
2010/március (143. szám) 

 

„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus) 

 

JJoogg  &&  FFeeggyyvveerr  

 

Mindenekelőtt arról kell írnom, amiről nem fogok írni, vagyis a jogszabályváltozásról. 

Erről csupán azért nem fogok írni, mert pillanatnyilag nincs mit. A Kaliber februári 

számában a Hírek rovatban olvashattak arról, hogy miként működik az engedélyezési 

eljárásban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, mint 

Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság. A rendőrhatóság sorozatban adja ki az eljárások 

meghosszabbítására vonatkozó határozatait, mely szerint májusban lesz képes a nyilvántartó 

eleget tenni annak a kötelezettségének is, hogy adatokat biztosítson a központosított 

szabálysértési nyilvántartásból (eddig ugyanis ilyen nem volt).  Ha valaki tehát februárban 

engedett a lőfegyver vásárlási vágyának és kifizette a mintegy 3.250 Ft-ot arra az igazolásra, 

ami bizonyítja, hogy nem szerepel a bűnügyi nyilvántartóban, akkor ezt a műveletet még 

minimum egyszer megismételheti. A kiadott igazolás érvényessége le fog járni arra az időre, 

amire megteremtődik a központi szabálysértési nyilvántartás. Márpedig ennek ellenőrzése 

nélkül nem adnak vásárlási engedélyt. Ez persze a kisebbik probléma. Nagy kérdés, hogy mi 

lesz azokkal az alkalmazottakkal (fegyverkereskedő, fegyverjavító, esetleg gyártó, vagy 

foglalkozásszerűen lőfegyvertartó), akikkel munkaszerződést kötött a cégük, de a 

rendőrhatósági engedélyezési eljárás elhúzódása miatt nem tudják ellátni a munkájukat. Ez 

ugyanis nem felmondási ok. Ha nincs kikötött próbaidő, akkor bizony ez nem ok a 

munkaviszony megszüntetésére és erre az időre is jár a munkabér. Az már egy más kérdés, 

hogy az engedélyezési eljárás ilyen mértékű elhúzódása miatt kit fog terhelni az anyagi 

felelősség. Szerintem ezt egyáltalán nem a munkáltatónak kellene bevállalni és érzésem 

szerint jó eséllyel indulnának egy közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt 

indított perben. 

 

Visszatérve a februári szám Jog & fegyver rovatához jelzem, hogy a 18. oldal középső hasáb 

utolsó sorában értelemszerűen nem „megszerzési-viselési” hanem tartási-viselési 

engedélyekről van szó.  Most folytassuk talán az olvasói levelekkel. 

 

 



O.Cs. olvasónk levele 

 

A Kaliber Magazinnak az első megjelenésétől fogva olvasója és több éve már előfizetője 

vagyok. Nagy tisztelője vagyok Önnek, rovatának köszönhetően, mert látom, hogy ezen a 

szakterületen, ami nagyon speciális, Ön egy szaktekintély. Éppen ezért fordulok Önhöz a 

levelemmel, mert egy olyan kérdésem lenne, amire a helyi rendőrhatóság nemigen tudott 

kielégítő választ adni. Vásároltam magamnak gázriasztó fegyvert és engedélyért folyamodtam 

a rendőrhatósághoz, amit meg is kaptam. Az átvételkor megkérdeztem az 

ügyintéző/rendőrnőt, hogy a már meglévő engedély nélkül vásárolható és tartható csak 

gumilövedékes fegyvereimet tarthatom-e önvédelem céljára saját üzletemben, mert ugye 

ezeket a fegyvereket a törvény szerint közterületen viselni, hordani,  használni tilos, de a 

hirdetések szerint, önvédelemre és objektumvédelemre használhatóak. A válasz a következő 

volt: ezeket a fegyvereket csak saját ingatlanomban használhatom önvédelemre, (de milyenre? 

válasz nem volt) az üzletemben nem használhatom, mert el sem vihetem oda, csak engedéllyel 

(de milyennel? válasz nem volt), szállíthatom, mert ugye közterületen nem hordható, 

viselhető, szállítható. Mi lenne az Ön válasza erre, hogy ezeket a fajta fegyvereket a vásárlás 

után, hogyan tudom szállítani, hol használhatom, amire gyártották, és mi történik akkor, ha az 

üzletemben használom is ezeket az esetleges támadók ellen. Vállalkozó vagyok, több üzletünk 

van, amik sorozatos támadásoknak vannak kitéve. A bűnözők ellen a hatóságok tehetetlenek a 

törvényeink miatt. Gondolok itt a húszezer forintos értékhatár alatti lopás, rongálások, a 

dolgozóink fenyegetése, stb. amik ellen a rendőrség tehetetlen, mert úgymond nem folyik vér. 

