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„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus) 

JJoogg  &&  FFeeggyyvveerr  

A jelek szerint elkészült a lőfegyvertartásról szóló törvény tervezete, azonban a jelenlegi politikai 

helyzetben korántsem biztos, hogy ebben a formában a Kormány a Parlament elé fogja 

terjeszteni. Noha már voltak arról meg nem erősített hírek is, hogy a Kormány már megtárgyalta 

a tervezetet és kisebb módosítással beterjesztésre alkalmasnak minősítette, azonban más - a BM-

hez közel álló források szerint- talán beterjesztésre sem fog kerülni. 

  

A szabályozás alapvetően korszerűnek és az európai normákhoz rendkívül idomulónak tűnik, 

azonban a hazai politikai erőviszonyok a kivitelezését nem biztos, hogy lehetővé teszik. A 

kormányon levő pártok a gyengébb ellenállás irányában fognak elmenni nagyobb valószínűséggel 

és nem kísérelnek meg egy olyan törvényt elfogadtatni, melyet az előző kormány sem tudott a 

rendelkezésére álló parlamenti többséggel keresztülvinni. Az előző nekifutásnál körülbelül annyi 

módosító indítvány érkezett a kormánypárti képviselőktől, mint amennyit az ellenzék beterjesztett, 

márpedig ebben az esetben komoly kockázata van a szavazásra bocsátásnak, hiszen igen nagy 

bizalmi válság, amikor a Kormány előterjesztése a saját pártjának (és a koalíciós párt) 

közreműködésével bukik meg a végszavazás alkalmával. 

A tervezet alakulása során rendkívül személetesen érzékelhető a szűkebb szakma, nevezetesen az 

igazságügyi fegyverszakértői gárda nyomulása, akik a javaslataikat olyan szakmai érvekkel tudták 

alátámasztani, mely elől a tervezet készítői ellenérvek hiányában egyszerűen nem tudtak kitérni.  

A jogszabály értelmező rendelkezéseinek megalkotása során a tervezet készítői figyelembe vették a 

beérkezett javaslatokat, mely során az alábbi definíció rendszer állt elő melyet érdemes még a 

szűkös hely miatt is szó szerint idézni, ugyanis álláspontom szerint a jogszabálynak ez lesz a 

legjobban időtálló része, melybe a politikai csatározások során sem lehet majd - a kellő szakmai 

felkészültség nyilvánvaló hiánya miatt - a képviselőknek belenyúlni.  

 

Lőfegyver (tűzfegyver): olyan fegyver, amely kialakítása folytán alkalmas arra, hogy kiterjedő forró 

gázok tolóereje által meghajtott szilárd anyagú lövedéket lőjön ki. 

 



Polgári rendeltetésű kézi lőfegyver: a törvény mellékletének „A” „B”, „C”, „D” kategóriái 

valamelyikébe jellemzői alapján besorolható olyan lőfegyver, amelyet polgári felhasználásra 

terveztek, gyártottak, átadtak vagy átalakítottak, kivéve, ha az ilyen lőfegyvert 

a) fegyveres erők vagy rendvédelmi szervek birtokolják és használják; 

b) hatástalanították; 

c) kifejezetten riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok levágására vagy szigonnyal történő 

halászatra, illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték és gyártották, feltéve, hogy 

rendeltetésszerűen csak ezekre a célokra használhatók; vagy 

d) muzeális fegyvereknek, vagy ezek e törvény értelmében lőfegyvernek nem minősülő 

másolatainak tekinthetők; 

Polgári felhasználás számára tiltott kézi lőfegyver, lőszer és lövedék: az e törvény mellékletének 

„A” kategóriájába sorolható kézi lőfegyver, lőszer és lövedék; 

 

Automata lőfegyver: olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan újratölt és az elsütő-

szerkezet egyszeri működtetésével egynél több lövést képes leadni;  

 

Félautomata lőfegyver: olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan újratölt, és az 

elsütő-billentyű egyszeri működtetésével csak egy lövést képes leadni;  

