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„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus) 

 

JJoogg  &&  FFeeggyyvveerr  

 

Végre ismét az olvasói levelek következhetnek, tekintettel arra, hogy nagyjából túltettük 

magunkat a jogi szabályozás okozta sokkon. (Meg hát a főszerkesztőnek is ez volt a 

kívánsága, amin nem igazán tudok meglepődni, mivel az utóbbi egy-két szám nem igazán 

volt olvasmányos, viszont szükségszerűnek tartottam.) Ezek az olvasói levelek 

természetesen nem most érkeztek, némelyikük már hónapokkal korábban, sőt van 

olyan, amelyik még régebben, de valamiért nem voltak aktuálisak, így aztán nem 

kerültek publikálásra. Ez már csak rovatvezetői probléma, hogy lehetőleg olyan levelek 

kerüljenek a lapba, amelyik témát mostanában nem érintettük.  Aztán ahogy ez lenni 

szokott, néhány levél sajnálatos módon feledésbe merül. Most azonban elő kellett 

vennem valamilyen praktikus okból. Példa erre az első olvasói levél, ami az elektronikus 

levelesládában heverészett már jó ideje és talán soha nem került volna sorra, ha nem jut 

el hozzám az olvasó által megfogalmazottakkal kapcsolatosan ORFK legújabb 

álláspontja, ami kissé megdöbbentett. 

 

B.T. olvasónk kérdése 

 

Tudom, hogy sokszor és sokat írt a fegyverek tárolásával kapcsolatos dolgokról, meg 

szállításról, de az én kérdésem mégis csak az, hogy miként tárolhatjuk mi a fegyvereinket. A 

család szinte minden tagja vadász. Édesapánk hivatásos vadász, a többiek sportvadászok 

vagyunk. Bátyám már elköltözött tőlünk a szomszéd községbe, az ő vadászfegyverei 

gondolom nem számítanak, de én itthon lakom szüleimmel, igaz elkülönült (külön bejáratú) 

lakrészben, viszont a nővérem, aki szintén elköltözött már elég messzire, ezért nálunk tartja a 

vadászfegyverit, hogy ne kelljen minden alkalommal szállítani. Nekem a saját lakrészemben 

saját fegyverszekrényem van, de nővérem apu szekrényében tartja a puskáit. Összességében 

van apunak 4 fegyvere (12-es sörétes, 30-06 nagygolyós, .22 kisgolyós meg egy .38 spec 

revolver a kegyelemlövéshez), nekem 3 és a nővéremnek is 3 (sörétes, kisgolyós, nagygolyós) 



fegyverem van azzal, hogy az én sörétesem 12-es, a nővéremé meg 20-as, de a golyós 

fegyvereknek a típusa ugyan nem, de a kalibere (30.06 és .223 Rem.) azonos.  

Kérdésem, hogy szabályos-e az együtt tárolás illetve, hogy ilyenkor a 10 darab lőfegyverre 

meghatározott különleges tárolási feltételeknek (rács az ablakon, vagy biztonsági fólia, 

felügyelt riasztórendszer) eleget kell-e tenni? Megjegyzem még soha nem hallottam arról, de 

szüleim sem, hogy itt a környéken bármelyik házba betörtek volna. Az idegentől már a 

buszmegállóban megkérdezik, hogy kit keres, az idegen autósnak meg a helyi polgárőrök 

adnak útbaigazítást, akár eltévedt, akár nem. 