Levelemet az íratta meg velem, hogy a közelmúltban betörtek üzletünkbe, jelentős anyagi kárt 

okozva, bár van felszerelt kamerarendszer, a bűnözők nem voltak felismerhetőek, mert 

arcukba húzott baseball sapkában „dolgoztak” és a rendőrség szerint így nem azonosíthatóak. 

Azt már csak a végére teszem hozzá, hogy azon a megyeszékhelyen lakunk és vállalkozunk, 

ahol a közelmúltban egy híres helyi sportolót meggyilkoltak és nekünk, mint adófizető 

állampolgároknak kell rettegnünk a társadalom azon tagjaitól, akik kihúzzák magukat a 

közteherviselés alól és ráadásul törvénybe ütköző cselekedeteket hajtanak végre.  

 

Válaszom 

 

Talán nem árulok el nagy titkot, de a lap tulajdonosa bizonyára igen dicséretesnek tartja az 

előfizetéssel is egybekötött olvasói hűséget, függetlenül attól, hogy az melyik rovatnak szól. 



Ez azonban nem kötelez engem arra, hogy az olvasónak csupa bíztatót írjak. Először is 

tisztázzuk az alapokat. Olyan definíció, hogy gumilövedékes fegyver nincs sem a törvényben, 

sem a kormányrendeletben, tehát a rendőrhatóságtól ilyen fegyverre vonatkozó információ 

nem kérhető. Abból kell alapvetően kiindulni, hogy ha valakit jogellenes támadás ér, akkor 

neki jogában áll védekezni (jogos védelem).  

Azzal kell folytatni, hogy nem büntethető, aki a jogos védelem esetén olyan eszközt használ, 

ami emberi élet kioltására nem alkalmas. Ehhez azért én hozzátenném azt a szót, hogy 

rendeltetésszerűen, ugyanis számtalan olyan hétköznapi eszköz van, ami rendeltetésszerűen 

nem alkalmas erre, de hozzáértő kézben halálos fegyverré válhat, de mintha erről korábban 

már írtam volna. Jelenleg, ilyen nem halálos hatású fegyverek az ún. gumilövedékes fegyverek 

(persze, ha a tetten ért betörőnek a szájába tolják a fegyvercsövet és úgy sütik el, akkor azért 

lesz mit takarítani, de nem akarok ötleteket adni), melyek valójában muzeális vagy gáz- 

riasztó fegyverek azzal a kis különbséggel, hogy megfelelő méretű gumilövedék tölthető bele 

és ezt a lövedéket az egyébként rendeltetésszerűen használt indító töltény (startpatron) olyan 

erővel képes kilőni, hogy a jogellenes támadónak ugyan az életét nem veszi el, de a kedvét a 

támadástól igen. Ha nem is az első, de a második lövés már biztosan.  

Egy 18 mm-es 100-120 Joule energiával becsapódó gumilövedéknek már vannak ilyen hatásai 

és bevallom, hogy én a 60 Joule energiát leadó elé sem állnék szívesen. A Joule-t, mint az 

energia mértékegységét az 1976-ban bevezetett SI rendszer óta használjuk és 1 Joule =0,4268 

mkp (méterkilopond), melyből következően 100 Joule az 42,68 mkp, vagyis szemléletesen 

olyan a hatása, mintha valakire 80 cm-ről ráejtenek egy zsák cementet.  

Közterületi viselése természetesen tiltott (nem természetesen csak a hatályos jogszabályok 

szerint), de nem tiltott, hogy az üzletében vagy a lakásában ilyesmit tartson. Lényeg, hogy a 

közterületen nem kell gumilövedékre töltve szállítani. Jogszabály ugyan nem tiltja, hogy a 

gáz-riasztó fegyverébe gumilövedéket tegyen, de az utóbbi időben kialakult rendőri gyakorlat 

nagyon ellene van ennek és csak felesleges vegzálásnak teszi ki magát vele. 

