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„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus) 

 

JJoogg  &&  FFeeggyyvveerr  

 

Remélem az olvasók az előző számot átolvasva túljutottak ez első sokkon, amit a 

változtatások okoztak és itt a ragyogó alkalom, hogy elmélyedjünk egy kicsit a 

módosítások árnyalataiban. Ez nem lesz egyszerű, hiszen vannak olyan kérdések, 

melyekben a rendelet kihirdetése óta nem kaptam két azonos jogalkalmazói (rendőrségi) 

választ. Ezen mondjuk, nem sokat csodálkozom, mert ez a jogszabály tipikusan az ORFK 

szintjén dolgozó – akár névhez is köthető –  „szakember” agyszüleménye, akitől már sokszor 

hallottunk sok borzalmas dolgot. Ezeket igyekezett is megvalósítani, és ahogy ez lenni 

szokott, be is jött neki az IRM segedelmével. Erre mondják, hogy „Isten óvjon a szorgalmas 

hülyéktől!”.  A kormányzat persze kapva kapott a pótcselekvési lehetőségen és anélkül, hogy 

egy minimális hozzáértésű személlyel átnézette volna a jogszabályokat, ki is hirdette azokat. 

Így jött létre az a jogalkotási szörnyszülött, amiről most lesz alkalmunk pár sorban 

elmélkedni. 

 

Nem tartva a jogszabályi hierarchiát, kezdjük talán a legdurvábbal, ami a miniszteri 

rendeletben található   

 

A módosított 22/1991 (XI.15.) NM rendelet 

6. § (2) A lőfegyvertartási engedély hatályossági idején belül elvégzett időszakos, illetve 

soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alapján megállapított alkalmas vagy alkalmatlan 

– továbbá a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személynél versenyezhet, vagy nem 

versenyezhet – minősítés tényéről az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv a rendőrségnek a 

lőfegyvertartási engedély kiadására illetékes szervét haladéktalanul tájékoztatja.” 

 

Nos, az egészségi állapotra vonatkozó adat a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló1992. évi LXIII. tv. 2.§. b./ pontja szerint különleges adatnak 

minősül.  Különleges adat viszont csak akkor kezelhető, ha az érintett személy írásban 

hozzájárul ehhez, vagy az adatkezelést törvény elrendeli. Az egészségügyi miniszter 



rendeletével módosított népjóléti miniszteri (milyen eufemisztikus kifejezés ez a hazai 

egészségügy irányítóira, bármelyik pártból jöjjenek is) rendelet azonban nem minősül 

törvénynek, így az adat átadás jogellenes, mint ahogy maga a jogszabály is törvénysértő. 

Persze kérdezhetnék sokan: Nem mindegy, hogy én adom, vagy nem adom le a sportorvosi 

igazolásomat a rendőrségen vagy pedig az orvos közvetlenül küldi át? Nem bizony! Ezt 

hívják ugyanis a személyes adatokkal való önrendelkezés jogának. Én rendelkezem vele, és 

ha úgy döntök, akkor nem adom oda a rendőrnek. Igaz, hogy akkor bevonhatják a 

lőfegyvertartási engedélyemet, de ez akkor is az én döntésem. 

 

A rendőrhatóság korábban a vad védelméről és a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. 65.§.(3) 

bek. alapján értesítette a vadászati hatóságot, ha a lőfegyvertartási engedélyt jogerősen 

visszavonta. Ez azonban csak 2009 10.01.-ig volt így, mert ezt az adat átadási lehetőséget is 

törölte a 2009. évi LVI. tv. 136.§., pedig ezt törvény szabályozta. 

Az adatvédelmi biztos figyelmét remélem, nem kerüli el az ilyen kifejezetten durva 

szabályozás, vagy ha mégis, akkor majd felhívjuk rá a figyelmet. Nem mintha múlt ködébe 

vesző jogalkotóra lenne ez valamilyen hatással, de hát ez a jogszabály egy normális országban 

így nem maradhat. 

 

Lépjünk hát vissza a jogszabályi hierarchiában (majdnem anarchiát írtam) a módosított 

kormányrendelethez és itt kezdjük egy látszólagos pozitívummal, mert azon leszünk túl a 

leghamarabb, hiszen sok nincs benne. 

 

A 253/2004 Korm. r. szerint az engedélyes a lőfegyverét az általa állandóan lakott lakásban 

tárolhatja. Ez lehetett eddig a tárolóhely. Most bejött a 34.§.(1) bek. e.) pontjába az a 

rendelkezés, hogy a lőfegyvertartási engedély adattartamának meghatározása kiegészült az 

alábbival. 