 

Válaszom 

 

Számomra a kérdésben megfogalmazott probléma eddig nem okozott különösebb fejtörést, 

mert annyi a világos megoldás, hogy nagyon. Csakhogy az ORFK most azt az álláspontot 

képviseli, hogy lakásonként és nem engedélyesenként kell figyelembe venni a darabszámot 

illetve, hogy nem lehetséges az együtt tárolás.  Az én véleményem az, hogy a 10 darabos határ 

engedélyesenként vehető csak figyelembe, ugyanis ha a rendőrhatóság szankcionálni akar – 

mert nincs meg az előírt technikai védelem – ugyan már ki lesz a határozat alanya?  Akinek 4 

fegyver van?  Vagy akinek csak 3? Nem lehet, mert egyiküktől sem követelhető meg a 

feltételek teljesítése. Kit kell kötelezni a technikai feltételek megteremtésére? Nincs csoportos 

szankciórendszer, csak egyéni felróhatóság és egyéni felelősség. Ez még akkor is így lenne, ha 

az édesapjának és a nővérének együttesen lenne 10 fegyvere. Az együtt tároláson viszont el 

kell gondolkodni. A jogszabály szerint a fegyverhez illetéktelen személy nem férhet hozzá. 

Illetékes viszont kizárólag az engedélyes illetve az, akinek az engedélyes a fegyvereit a 

jogszabályban meghatározott formai követelmények betartásával átadta. Tehát amennyiben a 

nővére valakivel közös fegyverszekrényt használ, annak a részére (a nővérének mindegyik 

fegyveréről) készítsék el az átadási okmányokat 3 példányban és az átadást jelentsék be a 

rendőrhatóságnak. Aztán az átvevő kezelheti a fegyvereket (tárolhatja) a sajátjaival együtt 

aztán ha együtt a család, mindenki viheti a saját engedélyeivel a saját fegyvereit. 

(Megjegyzem, hogy jól lőheti a madarat a nővére, ha 20-as puskát használ.) 

 

Sz.Cs. olvasónk levele 

 

A V.-i a vadásztársaságnak vagyok a tagja és a társaság Intéző Bizottsága arra kötelezett, 

hogy csak akkor írhatok be nagyvadra a beírókönyvbe, ha hitelt érdemlően igazolom, hogy a 



fegyverem be van lőve. Ennek állítólagos oka, hogy volt két sebzésem és ezek közül csak az 

egyik vad lett meg, az is elég későn. Kérdésem, hogy jogos-e az ilyen követelmény, 

belőhetem-e a fegyveremet a vadászterületen, ahogy eddig is szoktuk mondjuk két 

vadásztársam jelenlétében vagy valami mást kell kitalálnom?  

Megjegyzem, hogy egy Blaser R93 Attache .300 Win.Mag. puskáról van szó 

Schmidt&Bender Zenit 3-12X50-es optikával, amit nem igazán szeretnék kiengedni a 

kezemből és úgy gondolom, hogy tökéletesen elegendő az a belövés, amit itt a vadászterületen 

szoktunk megejteni. 

 

Válaszom 

 

Amennyiben az alapszabályban vagy a házi szabályban van ilyen jogköre az IB-nek, akkor 

hozhat ilyen határozatot. A fegyver belövésével kapcsolatban azért vannak ötleteim. 

Összességében azt mondom, hogy akinek van egy 2 millió forintos fegyvere (optikával együtt), 

annak azért telik egy telefonhívásra, meg egy 400 km-es útra (oda vissza), hogy normálisan 

belőtt fegyverrel vadásszon. Fel kell venni a telefont, fel kell hívni Keczeli Zoltánt 

Gyenesdiáson a lőtéren és kérni kell egy időpontot. Oda el kell autózni. A család addig 

ellubickol a Balatonban, amíg egy hozzáértő szakember beszabályozza az optikát, belövi a 

fegyvert és villámgyorsan felméri a célzási és lövési hibákat, egyben útmutatást adva arra, 

miként kell ezeket kiküszöbölni. Hány centivel legyen hosszabb vagy rövidebb a tus? Milyen 

célzási és elsütési hibák akadnak, mert azért általában a fegyver hátuljával szokott a legtöbb 

baj lenni. A puska pedig garantáltan oly módon kerül belövésre, hogy aztán már tényleg nem 

lehet mire hivatkozni. Persze ehhez az is kell még, hogy lehetőleg legalább egy szezonra való 