 

Ismétlő lőfegyver: olyan lőfegyver, amelyet úgy terveztek és alakítottak ki, hogy minden lövés 

leadása után tölténytárból vagy forgódobból a szerkezet kézi működtetésével tölthető újra; 

 

Egylövetű lőfegyver: tölténytár nélküli lőfegyver, amelynek töltényűrjébe vagy a csőfar 

töltőnyílásába, illetve csőtorkolatán keresztül a csövébe minden lövés leadása előtt külön be kell 

helyezni a lőszert, vagy lőszer alkatrészeket; 

 

Hosszú lőfegyver: olyan lőfegyver, amelynek csöve meghaladja a 30 cm hosszúságot, vagy 

amelynek teljes hossza meghaladja a 60 cm-t; 

 

Rövid lőfegyver: olyan lőfegyver, amelynek csöve nem haladja meg a 30 cm hosszúságot, vagy 

amelynek teljes hossza nem haladja meg a 60 centimétert;  

 



Más tárgynak álcázott lőfegyver: olyan lőfegyver, amely tervezése és kialakítása folytán más 

tárgynak látszik, vagy a könnyebb rejthetőség érdekében a szállításhoz egyébként szükséges 

mértéknél jobban összehajtható, összetolható, vagy nem lőfegyvernek látszó tárggyá átalakítható. 

 

Lőfegyvernek minősülő lőfegyver fődarab: a fegyvercső, a váltócső, a betétcső, a töltényűr, a zár, a 

forgódob és az ezeket egybefoglaló tokszerkezet, valamint a hangtompító, amelyek abba a 

kategóriába tartozó lőfegyverrel esnek egy tekintet alá, amelyre fel vannak szerelve, vagy amelyhez 

gyártották, illetőleg készítették. 

 

Hatástalanított lőfegyver: hatástalanítással a lőszer, valamint egyéb töltény befogadására, illetve 

lövedék kilövésére véglegesen alkalmatlanná tett lőfegyver; 

 

Muzeális fegyver és lőszer: olyan fegyver, amelyek eredeti modellje 1870 előtt gyártott elöltöltő 

fegyver, valamint az ilyen fegyver korhű, működőképes másolata, továbbá a perem vagy központi 

gyújtású lőszer használatára alkalmatlan fegyver, és az ilyen fegyverekhez használható lőszerek; 

 

Lőfegyverhez hasonló fegyver: az e törvény mellékletének „A”, „B”, „C”, „D” kategóriái 

valamelyikébe besorolható kézi lőfegyverhez külsejében és szerkezetében hasonló, azonban 

működésének eltérő volta miatt lőfegyvernek nem minősülő fegyver, színházi fegyver, valamint a 

lőfegyver másolat. 

 

Lőszer (töltény): lőfegyverből történő lövés leadásához szükséges lőszer alkatrészek egybeszerelt 

összessége; 

 

Áthatoló lövedéket tartalmazó lőszer: katonai célra használt lőszer, amelynek lövedékét köpeny 

burkolja, és áthatoló kemény maggal rendelkezik; 

 

Gyújtólövedéket tartalmazó lőszer: olyan lőszer, amelynek lövedéke olyan vegyi anyagot tartalmaz, 

amely a levegővel történő érintkezéskor vagy becsapódáskor lángra lobban; 

 

Robbanó lövedékeket tartalmazó lőszer: katonai célra használt lőszer, amelynek lövedéke olyan 

töltetet tartalmaz, amely becsapódáskor robban; 

 



Expanzív lövedék: lövedék, amelynek csúcsa üreges, vagy a lövedék a köpenytől eltekintve nem 

egy darabból áll; 

 

Nyomjelző (fényjelző) lövedék: a röppályát láthatóvá tevő, meggyulladó anyagot is tartalmazó 

lövedék; 

 

Hatástalanított lőszer: olyan lőszer, amelyből a lőport és a gyúelegyet eltávolították; 