 

R.T. olvasónk levele 

 

Azzal a kérdéssel fordulnék önhöz, hogy nekem 2007.07.09. jogerős ítéletem volt, könnyű 

testi sértés és egyéb bűncselekmény elkövetéséről, amire 10 hónap letöltendő börtönbüntetést 

kaptam 2 évre felfüggesztve, ami ugyebár 2009.07.09-én lejárt. Ezután én a rendőrségen 

fegyvertartási kérelmet adtam be 2009.11.09-én és ezt elutasították egy héten belül. 



Kérdezném én hogy nincs-e esetleg valamilyen kérelmi lehetőség arra, hogy mégis kapjak 

fegyvertartási engedély. A fegyverek vadászati célból lennének használva! 

 

Válaszom 

 

A jelenleg hatályos szabályok szerint még benne van a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az 

Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott 

ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 

nyilvántartásáról szóló 2009 évi XLVII. tv. által létrehozott hátrányos jogkövetkezmények 

hatálya alatt álló büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában, következésképpen nem 

kaphat tartási engedélyt lőfegyverre  sem vadászati, sem más célra. Persze ettől még lehet pl. 

rendőr és viselhet szolgálati fegyvert, de már erről is volt szó. 

 

H.B.P. olvasónk levele 

  

A Kaliber magazinban szoktam olvasni az Ön jogi cikkeit és mivel egészen rendkívüli módon 

kiválónak találom őket, én is szeretnék Önhöz fordulni a problémámmal. Több mint harminc 

éve járok erdőbe. A természet szeretete nálunk családi hagyomány. Nagyapám, amellett, hogy 

tanítóként működött valamikor Erdélyben, vadászni is szokott és volt rá példa, hogy lőtt 

farkast is, amíg be nem vonták a puskáját, nagyjából úgy, mint a Wass Albertét (ha olvasta az 

esetét a dési prefektus úrral). Engem magamat is csak az Isten és némi apai ambíció óvott 

meg tőle, hogy nem lettem erdész. Attól függetlenül, engem leggyakrabban az erdőben lehet 

megtalálni, mégpedig, lévén oroszlányi, a Vértesben. Az erdészek, még inkább a vadászok ezt 

utálni szokták volt példa rá, hogy éjszaka át találtam menni egy folyamatban levő vadászaton, 

amelyről nem volt tudomásom.  Idők folyamán azért nagyjából, ha nem is barátkoztunk meg, 

de legalább megszoktak és elviselnek. Fel szokott azonban bukkanni egy elképesztően 

vehemens és arrogáns terepjárós úr, aki valamiért jobban magáénak érzi az erdőt, mint 

hajdanán a gróf Eszterházy, pedig hát az övé volt az valamikor. Ismerni nem ismerem, a 

stílusából az a sejtésem, hogy vadásztársasági vezető vagy vadászmester lehet. Hála Istennek, 

idáig csak kétszer találkoztunk, egyszer 2005 nyarán, egyszer pedig most, szarvasbőgés 

idején. Olyan hangon társalgott velem, akár a lába kapcájával, bár libám az életben nem volt, 

hogy közösen őrizhettük volna. Csak úgy ki szokott szólni a terepjárójából, hogy nem akar 

kitiltani az erdőből (?!), de tiszteljük egymás szokásait, mit keresek én itt, zavarom a vadakat, 

különben is, amit csinálok az tilos, mármint, hogy ott tartózkodom, ahogy ő szereti 



hangsúlyozni. Mármost, ahol én éppen voltam, az a piros turistajelzés, ami mostanában kapta 

meg a Vértesi Regionális kitüntető címet. De ez még nem minden, ugyanis itt jelölték ki a 

Via Margaritarum, a compostellai zarándoklat útvonalát, továbbá a Mária Útját, ami pedig a 

mariazelli gyalogos zarándoklat. Mondtam is az úrnak, hogy ha én netán nem vagyok itt, még 

mindig összefuthat számtalan istenhivővel, ha gondolja, itt ingázhat naphosszat, de jelölt 

turistaút esetében ennek nem is látom értelmét. Erre kijelentette, hogy reggel 9-től délután 5-

ig lehet használni a turistautat, azonban én erre az erdőhasználati, vadászati és 

természetvédelmi törvények  átnézése után sem találtam paragrafust, attól félek, hogy az 

általa tudott törvény szatócsboltokra vonatkozik. Doktor úr, kérem, világosítson fel, mi a 

tényleges helyzet, lehet-e turistát turistaútról elhajtani, ha igen, mettől meddig lehet és nem 

kéne-e a vadászatba beleeső területeket az adott időtartamra láthatóan, előre megjelölni? 