azonos sorozatú lőszer figyeljen a szekrényben, aztán ha elfogy és más sorozatú lőszert vesz, 

akkor tényleg elegendő egy ellenőrző lövést leadni a területen. De ha már lőszertípus váltás 

történik, irány a szakember, aki a fentieken felül fejből tudja a ballisztikai táblázatokat és 

nincs szükség után állításra. Tegyem hozzá mindehhez, hogy erre saját magamtól jöttem rá, 

amikor nyár elején optikát cseréltem és már majdnem szétaggódtam az agyamat, amikor 

hirtelen beugrott a gyenesdiási lőtér és rájöttem, hogy ha profi beszabályozást akarok, akkor 

oda kell mennem. Megjegyzem, hogy vannak, akik szezon előtt ellőnek néhány rotét a futó 

nyúlra vagy a korongra ugyanitt, hogy sikeresebb legyen majd a vadászatuk. 

 

 

 



D.H. olvasónk levele  

 

A minap egy erdei paintball versenyen voltunk, ahol igen kellemetlen élményben volt 

részünk. Megjegyzem, hogy fényes nappal voltunk kint, de az erdészek vagy vadászok elég 

hamar összetereltek minket, amit a fegyvereink közötti igen komoly különbségre kénytelenek 

voltunk tűrni. Mindenkit ellenőriztek és gyakorlatilag azt mondták, hogy menjünk máshova 

játszadozni, pedig ez egy igen komoly stratégiai feladat volt mindannyiunk számára. Az egyik 

társunk, akinek a hátizsákjában volt egy kisebb fejsze, hogy a hullott ágakból tudjunk álcázást 

vagy fedezéket építeni meg elvitték a rendőrségre, mert állítólag nagy volt a fejsze, ami 

hangsúlyozom, hogy benne volt a hátizsákba. Én teljes egészében jogtalannak érzem az 

eljárást, mert a vadászok sem mind hivatásos vadászok voltak. Mi a teendőnk ilyenkor? 

 

Válaszom 

 

Tiszteletem és elismerésem a paintballosoknak, de a stratégia
1
 nem keverendő össze a 

taktikával, mert ezek hogy úgy mondjam nagyságrendi különbségek. Ha a vadászok csak 

annyit mondtak, hogy menjenek máshova játszani, de azt már konkrétan nem mondták meg, 

hogy hova és azt sem, hogy ott mivel játsszanak, akkor szerintem egy igen kultúrált vadász 

csoporttal kerültek össze. Ha velem találkoztak volna, lehet, hogy kicsúszott volna a számon 

az útbaigazítás. Mégpedig a következők miatt:  

A vadászok vadászati haszonbért fizetnek azért, hogy azon a területen ők vadásszanak, de 

nemcsak ezt fizetik, hanem fizetik a teljes vadkárt is, ami bizony nem kevés és sok más egyebet 

(vadak etetése, cserkelő utak karbantartása, magaslesek építése, vadvédelmi berendezések 

stb.)  Az erdő, mint a vadak pihenőhelye kora tavasztól késő őszig számukra is tabu. Egyetlen 

társaságnál sem vadásznak az erdőben, mert tavasztól őszig a vad ott pihen és neveli az 

utódját. Vadászat csak a vad táplálkozási helyén, elsősorban a mezőgazdasági művelési 

területeken történik. Az erdőket majd a télen hajtják meg egy-két alkalommal. Így aztán a 

vadászok, akik a saját területükön nem mehetnek be az erdőbe vadászni a belső 

önszabályozásuk miatt, igen nehezen viselik el, ha a vadakat meg más zargatja. Az erdőben 

lovas és technikai sport rendezvényt csak az erdő tulajdonosának hozzájárulásával lehet 

rendezni. A fejsze pedig nem vita téma. Már korábban is írtam, hogy más erdejébe bóklászni 

olyan fejszével melynek a feje 500 grammnál nehezebb, kifejezetten tilos. Az erdőtörvény az 