 

Hangtompító: lőfegyver torkolatdörejének csökkentésére szolgáló, a fegyvercsőre vagy annak 

torkolatára felszerelhető eszköz; 

 

Engedély: az e törvényben írt engedély kiadására jogosult hatóságok jogerős határozata, amely 

önmagában, vagy a határozat alapján kiállított igazolvány útján jogosítja a megszerzőt a határozatba 

foglalt tevékenységek folytatására; 

 

Lőfegyver megszerzési engedély: az engedély kiadására jogosult hatóság határozata, amely az 

engedélyest a törvényben meghatározott időtartamon belül feljogosítja az e törvény hatálya alá 

tartozó lőfegyver, vagy lőfegyverek megszerzésére; 

 

Európai lőfegyver útlevél: olyan kérelemre kiállított közokirat, amelyet az Európai Unió valamely 

tagállamának illetékes hatósága állított ki, és amely hivatalosan igazolja az okmányba bejegyzett 

lőfegyver jogszerű birtoklását, valamint a kiállító hatóság hozzájárulását a lőfegyver külföldre 

viteléhez; 

 

Lőfegyvertartási engedély: a hatóság által az engedély alapján kiállított, igazolvány, amely 

hivatalosan igazolja az okmányba bejegyzett lőfegyver vagy lőfegyverek jogszerű birtoklását, 

illetőleg - a hatósági korlátozó bejegyzéstől függően - lőfegyver tartásának, viselésének, 

tárolásának, szállításának, illetőleg lőszer vásárlásának jogát. Lőfegyvertartási engedély az Európai 

Lőfegyver Útlevél is; 

 

Az Európai Unió tagállamának lakosa: az a természetes személy, aki igazolja, hogy állandó 

lakóhelye az Európai Unió valamely tagállamának területén van, illetőleg ott letelepedett; 



Gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának c) 

pontjában meghatározott szervezet, és a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi 

fióktelepei; 

 

Lőfegyver-, lőszergyártás: lőfegyverek, lőszerek, lőfegyver-fődarabok, lőszeralkatrészek 

fejlesztése, elkészítése, az elkészített alkatrészek készre szerelése; 

 

Lőfegyver, lőszer előállítás: lőfegyver, lőszer, lőfegyver-fődarab, lőszeralkatrész nem rendszeres 

gyártás keretében történő egyedi fejlesztése, elkészítése és összeszerelése; 

 

Lőfegyverjavítás: a rendeltetésszerű használatnak meg nem felelő lőfegyver, vagy lőfegyvernek 

nem minősülő, lőfegyverhez hasonló fegyver fegyverrészének működőképes alkatrészre történő 

kicserélése, továbbá a lőfegyver működőképességének helyreállítása; 

 

Hatástalanítás: a lőfegyvernek, a lőszernek használatra véglegesen történő alkalmatlanná tétele, 

jogszabály vagy hatóság által elismert módszer, műszaki eljárás alkalmazásával.  

 

Lőfegyvertartás: a lőfegyver birtoklása, viselése, szállítása és tárolása. 

 

Lőfegyver biztonságos kezelése: hatósági vizsgával igazolt készség, amely biztosítja, hogy a 

lőfegyvertartó személy saját maga, illetve mások testi épségének és javainak veszélyeztetése nélkül 

képes a lőfegyver kezelésére és használatára; 

 

Lőfegyverszállítás: ürített állapotban levő lőfegyver zárt csomagolásban, tokban vagy 

szállítódobozban történő átvitele a tárolás helyéről a használat helyszínére; 

 

Lőfegyver kereskedő: az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet, aki (amely) kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenységét teljes 

egészében vagy részben lőfegyver- vagy lőszergyártás, kereskedelem, közvetítő-kereskedelem, 

csere, bérbeadás, javítás, hatástalanítás vagy átalakítás területén végzi. 