Tudom, hogy ő pénzt fizet a vadászatért, és a pénzéért kapni akar valamit, azonban én az 

államnak fizetek adót és azért én is részesedni akarnék az erdőből. 

  

Válaszom 

 

Kicsit kakukktojásnak tűnhet az olvasói levél egy fegyverekkel foglalkozó szakfolyóiratnál, de 

mivel nagyon sokakat érint, foglalkoznunk kell vele (ilyen problémákat felvetettek már, 

paintballosok, air softosok és hagyományőrző hadijátékot folytatók is.) Az erdővel 

kapcsolatosan a tulajdonosnak meglehetősen széles jogköre van. Most nem idézem be külön a 

vadászati tv.-t, mert a vadászatra jogosulnak a vadászterülettel kapcsolatos jogairól már egy 

korábbi számban részletesen citáltam a törvényt. 

 

Kivonat  az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
 
szóló 2009. évi XXVII. tv.-

ből  

91. § (1) Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül - üdülés, sportolás és kirándulás 

céljából gyalogosan bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni 

köteles, kivéve, ha  

a) más jogszabály azt korlátozza, vagy  

b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte. 

(2) Aki erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység céljából tartózkodik, az e 

törvény alkalmazásában az erdő látogatója.  

(3) Az erdőgazdálkodó és az erdő tulajdonosa az erdő látogatójától a látogatásért díjat nem 

kérhet, azonban jogosult a ténylegesen felmerült kárának és költségének megtérítésére.  



(4) Az erdő látogatója  

a) az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem 

okozhat,  

b) az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási 

tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja.  

(5) Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból - a kijelölt út kivételével - gyalogosan sem 

vehető igénybe  

a) az erdősítés területe, amíg a rajtalévő faállomány a két méter átlagos magasságot el 

nem éri;  

b) az erdőrezervátum magterülete.  

 

92. § (1) Az erdőben lovagolni, illetőleg járművel közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad. 

(2) Erdőben lovaglásra, valamint járműközlekedésre utat az erdőgazdálkodó javaslata 

alapján vagy harmadik fél kezdeményezése esetén az erdőgazdálkodó egyetértésével az 

erdészeti hatóság jelöl ki.  

(3) Az erdészeti hatóság a kijelölést az út műszaki tulajdonságaihoz igazodva egyes 

járműfajtákra korlátozhatja.  

(4) Az erdőben lovaglásra, valamint járműközlekedésre kijelölt utat mindenki saját 

felelősségére veheti igénybe.  

(5) Amennyiben lovagló- és kerékpárút kijelölésére sor kerül, állami erdőben a közérdek 

fokozott érvényesülése érdekében törekedni kell a regionálisan is összefüggő erdei lovagló és 

kerékpáros útvonal hálózat kijelölésére.  

 

93. § (1) Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőben:  

a) huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, 

táborozni, továbbá sátrat felverni;  

b) turistaútvonalat kijelölni és létesíteni;  

c) turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenntartani;  

d) ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni;  

e) e törvényben külön nem nevesített sportversenyt rendezni.  

(2) Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó 

hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet.  



(3) Az erdőgazdálkodó köteles az erdőgazdálkodási tevékenysége során megrongálódott 

jogszerűen kialakított turistautat, turisztikai berendezést, létesítményt haladéktalanul az 

eredeti állapotában helyreállítani, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni.  

(4) Nem állami feladat végrehajtásával összefüggően az erdőben jelet, mérő-, vagy 

gyűjtőeszközt elhelyezni, valamint az erdei életközösségből, az erdő talajából mintát venni - 

ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az erdőgazdálkodó írásos hozzájárulásával 

lehet.  