                                                 
1
 A stratégia cselekvések egy hosszabb távú terve egy bizonyos cél elérésé érdekében. Megkülönböztetjük a taktikától és az azonnali 

akcióktól, melyek rövidtávú célkitűzések. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Taktika&action=edit&redlink=1


ilyen személyt automatikusan fa tolvajnak tekinti. Megjegyzem, hogy a fejszék fejébe gyárilag 

rögzítésre kerül a súlya grammban így aztán nem kell mérleg a helyszínre, de magyarázkodni 

nem az erdő őrzésével megbízott erdész fog. Ezek olyan szabályok, melyeket be kell tartani, 

mert jogszabályi lehetőségek állnak fenn a kikényszerítésükre, függetlenül attól, hogy a 

fegyvereik közötti milyen komoly különbségek vannak 

 

T.I. olvasónk levele 

 

Évek óta olvasója vagyok a Kaliber c. szaklapnak, mindig is érdekeltek a fegyverek, azok 

története és a jogi része is ráadásképpen, kényszerűségből. Három éve foglalkozom elöltöltős 

lövészettel, letettem minden vizsgát hozzá, sőt azon túlmenően a szerelt 

lőszeres sportlövészethez is a rajtengedély kivételével. A muzeális fegyverekkel való sport 

közelebb vitt néhányunkat a történelemhez és a hagyományőrzéshez (bár ez utóbbit nem 

tartom túl szerencsés kifejezésnek); kezdenek meghívni bennünket falunapokra, bemutatókra 

és rendhagyó történelemórákra. Ezzel kapcsolatban szeretnék véleményt kérni. A legutóbbi 

alkalommal az illetékes kapitányságtól kértünk engedélyt lövedék nélküli lövés leadására, 

amit minden további nélkül megadtak mondván, hogy az nem engedély, hanem csak 

bejelentés köteles. Most egy másik megyében ugyanezt úgy értelmezték, hogy ehhez 

ideiglenes lőtérengedélyt kell kérnünk, szakembert megbízni, aki mindezt megtervezi. 

Természetesen az ezzel járó illetékekkel együtt. Van egy olyan érzésem, hogy vagy mi nem 

kértük megfelelően, vagy ők nem az ide vonatkozó szabályokat nézték, mert a kétféle 

hozzáállás között hatalmas szakadék tátong. A egyesületünk természetesen rendelkezik a 

megfelelő lőpor és csappantyútartási engedélyekkel és a tevékenységi körben szerepel a 

hagyományőrzés is. E tárgyban kérném segítségét, ha lehet, akkor az idevonatkozó 

szabályokkal mivel ezt a témakört a legtöbb helyen nem ismerik. Elnézését kérem az 

előforduló szakszerűtlen kifejezésekért, remélem segítségével javul majd. 

  

Válaszom 

 

Szerintem is félreértés történhetett. A lövedék nélküli lövés nem lövés még akkor sem, ha 

elöltöltő fegyverekről van szó. Hogy ki értett félre és kit, abban a vonatkozásban látatlanban 

vannak tippjeim. A (rendőr)-hatóság sajátossága az, hogy milyen kérelmet miért nem lehet 

teljesíteni, mert nincsenek tisztában azzal, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen emberek 

vannak. És ráadásul minden ilyen jellegű elutasítás őket minősíti. Mondom mindezt annak 



ellenére, hogy megint a szabályozás határterületére tévedtünk. Ennek oka, hogy a 

lőfegyverekkel kapcsolatos szabályozás annyira túl lett precízkedve, hogy már el kellett 

jutnunk az értelmezések értelmezéséig. Ez nem egyszerű, mert a hatóságot nem lehet 

meggyőzni arról, hogy nincs igaza. Most gyorsan el kell mondanom egy példát.  