„e) a lőfegyvernek az engedélyes lakóhelyétől eltérő helyen történő tárolása esetén a 

tárolóhely címét.”  

 

Vagyis az engedélyesnek már elvileg nem kellene állandó lakosként bejelentkezni arra a 

helyre, ahol a fegyvereket kívánja tárolni. Egy korábbi – a Kaliberben már ismertetett – 

megyei bírósági ítéletből tudhatjuk, hogy az állandóan lakott lakás nem az, ahol az engedélyes 

lakik, hanem az ami a lakcímkártyáján szerepel. Ez szerintem ugyan nem igaz, mert a 

lakcímkártyának kizárólag népesség nyilvántartási alapon választójogi illetve adózási vonzata 



van semmi más, de a megyei bíróságnak más volt a véleménye. Azt ugyan nem tudjuk 

kielemezni a szövegből, hogy ha ugyan a tárolóhelyen nem lakik állandóan, akkor legalább 

ideiglenesen ott kell-e lakni vagy tartózkodási helyként kell-e bejelenteni, de majd ez is 

kiforrja magát. Ebben az országban erre is lesz legalább 20 fajtaértelmezés. Minden 

megyének a sajátja, plusz a főváros. Aztán mire kialakul az egységes jogalkalmazás néhány 

embernek csak sikerül bevonni a fegyverét jogerősen is.  Ennek ellenére ezt a szabályozást 

kifejezetten pozitívnak tartom, hiszen van olyan engedélyes, aki az általa állandóan lakott - 

bérelt lakásba - nem tud bejelentkezni a bérbeadó hozzájárulása nélkül. Az állandó lakóhelyén 

viszont nem lakik és nem is ott akarja használni a fegyverét. Így ez az egyetlen jónak tűnő 

megoldás - feltéve, ha a jogalkalmazók is ekként fogják értelmezni - valamilyen okból 

bekerült a szabályozásba. Azért érdekelne, hogy melyik kormánytag, vagy jogszabály 

előkészítő nem meri otthon tartani a fegyvereit és inkább másik tárolóhelyre akarja 

bejelenteni. Persze lehetnek kényelmi pl. vadászati szempontok is, amikor területes 

vadásztársasági tag inkább a területen vagy annak közelében tartja a vadászfegyvereit és nem 

akar a szállítással bajlódni. Ez nem is csoda, tekintettel arra, hogy az utóbbi időben a szállított 

fegyverekkel kapcsolatosan meglehetősen sok probléma adódott. 

 

Ha már a vadászat így szóba került azért gondolom az minden olvasónak átjött a 

szabályozásból, hogy a jogalkotó abszolút vadászpárti és sportlövész ellenes. Ráadásul ezt ki 

is fejezi a jogalkotás útján. Én magam vadászom és sportlövő is vagyok, de ez azért már 

nekem is sok. Csak az összehasonlítás kedvéért: a halászatról és a horgászatról szóló 1997. 

évi XLI.tv. 20.§.(2) bek. szerint csak az a személy kaphat állami horgászjegyet, aki horgász 

szervezethez való tartozását igazolja. Tehát horgászni csak úgy lehet, ha valaki tagja horgász 

egyesületnek. Vadászoknál nincs ilyen kitétel. Nincs kötelező vadásztársasági szervezeti 

tagság. Még csak ún. bérkilövő (vadászterület nélküli) társaságban való tagságot sem 

követelnek meg. Sportoló esetében viszont nem elegendő a lőfegyvertartás általános 

feltételrendszerének eleget tenni, hanem az egyesületi tagságnak legalább 3 éve fenn kell állni 

ahhoz, hogy valaki sport lőfegyverhez jusson. A 3 év alatt pedig próbálkozhat az egyesületek 

szétlőtt csövű fegyvereivel valamilyen eredményt elérni, persze előre borítékolható, hogy nem 

sok sikerrel. Az még külön érdekesség, hogy a II. osztályú minősítést követelnek meg a 

lőfegyver tartásához.  

