban ez azzal jár, hogy a komplett vadászvizsgát újra le kell tenni, ami azért 

komplikáltabb egy hatósági fegyvervizsgánál. Abszolút nem érdekelte őket, hogy ügyfelem 

ellen mind a büntető, mind pedig a szabálysértési eljárás megszűnt. Arra hivatkoztak, hogy az 

illetékes rendőrhatóság a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. (a továbbiakban: Vtv.) 65.§.(3) 

bekezdése alapján tájékoztatta őket, hogy ügyfelem vadász lőfegyver tartási engedélyét 

bevonták (arról persze nem tájékoztattak senkit, hogy a bevonás jogalapját a bíróság 

megsemmisítette).  

 

A határozat ellen fellebbeztünk, de a másodfokon eljáró szerv a határozatot helyben hagyta és 

már bírsággal fenyegetve akarták a vadászjegyzet bevonni. Tekintettel arra, hogy a kereskedő 

eközben, mint hivatásos vadász ebben az időszakban vendégvadász kísérést is végez, nem 

igazán lett volna helyes, ha állami vadászjegy nélkül marad. Kénytelenek voltunk a megyei 

bíróságnál keresetet benyújtani a határozat felülvizsgálata iránt, annak jogellenessége miatt.  

 

Tény hogy a Vtv.65.(3) bek. előírta, hogy a rendőrség értesíti a lőfegyver bevonásról a 

vadászati hatóságot, csakhogy a Vtv. 65.§.(3) bek-ét 2009. október 1-el hatályon kívül 

helyezték, vagyis az ügyfelemre vonatkozó személyes adatokat a rendőrhatóság jogellenesen 

adta át, a szakigazgatási szerv jogellenesen vette át és legfőképp jogellenesen használta fel. A 

keresetlevelet a Ket. előírásai szerint az I. fokú közigazgatási szerv útján kell megküldeni a 

megyei bírósághoz. Itt a szakigazgatási szerv gyorsan kapcsolt és rájött, hogy ennek a 

végkifejlete egy jogosulatlan adatkezelés (esetleg személyes adatokkal visszaélés) is lehet 

(hiszen jogszabályi felhatalmazás hiányában kezeltek személyes adatot) beláthatatlan jogi 



következményekkel (a rendőrségen a mai napig nem jöttek rá, hogy mit is csináltak) és 

visszaléptek attól, hogy az állami vadászjegyet bevonják. Cserébe mi sem kívánunk ellenük 

pereskedni és hagyjuk az egészet. A fegyvertartási engedélyről meg csak annyit, hogy inkább 

új kérelmet nyújt be és a megszerzési engedélyek birtokában visszaveszi a fegyvereit a 

boltból, minthogy egy közigazgatási perrel szerezzen érvényt a jogainak, mert attól tart, hogy 

ha az utóbbit választja, akkor a tavaszi őzbak szezonról is lemarad.  Azért csak valahogy 

sikerül sínre tenni az ügyet. Lássuk tehát azt, amit az előző számban ígértem. 

 

A gyűjtő 

 

A gyűjtő egy igen komoly lőfegyvergyűjteménnyel rendelkezne, ha lenne ilyen 

lőfegyvertartási cél, de mivel nincs, így kénytelen sport és vadászlőfegyvereket tartani. A 

magyarországi gyűjteménye kisebb, mint a külföldi gyűjtemény, de így is igen kiváló 

darabokat tartalmaz.  

A történet szerint egy újabb fegyvert, egy Hege Uberti 44-40-es Winchestert rendelt 

Ausztriában egy fegyverkereskedőnél, ki is ment érte, a fegyver be is hozta. A vásárlást 

követő második munkanapon kapott egy váratlan ellenőrzést, ahol gyakorlatilag mindent 

rendben találtak, kivéve azt, hogy sehol sem volt fellelhető a megszerzési engedély „C” 

szelvényrésze. Mivel a bejelentésre előírt 5 nap nem telt le, az ellenőrzést végzők 

jegyzőkönyvben rögzítették, hogy mikorra mutassa be a megszerzési engedélyét.  