A gumilövedékes gáz-riasztó fegyverről van szó. A jogszabály azt mondja, hogy a gáz-riasztó 

fegyver csak gáz-riasztó tölténnyel működtethető. Tehát ha valaki gumilövedéket tesz a gáz-

riasztóba, akkor megsérti az előbb hivatkozott szabályt, mondják ők. Nem lehet arról 

meggyőzni a rendőröket, hogy a fegyvert akkor is a gáz-riasztó töltény fogja működtetni, ha 

bármit is tesznek be a töltény elé (gumigolyót, tintapatront, csapágygolyót, sárgarépát) és 

attól még a fegyveren semmi nem változik. Persze, ha mindezt az állítást egy bíróság 

tárgyalóteremben egy igazságügyi fegyverszakértőtől hallják, akkor úgy tesznek, mintha 

elhinnék, hogy gumilövedék ide vagy oda, a működtetést a gáz-riasztó töltény végzi, tehát 

minden szabályos. Ettől – és a jogszabályoktól – függetlenül a rendőröknek meglesz a 

véleményük arról, hogy a dolgoknak milyen rendben is kell zajlania.  Ha ebbe a rendbe az 

olvasó által jelzett tevékenység nem illeszkedik, akkor sem kap rá engedélyt, ha törvény szól 

róla. 

 

K.J. olvasok levele  

 

Tisztelt uram! 2010.05.08-án egy szimpla közúti ellenőrzés során utasterébe bepillantó rendőr 

egy 30 cm-es söprűnyelet pillantott meg a két ülés között. Ő a jelenlegi hatályos törvényekre 

hivatkozva feljelentést írt. Én nem hittem a fülemnek azt hittem először, hogy jó 

humorérzékkel rendelkezik. Mikor rájöttem, hogy ez komoly, felajánlottam, hogy bedobom 

az erdőbe és mehet mindenki a dolgára. Persze hogy bántott a dolog és hétfőn munka után 

bementem az őrsre érdeklődni. Valóban van ilyen törvény, ami a kéz meghosszabbítására 

vonatkozik, miáltal nagyobb erőt lehet kifejteni. Én éltes korom ellenére csak televízióban 

láttam rendőrt és teljesen járatlan vagyok az ilyen dolgokban. Most kíváncsian várom a 

határozatot és próbálok tájékozódni, mert számomra ez még mindig hihetetlen.  

 

Válaszom 

 

Nem mindegy, hogy mi célból hosszabbítja meg az ember a karját. Mondjuk, azért mert a 30 

cm-es söprűnyelet arra használja, hogy kitámassza vele a csomagtartó vagy a motorház 

tetejét, mert elromlott a rögzítésük. (Utólag már nyugodtan mondhatja, mert senki nem tudja 



leellenőrizni, hogy működött-e a rögzítés. ) Vagy, hogy amikor behúzza a kéziféket, akkor ezt 

szokta keresztbe betenni oly módon, hogy a bot két vége a két első ülésen, a közepe pedig a 

kézifék alatt van, a kézifék behúzott karja ezen támaszkodik fel, így nem tud véletlenül sem 

kioldódni, hogy csak apróbb, de hasznos marhaságokat tanácsoljak, hogy mit is kereshetett 

egy 30 cm-es farúd a kocsiban. Mint korábban említettem én a 32-34-es csillagkulcsot tudom 

javasolni kéz közelébe farúd helyett, mert egyrészt nem szól érte a rendőr, másrészt meg ezzel 

elég egyet ütni.  

 

V.D. olvasónk levele 

 

Egy kis segítséget szeretnék kérni az ügyemben. A mai napon igazoltatás céljából a VMRFK 

bevetési alosztályába tartozó két rendőr úr alaposan átvizsgálta az általam birtokolt szgk-t. 