(5) Az erdőben kutatási, felmérési tevékenységet végző személy köteles e tevékenységét az 

erdőgazdálkodónak bejelenteni.  

(6) Turista útvonalat jól láthatóan, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint 

jelzéssel kell megjelölni, és nyilván kell tartani.  

 

94. § (1) Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő egyes 

részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás  

a) életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy  

b) az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza.  

(2) A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával 

átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.  

 

95. § (1) Az erdőgazdálkodó a turista-, lovagló- vagy a járműközlekedésre kijelölt utat érintő 

korlátozást köteles minden alkalommal az erdészeti hatóságnak előzetesen bejelenteni.  

(2) Az erdőgazdálkodó mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól, ha a korlátozás 

azonnali elrendelésére az életet vagy testi épséget közvetlenül veszélyeztető állapot 

megszüntetésének érdekében kerül sor. Ha a korlátozás időtartama a 24 órát meghaladja, azt 

az erdészeti hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

(3) Az (1) bekezdéstől eltérő egyéb esetben az erdő egyes részei látogatásának korlátozását 

akkor köteles az erdőgazdálkodó előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak, ha annak 

tervezett időtartama az egy hónapot meghaladja.  

(4) A bejelentéshez mellékelni kell a korlátozással érintett területet ábrázoló erdészeti 

nyilvántartási térképet és a látogatás korlátozásának indokát, illetve feltételhez kötésének 

módját és idejét.  

(5) A korlátozás időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg.  

(6) A két hónapon belüli ismételt korlátozást, annak időtartamától függetlenül, előzetesen be 

kell jelenteni az erdészeti hatóságnak.  
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(7) Az erdészeti hatóság a látogatás korlátozásának indokoltságát felülvizsgálhatja, és 

kötelezheti az erdőgazdálkodót a törvényben foglalt előírások betartására, illetve az általa 

elrendelt korlátozás megszüntetésére.  

 

 96. § Az erdő látogatásának korlátozását a helyben szokásos módon kell kihirdetni, valamint 

figyelmeztető táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő tájékoztatásról.  

      

K.L. olvasónk levele 

 

A következő kérdésem lenne: jogi személy esetén, a fegyverkiadónak a fegyvervizsga mellett 

kell-e egészségügyi alkalmassági igazolás? Gratulálok a rovatához, válaszát köszönöm. 

  

Válaszom 

 

Először is gratulálok az olvasó lényegre törő, kiválóan megszerkesztett leveléhez. Aki ezt a 

problémát már 4 sorban írja le az egyéb aljasságra is képes. Álláspontom szerint nem kell 

orvosi alkalmasság, mert a fegyver kiadására vonatkozó engedély (hatósági határozat) nem 

jogosít fel a használatra, márpedig az orvosi alkalmassági (gondolom I. csoport) azoknak 

kötelező, akik a fegyver használatára jogosultak. A határozatban külön szerepelnek azok, akik 

részére a fegyver a tároló helyről kiadható és külön a tárolásért felelős. Ez nem jelenti azt, 

hogy nem lenne célszerű a tárolásért felelős személyt egyben feljogosítani a használatra is. 

 

F.J. olvasónk levele 

 

A kaliber magazinban rendszeresen követem a jogi rovatot, illetve néhány éve már megjelent 

kérdésem és az ön válasza az említett oldalakon. Akkor lőfegyver hatástalanítással volt 

kapcsolatos a kérdés, mégpedig a műanyag tokos eszközökkel. Most az airsoft világába 

kalandozva felmerült egy érdekes probléma a csapatunkon belül. Az elmúlt két évben a sima 

airsoftból egy hagyományőrző ág is kialakult, első, második világháborús csaták alapján 

folynak a játékok, a lehető legautentikusabb eszközökkel. Szerencsére a fegyverek terén egyre 

bővül a piac, egyre több háborús fegyver replikáját lehet airsoft változatban beszerezni. De 

vannak olyan típusok, melyek még nem léteznek, például MG34, MG42 vagy a szövetséges 

oldal támogató  fegyverei. Kérdésem lényege, hogy ha van egy MG vázunk, gyakorlatilag 



belül üresen és feljavítjuk, felületileg rendbe tesszük és kis átalakítással airsoft rendszert 

szerelünk bele, megtehetjük-e? Vannak e jogi következményei a dolognak?  