 

Ez egyébként meg is történt, hiszen egy villámgyors telefonnal kiderült, hogy a megszerzési 

engedély ott maradt a kereskedőnél, aki valamilyen oknál fogva nem csomagolta be a fegyver 

mellé, mint tenni szokta, ha a fegyvert gyorspostával vagy futárszolgálattal küldi el a 

megrendelőnek. A gyűjtő kocsiba pattant és egy napon beül meg is fordult, birtokában a 

hiányzó papír cetlivel. 

 

A dolgok azonban más fordulatot vettek. Az ellenőrzést végzők jelentése alapján az 

elöljárójuk úgy döntött, hogy büntető feljelentést tesz a gyűjtő ellen lőfegyverrel visszaélés 

bűntette miatt. Megjegyzendő, hogy az ellenőrzés során a gyűjtőnél fellelhető hatástalanított, 

illetve elöltöltő fegyvereket is vizsgálat alá vonták. A büntető feljelentés tárgya a fenti 44-40 

Winchester, illetve egy külföldön hatástalanított Stg 56 volt, mely hazai hatástalanítási 

igazolással nem rendelkezett.  Az igazgatásrendészet feljelentését a nyomozó hatóság nem 

akceptálta, tekintettel arra, hogy volt megszerzési engedélye a 44-40-es Wichesterre, hiszen 



annak „D” szelvényrésze az igazgatásrendészeten fellelhető volt, vagyis jogosult volta annak 

megszerzésére. Az Stg 58 hatástalanítását C.I.P. tagország végezte és lövés leadására 

alkalmatlan volt, ami elégséges követelménye a hatástalanított fegyver definíciójának.   

 

Ekkor az igazgatásrendészet úgy döntött, hogy közigazgatási útra terelik az ügyet és bevonták 

 EGYÉB gyártmányú .45 öbnagyságú vadász lőfegyver 

 MARLIN gyártmányú 45-70 Gov. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 WINCHESTER gyártmányú .45 öbnagyságú vadász lőfegyver 

 BROWNING gyártmányú 45-70 Gov.  öbnagyságú vadász lőfegyver 

 EGYÉB gyártmányú 45-70 Gov. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 WINCHESTER gyártmányú .45 öbnagyságú vadász lőfegyver 

 HEGE gyártmányú 44-40  öbnagyságú vadász lőfegyver 

 EGYÉB gyártmányú  12-es öbnagyságú vadász lőfegyvert 

 HEGE gyártmányú .44 öbnagyságú vadász lőfegyver 

 HEGE gyártmányú 44-40 Win. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 WINCHESTER gyártmányú 45-70 Gov. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 WINCHESTER gyártmányú .375 Weath. Mag. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 MARLIN gyártmányú 45-70 Gov. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 EGYÉB gyártmányú .357 Mag. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 HEGE gyártmányú 44-40 Win. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 HEGE gyártmányú 44-40 Win. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 HEGE gyártmányú  44-40 Win öbnagyságú vadász lőfegyver 

 WINCHESTER gyártmányú 44-40 Win. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 EGYÉB gyártmányú .308 Win. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 WINCHESTER gyártmányú 30-30 Win. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 COLT gyártmányú .38 Spec. öbnagyságú sport lőfegyver 

 MARLIN gyártmányú 44-40 Win. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 ROSSI gyártmányú .45 öbnagyságú vadász lőfegyver 

 WINCHESTER gyártmányú 38-50 Win. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 WINCHESTER gyártmányú 12-es öbnagyságú soprt lőfegyver 

 ROSSI gyártmányú .44 öbnagyságú vadász lőfegyver 

 EGYÉB gyártmányú .38 Spec. öbnagyságú sport lőfegyver 



 EGYÉB gyártmányú  44-40  öbnagyságú vadász lőfegyver 

 WINCHESTER gyártmányú .38 Spec öbnagyságú sport lőfegyver 

 WINCHESTER gyártmányú 30-06 öbnagyságú vadász lőfegyver 

 HEGE gyártmányú 44-40 Win. öbnagyságú vadász lőfegyver 

 HEGE gyártmányú 44-40 Win. öbnagyságú vadász lőfegyver tartására vonatkozó 

engedélyt valamint visszavonták  azt a megszerzési engedélyt is, mellyel a gyűjtő 

megvásárolta a 

 HEGE UBERTI WINCHESTER gyártmányú .44-40 öbnagyságú vadász lőfegyvert 

 

A hatóság kötelezte a gyűjtőt, hogy a fegyvereket 3 napon belül adja le, tájékoztatták, hogy 

fegyverenként 150 Ft/ nap díjat számítanak fel a tárolás- karbantartás céljára. 