 

Ez olyan mintha a vadásztól megkövetelnék, hogy a következő évi vadászjegy kiadásához 

hány darab és milyen fajú vadnak kell szerepelni az előző évi lőjegyzékben. Mondjuk az 



összehasonlítás érdekében nem fácánra gondoltam, mert az elég nagy és lassú madár 

(mondjuk III.- IV. oszt. minősítésnek felelne meg), de ha a minősítési szinteket nézem, akkor 

talán szalonka is lehetne az előírás ezen az alapon (ha jelenleg nemcsak országos szalonka 

monitoringban résztvevőknek lehetne rá vadászni), mert annak a meglövése már tényleg olyan 

I.-II. osztály szint.  

Ennek tilalma esetén meg mondjuk a balkáni gerle. Nagyvad esetében meg, ha csak azt 

értékelnék, amit a vadászhajtásban lőtt, mert az mégiscsak más, mint a disznót a szórón. 

 

A sportlövők esetében maradt a 3+2 (az idősebbek kedvéért - mert a fiatalok már nem 

emlékeznek rájuk - ez most nem egy hírhedt lakodalmas rock együttes), hanem a három hosszú 

és két rövid lőfegyver azzal a kitétellel, hogy a (2) bekezdés nem változott, így az országos 

szakszövetség javaslatával ez több is lehet. (Nem akarok egyetlen sportlövészt sem vadászok 

ellen hangolni, mert nem tehetnek róla, de vadászfegyverben nincs ám darabszám megkötés. 

Annyit lehet tartani, amennyit csak akarunk.) 

 

Az egyesületi fegyverek esetében átadása mellett bejött az átengedés is, ami ugyan eddig is 

volt, csak nem beszéltünk róla, mert annyira logikus volt. Most viszont jogszabály biztosítja, 

hogy az átengedés révén azok is lőhessenek, akik nem igazolt versenyzők, ugyanis átadni csak 

igazolt versenyzőnek lehet a fegyvert. Az átengedés eddig csak sportlövők saját fegyvereire 

vonatkozott, az egyesületi fegyverekre nem. Akkor vajon hogyan lőttek eddig azok, akiknek 

nem volt eddig igazolásuk? Hogyan derült ki eddig, hogy valakit érdemes-e leigazolni, van-e 

valami affinitása, tehetsége ehhez a sporthoz? Persze, hogy csak akkor, ha lövettek vele a 

lőtéren és nyilvánvaló, hogy a fegyvert korábban is átengedték neki ebből a célból. Ez is egy 

speciális hazai túlszabályozási rész. 

 

A fegyverek tárolását a szabály változatlanul az engedélyes által állandóan lakott lakásban 

teszi lehetővé, mert ez nem változott, de akkor felmerül a kérdés, hogy mire fel az eltérő 

tárolási hely nyilvántartása. Ebből még lesznek gondok, miként korában utaltam is rá. A 

szigorúbb biztonsági előírások már nem a 10 db lőfegyver és 1.000 db lőszer esetén 

követelmény, hanem a 10 db lőfegyver illetve 1.000 db lőszer esetén. Ez ugyebár akként 

értendő, hogy ezen feltételek már nem konjunktívak, hanem önállóak. Akár a fegyverek 

darabszáma 10, akár a lőszerek darabszáma 1.000, már az emelt követelményszintnek kell 

eleget tenni. 

 



  

…és itt jön a java. A rendőrség ellenérték fejében legfeljebb 180 napra tárolja azokat a 

fegyvereket, melyek tárolását az engedélyes valamilyen okból ideiglenesen nem tudja 

megoldani. Amennyiben azonban a fegyvereket 185 nap elteltével sem veszi át, akkor bizony 

nemcsak a lőfegyvertartási engedélyét, hanem az európai lőfegyvertartási engedélyt is 

bevonják. 

 

Érdekesen alakul a módosított kormányrendelet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény fényében. Korábban a kormányrendelet a sportlövészettel foglalkozó sportegyesület 

megnevezés használta, most viszont már a sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba 

vett sportegyesület a meghatározás. Persze azt most sem írják le, hogy miféle nyilvántartásra 

gondoltak. A bírósági nyilvántartásra, a szakszövetségi nyilvántartásra vagy esetleg 

valamiféle speciális nyilvántartásra?  A megyei (fővárosi) bíróságokon működő társadalmi 

szervezetek nyilvántartása olyan kategóriát nem ismer, hogy sportlövészet. 