 

Lőfegyverfelelős: a lőfegyvertartás feltételeinek megfelelő természetes személy, aki a jogi személy, 

valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megbízása és a hatósági 

engedélye alapján kizárólagos joggal ellátja a szervezet tulajdonában lévő lőfegyverek kezelését, 



tárolását, kiadását és bevételét, illetőleg betartatja az azokkal kapcsolatosan előírt hatósági 

előírásokat;  

 

Lőtér: lövészet oktatására, gyakorlására, céllövészetre, sportlövészetre, valamint a lőfegyverek 

kipróbálására szolgáló terület, létesítmény, építmény; 

 

Lőfegyver kereskedők magán és szakmai feddhetetlensége: a lőfegyver kereskedelemmel 

foglalkozó gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, valamint természetes személy tulajdonosa 

büntetlen előéletének, továbbá annak igazolása, hogy a gazdálkodó szervezet nem áll csődeljárás 

vagy felszámolási eljárás alatt, valamint nincs egy évnél régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási 

járulék, vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési, továbbá elkülönített állami 

pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettsége. 

 

Központi lőfegyver nyilvántartás: az ország területén található polgári rendeltetésű lőfegyverek, a 

fegyveres biztonsági őrségek, valamint a rendvédelmi szervek szolgálati lőfegyverei azonosító 

adatait tartalmazó számítógépes adatbázis. 

 

Ügyfél-azonosítás: a kereskedők és a hatóságok azon tevékenysége a lőfegyver, lőszer értékesítése, 

vásárlása, illetőleg az engedély kiadása folyamatában, melynek során az ügyfél nyilvántartási 

adatait érvényes közhitelű okirat alapján megállapítják, az ügyfelet az okiratban szereplő adatok 

alapján azonosítják, és adatait nyilvántartásukban az érintett ügylethez, eljáráshoz kapcsoltan 

rögzítik. 

 

Lőfegyver-azonosítás: a kereskedő és a hatóság azon tevékenysége a lőfegyver, lőszer értékesítése, 

vásárlása, illetőleg az engedély kiadása, valamint az engedélyesek és igazolvánnyal rendelkezők 

hatósági ellenőrzése folyamatában, melynek során a kereskedő az ügylettel, a hatóság az 

engedélykiadással érintett lőfegyver nyilvántartási adatait a lőfegyveren és a kísérő iratokon 

található azonosító adatok összevetésével megállapítja, saját nyilvántartása adataival összeveti, 

vagy abba felveszi. 

 

Ügyfél-jogosultság vizsgálata és megállapítása: a kereskedő és a hatóság azon tevékenysége a 

lőfegyver, lőszer értékesítése, vásárlása, illetőleg az engedély kiadása folyamatában, melynek során 

a kereskedő az azonosított ügyfél lőfegyver megszerzési, értékesítési, lőszervásárlási, lőszereladási 

jogosultságát az engedélybe, igazolványba bejegyzett adatok és hatósági korlátozó záradékok 



alapján, illetőleg a hatóság az azonosított ügyfél lőfegyver gyártási, kereskedelmi, megszerzési, 

tartási, viselési joga megadásának feltételeit az ügyfél írásban benyújtott kérelme és nyilatkozata 

alapján, az adatoknak nyilvántartásokban történő ellenőrzésével megállapítja. 

 

A másik ilyen időtállónak tűnő rész, a törvénytervezet melléklete, mely a lőfegyver kategóriákat 

állapítja meg. Ebbe meg aztán abszolút nem lehet majd belepiszkálni, hiszen ahhoz el kell térni az 

Európai Unió normarendszerétől, amire a csatlakozás után már nincs lehetőség és amennyiben egy 

hazai jogszabály ellentétes az Unió által elfogadott normával, akkor az uniós norma elsőbbsége áll 

be. 

 

A polgári felhasználás számára tiltott lőfegyverek 

„A” kategória 

1. Katonai rakéták és indító berendezéseik. 

2. Automata lőfegyverek. 

3. Más tárgynak álcázott lőfegyver. 

4. Páncéltörő (áthatoló), robbanó vagy gyújtólövedékeket tartalmazó lőszer, valamint az ilyen 

lőszerhez való lövedék. 