A határozat indoklása roppant egyszerűen az volt, hogy nem tartotta magánál az utolsó 

fegyverének megszerzése során a megszerzési engedélyét, holott a jogszabály szerint 

lőfegyver csak ennek birtokában tartható. 

 

Kissé belemélyedve az ügybe érdemes elgondolkodni a hét darab EGYÉB gyártmányon. Én 

ilyen fegyvergyárat nem ismerek. Az „EGYÉB” megnevezés még egy illegálisan tartott vagy 

talált fegyver esetén sem fogadható el hatósági határozatban, hiszen az igazságügyi 

fegyverszakértőnek többek között az a feladata, hogy a fegyver származási helyét is 

megállapítsa, de hogy lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező esetén az engedélyezett 

lőfegyvert „EGYÉB” gyártmányként tartsák nyilván a hatósági nyilvántartásban, az 

egyenesen vicc. Ilyen megnevezés a Kaliberben sem volt soha, pedig bármennyire is 

szeretnénk, még nem vagyunk hatályos jogforrás, csupán szakfolyóirat. 

 

Ami viszont nem vicc, hogy ez egy igen komoly értéket képviselő lőfegyvergyűjtemény, amit 

a jogalkotó ígérgetése ellenére is kénytelen sport és vadászati célként tartani a tulajdonosa. 

Ezeket a fegyvereket itthon eladni még külön-külön is szinte a lehetetlennel határos. 

Márpedig, ha a határozat jogerőssé válik és azt követő 180 napon belül a tulajdonosa nem tud 

rendelkezni az értékesítésről, akkor a rendőrség meg fogja semmisíteni. 

 

(Most megszakítva az esemény fonalát megkérem az olvasót, hogy lapozzon vissza a Kaliber 

2009. szeptemberi számában a Jog & fegyver rovat bevezetőjéhez. Ott azt találtam írni, hogy 

én bizony nem láttam, hogy soproniaktól lefoglalt M39 típusú gépkarabélyt - ún. Király 



géppisztolyt - betolták volna a kohóba megsemmisítés céljából. A jelenleg rendelkezésemre 

álló adatok szerint ezt a műveletet más sem látta, vagyis a fegyver a rendőrhatóságnál úgy 

eltűnt, mint az aranyóra. Persze nem lennék az, aki vagyok, ha nem próbálnám meg 

kideríteni, hogy most kinek a gyűjteményét gazdagítja. Meg fogom írni, ígérem. )   

 

Mindenesetre a gyűjtő gyakorlatilag nem talált olyan kereskedőt, aki a teljes gyűjteményt 

átvette volna és azon túlmenően el sem hitte, hogy esetleg örökre búcsút kell mondani a 

gyűjteményének. 

A tét nem volt kicsi és ez talán nyomasztott is, de úgy gondoltam, hogy itt valami fatális 

jogszabály értelmezési zavar van a rendőrségnél, ami lehet, hogy nem is felületesség, hanem 

egyenesen szándékos. Gyorsan benyújtottuk a fellebbezést, de már akkor tudtuk, hogy azt a 

megyei rendőr-főkapitányság el fogja azt utasítani. Az első fok nagy valószínűséggel nem 

döntött volna egy ilyen horderejű ügyben ekként, ha már előzetesen nem kap hozzá 

támogatást vagy kifejezett utasítást. Természetesen a jogerős határozat felülvizsgálata iránt 

keresetet nyújtottam be, melyet egy ködös, nyomasztó péntek délutánon tárgyalt a megyei 

bíróság Kecskeméten. 