 

A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM 

rendelet 4. mellékletben meghatározott kérelem nyomtatvány kitöltési tájékoztatója az 

alábbiakról rendelkezik:  

 

Tájékoztató 

 

A társadalmi szervezet az alapszabályában meghatározott célja alapján a következő 

tevékenységeket folytathatja:  

1. kulturális tevékenység (pl. művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, 

népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása), 

2. sporttevékenység (pl. sportélet támogatása),  

3. szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység),  

4. oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás),  

5. kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány),  

6. egészségügyi tevékenység (pl. mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelkisegély-

nyújtás),  

7. szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek 

támogatása),  

8. polgári védelmi, tűzoltási tevékenység,  



9. környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezet 

védelme, állatvédelem),  

10. településfejlesztési tevékenység,  

11. jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem),  

12. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok),  

13. szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység (pl. munkavállalói érdekképviselet, 

szakmai érdekképviselet),  

14. politikai tevékenység,  

15. egyéb.  

 

Tehát olyan, hogy sportlövészeti cél a hatályos nyilvántartási szabályok szerint nem létezik. A 

társadalmi szervezet (sportegyesület) bejelentése során kitöltendő nyilvántartási kérelem 

formanyomtatványon kötelező jelleggel kell alkalmazni a megnevezéseket a hozzájuk tartozó 

kódszámmal együtt. A sportegyesület függetlenül attól, hogy sportlövészetre vagy jégtáncra 

hozták-e létre a 2. kódszámot viseli és a megnevezése az, hogy sporttevékenység. 

Természetesen az egyesület alapszabálya már tartalmazhat bármilyen egyéb leírást az adott 

sportról, de az már a nyilvántartásban nem fog szerepelni azon egyszerű oknál fogva, hogy a 

nyilvántartás nem alkalmas rá. Ezzel együtt azért megkérdezném, hogy ugyan miként fog ez 

vonatkozni azokra a sportegyesületekre, melyeket egészen más célból hoztak létre és csak a 

későbbiekben döntöttek úgy, hogy a hagyományos krikett helyett a szituációs lövészettel 

kívánnak a továbbiakban foglalkozni. Én olyan jogalkotói hátsó gondolatot látok itt 

megvalósulni, ami lehetővé teszi azon sportegyesületek fegyvereinek bevonását, melyek nem 

eredendően sportlövészeti célból alakultak. Ilyenből elég sok van, hiszen kifejezetten 

sportlövészeti célból legfeljebb az utóbbi néhány (mondjuk 10 évben) alakultak egyesületek. 

Persze változatlanul a levegőben lóg a kérdés, hogy milyen nyilvántartásra is gondoltak? Nem 

tudjuk, és aki ezt a rendeletet kiadta, attól már nem is fogjuk megtudni. 

 

A lőfegyver szállítása során a jogalkotó már a „szállíthatja, mely során s lőfegyver és lőszer a 

felügyelete alól nem kerülhet ki” szöveget alkalmazza, ami gyakorlatilag átvétele a vad 

védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 72.§.(1) bek második 

mondatának: 
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„ 72. § (1) Lakott területen, közforgalmú járművön, valamint idegen vadászterületen történő 

áthaladáskor a vadászlőfegyver csak kiürítve, tokban tartható, illetve szállítható. Tilos 

vadászlőfegyvert őrizetlenül hagyni. A vadászlőfegyver használata előtt ellenőrizni kell, hogy 

nincs-e megtöltve, a csőbe nem került-e idegen anyag; külső kakasos vadászlőfegyver kakasa 

nincs-e felhúzva.”  

 

Ez a szabály azonban kifejezetten a vadászatra vonatkozó szabályozás, tehát arra vonatkozik, 

amikor a vadász a vadászaton vesz részt és nem arra, hogy miként szállítja általánosságban a 

lőfegyverét, mondjuk külföldre, egy vadásztúrára repülőgéppel. A hazai és a nemzetközi 

szabályok is kizárják, hogy valaki a vadászlőfegyverét az utastérbe felvigye. 

Vadászlőfegyver, miként bármilyen lőfegyver kizárólag csomagban feladva szállítható, ami 

során eleve kikerül az engedélyes felügyelete alól. Ezen túlmenően jó pár helyre lőfegyverrel 

nem lehet belépni és ezek olyan helyek, ahova szükségszerűen be kell menni. 

Üzemanyagkútra fizetni. Bankba pénzt felvenni. Az új szabályozás szerint ilyenkor az 

engedélyes az összes fegyverével és lőszerével kell, hogy közlekedjen, ami gyakorlatilag 

kivitelezhetetlen és veszélyes is. 

 

Folytatjuk a következő számban… 

Dr. Bokros Gábor  

ügyvéd 

 

 

 

 