5. Expanzív (kiterjedő) lövedéket tartalmazó pisztoly- és revolverlőszer, valamint az ilyen 

lőszerhez való lövedék, kivéve a vadászati vagy sportlövészeti célokat szolgáló 

lőfegyverhez, a használatukra jogosult személyek számára. 

 

A Magyar Köztársaságban engedélyköteles lőfegyver kategóriák 

„B” kategória 

1. Félautomata vagy ismétlő rövid lőfegyverek. 

2. Központi gyújtású egylövetű rövid lőfegyverek. 

3. Peremgyújtású egylövetű rövid lőfegyverek, melyek teljes hossza 28 cm-nél rövidebb. 

4. Félautomata hosszú lőfegyverek, melyek tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál több 

töltény befogadására alkalmas. 

5. Félautomata hosszú lőfegyverek, amelyek tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál 

több töltény befogadására nem alkalmas, ha a töltőszerkezet (tár) eltávolítható, vagy ha nem 

biztos, hogy szokásos szerszámokkal a fegyvert nem lehet olyan fegyverré átalakítani, 

amelynek tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál több töltény befogadására 

alkalmas. 



6. Ismétlő és félautomata hosszú lőfegyverek huzagolatlan, 60 cm-t meg nem haladó 

hosszúságú csővel. 

7. Automata lőfegyverekre hasonlító polgári célú félautomata lőfegyverek. 

 

„C” kategória 

1. A „B” kategória 6. pontjában felsoroltakon kívüli egyéb ismétlő hosszú lőfegyver. 

2. Egylövetű hosszú lőfegyver huzagolt csővel. 

3. A „B” kategória 4-7. pontjaiban felsoroltakon kívüli félautomata hosszú lőfegyver. 

4. Peremgyújtású egylövetű rövid lőfegyver, amelynek teljes hossza 28 cm-nél nem rövidebb. 

 

„D” kategória 

1. Egylövetű hosszú lőfegyver huzagolatlan csővel. 

 

A két nagy szó szerinti átvétellel idézett normaszöveg tervezet között helyezkedik el a 

tulajdonképpeni törvény, mely kimondja, hogy ki, mit és mi módon, vehet, tarthat, javíthat, 

árusíthat, szállíthat, stb. Nos ez már olyan része a törvénynek, mellyel ráérünk akkor foglalkozni, ha 

reális esély lesz arra, hogy a Parlament elé kerülve valós norma legyen belőle, addig is maradjunk a 

definícióknál, melyek várható időtállósága miatt. 

 

Flóbert és gumilövedékes fegyverekre vonatkozó szabályok 

 

Több olvasói kérdezte a gumilövedékes önvédelmi eszközökkel kapcsolatos tervezetet, mely az 

alábbiak szerint alakult: 

„ 56.§ (1) A 35 Joule torkolati energiát meg nem haladó, 65 shore keménységet meg nem haladó 

lágy gumilövedéket kilövő lőfegyverek lakás és birtokvédelem céljából engedély nélkül 

megszerezhetők és tarthatók.”  

Talán még ezt a meghatározást sem fenyegeti különösebb veszély, tekintettel arra, hogy ez is 

méréstechnika1 meg fizika, ami elsődlegesen szakmai és nem képviselői kompetencia. 

 

Dr. Bokros Gábor

ügyvéd 

 
                                                            
1 Shore keménység: meghatározott mérési módszerrel mért jellemző, mely az adott anyag elaszticitásáról 
(rugalmasságáról) ad eligazítást. A Shore keménység mérése során egy ismert tömegű, gyémánthegyű ütőtestet ejtenek 
rá ismert magasságból a vizsgált anyagra egy skálával ellátott üvegcsőben. A visszapattanás mértéke a Shore 
keménység. 