 

A kereset lényege az volt, hogy a jogszabály kizárólag a tartási és viselési engedély 

vonatkozásában ír elő olyan kötelezettséget, hogy a lőfegyver tartója köteles azt magánál 

tartani, ha a lőfegyver vele van. Ilyen kötelezettség nem áll fenn a megszerzési engedély 

vonatkozásában, egyrészt mert a jogszabály ezt nem tartalmazza, másrészt mert a megszerzési 

engedély nem szinonim fogalma a tartási-viselési engedélynek. Ez utóbbinak – álláspontom 

szerint – fő oka, hogy a megszerzési engedély lényegesen kevesebb jogosultságot tartalmaz. 

 

A megszerzési engedély birtokában három dolgot lehet tenni a lőfegyverrel. 

 megvásárolni 

 leműszakiztatni (kategóriába soroltatni) 

 rendőrséghez bevinni az engedélybe bejegyeztetés céljából. 

 

Nem lehet viszont: 

 hozzá lőszert vásárolni 

 használni (vadászni, sportolni) 

 viselni (önvédelmi esetén) 



 átadni 

 átengedni 

 fegyvermesternek javításra (távcső felszerelés, belövés, tus méretre igazítás) átadni  

 kereskedőnek (értékesítésre) átadni 

 

A megyei rendőr-főkapitányság jól kidolgozott ellenkérelmet nyújtott be a határozatának 

megvédése érdekében, azonban az számos csúsztatást tartalmazott, hiszen arra hivatkozott, 

hogy a lőfegyver megszerzője a rendelkezésre álló 5 napon belül a megszerzési engedéllyel 

(pontosabban annak csak „C” illetve vámeljárás esetén „B” szelvényrészével) igazolja a 

jogszerű birtoklást. 

A megyei bíróság a keresetnek teljes egészében helyt adott és rendőrhatóság jogerős 

közigazgatási határozatát az I. fokú rendőrhatóság határozatára is kihatóan hatályon kívül 

helyezte. Indoklásában rámutatott, hogy egyrészt a tartási engedély nem azonos a 

megszerzésivel. Másrészt viszont a jogalkotó kifejezetten külön foglalkozik a megszerzési-

viselés engedéllyel és külön a megszerzési engedéllyel. Külön állapít meg hozzájuk jogokat és 

kötelezettségeket. Ennek során olyan kötelezettséget a jogalkotó csak olyan kötelezettségeket 

állított, hogy érvényessége 90 napig tart, illetve hogy a megszerzési engedélyt a megszerzett 

lőfegyverrel együtt 5 napon belül kell bemutatni az illetékes hatóságnak. 

 

A probléma persze ezzel nincs még megoldva. A rendőrhatóság  noha képviselője a 

tárgyaláson részt vett  a tavasz óta nála levő fegyvereket még nem adta ki és ahogy a 

hozzáállásukat elnéztem, csak akkor adja vissza, ha a bíróság kiküldi nekik az ítéletet. Az 

pedig még lehet egy-két hónap. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen állapotban lesznek a 

fegyverek, amikor kiadják őket. Tekintettel a gyűjtemény meglehetősen komoly értékére, 

javasoltam ügyfelemnek, hogy az átvételt szakértő közreműködése mellett hajtsák végre, aki 

ott a helyszínen minden fegyverről készítsen állapotfelmérést. Abban ugyanis teljesen biztos 

vagyok, hogy a fegyverek karbantartása nem történt meg és lesznek kifogások és 

hiányosságok. A hiányosságokat meg kell szüntetni, a fegyvereket ugyanolyan kiváló 

állapotba kell hozni, mint amilyenben akkor voltak, amikor le kellett adni. Kerül, amibe kerül, 

úgyis a rendőrhatóság fogja állni a számlát egy közigazgatási jogkörben elkövetett 

károkozásra alapozott bírósági eljárást követően. Ehhez azért meg kell jegyeznem, hogy az 

ügyfél még jóval a tárgyalás előtt – amikor még nem tudtuk mi lesz a vége – bejelentkezett a 



rendőrhatóságnál, hogy szeretné a fegyvereit karbantartani, hogy az esetleges károsodástól 

megóvja őket, de simán elhajtották, mondván, hogy azokat már nem tapogatja többet. 

 

A következő számban megint egy lőfegyverszállítással kapcsolatos lezárt ügy lesz, de az már 

nem zárult olyan jól, mint az eddigiek. 

 

Dr. Bokros Gábor  

ügyvéd 

 