Arra gondolni sem merünk, hogy rossz állapotú eredeti csövet betétcsövezzünk a 6mm BB 

csővel, hiszen az nem szabályos hatástalanítás, bár ha megtennénk, a rendeltetésszerű 

használat többet kizárt, mert a zárszerkezet az átalakítások miatt többé nem beszerelhető.  

Ön mit tanácsol ebben a dologban? Merjünk egyáltalán nekiállni, ha elkészítjük és működik, 

az MKH-nál be kell-e vizsgáltatni, illetve egyáltalán be lehet-e vizsgáltatni? Előre is 

köszönjük a tanácsát. 

  

Válaszom 

 

Az air soft fegyver légfegyvernek minősül. Az olvasó által vázolt tevékenység álláspontom 

szerint gyártásnak fog minősülni. Még akkor is, ha meglevő eszköz felruházása fog 

megtörténni. Mindebből következik, hogy az olvasó légfegyvert szeretne gyártani. Ez pedig 

engedélyköteles tevékenység. Az engedély nélküli gyártás légfegyver esetében – ha az egyéb 

definíciók miatt lőfegyvernek nem minősül - nem büntetőjogi kategória, de mindenképpen 

szankciót von maga után a szabálysértési eljárás során. 

 

K.P. olvasónk levele 

 

Olvasom a Kaliber évkönyvben a Steyr LG110 légfegyverről a cikket. Eszerint a fegyvernek 

van 40 J-os változata, de ez itthon vadászatra nem használható. Miért is? Egyrészt a gond 

gondolom ugyanaz, mint az öntöltő golyósok itthoni engedélyezésével (nem mindenütt írják 

be, pedig kellene). Ha jól tudom, idehaza a jogszabály csak őzre és szarvasra ír elő 

csőtorkolati energia minimumot (1000;2500J), másra nem. Vagyis ha nekem az a fixa ideám 

támad, hogy 40 J-os légfegyverrel akarok, mondjuk dúvadazni (dolmányos, szarka, stb.) vagy 

esetleg üregi nyulat lőni, akkor mi a helyzet? 

Válaszom 

A légfegyver valóban nem szerepel a 1996 évi LV.tv. ( Vtv.) 68.§.(1) bek. a.) –g.) pontjaiban 

felsorolt tiltott vadászati módok között, melyek megsértése bűncselekmény, de nem szerepel a 

71.§.(1) bek. a.) –k.) és (2) bek a.) –m.) pontjaiban felsorolt vadászat rendjének megsértése 

között sem, mely szabálysértési és közigazgatási eljárást von maga után. A vadászati eszközök 

közül a fegyver vonatkozásában csak az alábbiak szerepelnek. 



 67. § (1) Vadat csak vadászati célra engedélyezett - legalább negyvenöt centiméter 

csőhosszúságú - vadászlőfegyverrel lehet elejteni.  

(2) Vadászíjjal történő vadászat esetében gímszarvast, dámszarvast, muflont, vaddisznót és 

őzet kizárólag 222,7 newton húzóerőt meghaladó vadászíjjal és arra alkalmas 

vadászvesszővel lehet elejteni. 

(3) Vadat elfogni az e célra szolgáló hálóval, befogó karámmal, altató-, bénító lövedékes 

fegyverrel, valamint a vonatkozó közösségi rendeletben nem tiltott, illetve megengedett 

csapdázási módszerrel lehet.  

(4) Altató-, bénító lövedékes fegyvert csak a vadászati hatóság előzetes engedélyével, erre 

képesített vadász használhat.  

 

Viszont a törvény végrehajtására kiadott 30/1997 (IV.30) FVM rendelet szóhasználata már 

kifejezetten a golyós- illetve sörétes lőfegyver fogalmakat használja, mely ugyan nem felel 

meg a 2004 évi XXIV. tv., illetve a 253/2004 (VIII.31.) Korm. r. definícióinak, azonban a 

légfegyverrel sem lehet igazán kapcsolatba hozni, különösen, hogy a fegyverekkel 

kapcsolatosan említi a lőszert is, amivel ugyebár sem a lég- sem az elöltöltő fegyver nem 

rendelkezik. 

 

Dr. Bokros Gábor  

ügyvéd 

 

 