Minden papírom rendben volt és megtalálták a D. kat. fegyvertartási engedélyemet is, 

valamint egy darab 8 centinél nagyobb pengéjű kést, amit étkezési célokra szoktam használni, 

ennek megfelelően a csomagtérben található utazótáskában volt. Ezzel még csak akkor 

problémájuk sem lett volna, ámde ugyanabban a táskában volt egy 9 mm-es gáz-riasztó 

fegyver is, aminek tárja be volt helyezve, de lőszer nem volt benne. Ezen kívül ugyanilyen 

állapotban, egy 8 mm-es gázriasztó öntöltő volt a vezető ülés mögött tárolóban. Mindkét 

fegyver meglelése után a rendőr urak tanakodni kezdtek, hogy ezzel én szabálysértést 

követtem-e el, mindezek után elkobozták az érintett két eszközt, majd eljárást indítottak 

ellenem. Védekezésül csak annyit tudtam felhozni magam ügyében, hogy tudomásom szerint, 

nem számít viselésnek, csak testen illetve ruházaton, ebből egyik sem teljesült, hanem a saját 

tulajdonú gépjárművemen belül is rejtve voltak. A rendőr urak azzal érveltek, hogy ez 

közterületnek minősül, így a viselési engedély megléte szükséges, saját tudomásom a 

jogszabályról csupán annyi, hogy lőszertől elkülönítve, a fent megnevezett viselési feltételek 

hiányában ez csak szállításnak minősül. Csupán annyit kérdeznék, hogy nekem, vagy nekik 

volt-e igazuk, mivel saját tudásomban nem voltam biztos, ezért már aláírtam az elkövetés 

tényének beismerését, és az elkobzás jegyzőkönyvét is. A rendőr urak minden esetre kellemes 

hangnemben bántak velem, és próbáltak segítőkészek lenni. Ezzel nem is lett volna gond, 

csak nem hiányozna egy ehhez kiszabott pénzbírság és leginkább attól tartok, hogy a 

fegyvertartási engedélyemet veszélyezteti egy olyan szabálysértési eljárás, ami fegyverekkel 

kapcsolatos, még akkor is, ha én is tudom, hogy a gáz-riasztó fegyver nem minősül 

tűzfegyvernek. Ha csak abban meg tudna nyugtatni, hogy a vadászfegyverem nincs 

veszélyben, már nagyon sokat jelente nekem, a gáz-riasztók elkobzása után pedig létezik e 



valami út a visszaszerzésükre, mivel a nagyobbik testvér nem a saját tulajdonom, csak én 

tartom magamnál. 

 

Válaszom 

 

Gáz- riasztó fegyver szállítás során a szállításra vonatkozó szabályokat kell betartani (kivéve 

a Gödöllői Városi Bíróság illetékességi területén, mert ott minden hatályos, hatályon kívül 

helyezett és a jövőben esetlegesen hatályba lépő szabályt kell betartani az eljáró bíró egyéni 

igénye szerint).  

Az olvasó jól ismerte a szabályokat és a leírás szerint be is tartotta. Nem tudok igazán 

segíteni, ha a szabálysértés tényét viszont elismerte, mert ez legalább annyit igazol, hogy nem 

ismeri a szabályokat (igaz, betartotta). Sokszor sok helyen leírtam, elmondtam, ha ilyen és 

hasonló eljárás indul, a követendő eljárás: 

1. Ne mondj semmit! 

2. Ha mondasz valamit, ne ismerj be semmit! 

3. Ha beismertél bármit, ne írd alá! 

4. Ha bármit aláírtál, utólag már ne csodálkozz. 

A rendőrhatóság jóindulatában bízni, akármilyen megértőek és segítőkészek voltak botor 

dolog. A történet mindig arról szól, hogy akinél bármilyen fegyver van (akár gáz-riasztó), azt 

alapból ellenségnek tekintik, holott a védekezésre képtelen polgárok biztonságát garantálni 

meg nem képesek és igazából ezen a téren igazán komoly ambíciókat nem tapasztalok. 

 

Dr. Bokros Gábor  

ügyvéd 

 

          


