2003/augusztus (64. szám)
„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus)

Jog & Fegyver
Az előző számunkban már jeleztem, hogy a kormányzat jelentősen módosítani kívánja a
közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos szabályozást és ennek komoly
kihatása várható a lőfegyvertartásra illetőleg a lőfegyvert (is) szabályozó kormányrendeletre. Ez
jogalkotási szempontból meglehetősen érdekes találgatásokra ad lehetőséget, mert azt hiszem,
okkal merül fel a szakmai körökben a kérdés, hogy a Kormány egyáltalán be kívánja-e terjeszteni
a Parlament elé a lőfegyvertartásról szóló törvényt, avagy valami másban kombinál (és itt
elsősorban a témafelelős BM mesterkedésére gondolok, hiszen már a kormány elé is csak az jut
be, amit a BM beterjeszt.). Különösen annak lehet jelentősége, ha ez a kormányrendelet sokkal
hamarabb fog hatályba lépni, mint a már minden szinten beharangozott lőfegyvertartásról szóló
törvény. Amint a későbbiekben látni fogjuk a koncepcióból kimaradtak a jelenleg még
engedélymenetes flóbert fegyverek, de a tervezetből egyértelmű, hogy azt már a törvényben
kívánják szabályozni.
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló kormányrendelet (a továbbiakban
Közb.r.) megalkotni készül jó néhány olyan definíciót, melyre voltaképpen a fegyvertartásról szóló
törvény lenne elsősorban hivatva.
Nézzük sorjában:
Elöltöltő lőfegyver: olyan eszköz, amelynél a lőport és a lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából
lehet csőbe vagy a forgódobba betölteni és rendeltetésszerűen feketelőporral vagy a feketelőpor
kiváltására gyártott lőporral és hozzá való csappantyúval működtethető.
(Felmerül a kérdés, hogy miért csak a csappantyús eszközök tartoznak ide, illetőleg miként
minősülnek a csappantyúval nem rendelkező a kovás fegyverek.)
Fegyverhasználat: fegyverrel történő lövés

Fegyverutánzat: oly szilárd anyagú, lövedék kilövésére alkalmatlan eszköz, amely az utánzás
jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésig hasonlít a lőfegyverre.
Festéklövedék: festéklövő fegyverekhez használatos, becsapódáskor fölrepedő burokban folyékony
festékanyagot tartalmazó, 5 grammot meg nem haladó tömegű lövedék.
Festéklövő fegyver: olyan sűrített levegő vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával működő eszköz,
amelynek csövéből 15 Joule vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki festéklövedék.
Gáz- és riasztófegyver: olyan eszköz, amely csak gáztöltény és riasztótöltény működtetésére
alkalmas.
Gáztöltény: olyan szilárd anyagú lövedékkel nem rendelkező töltény, amely a szemre és a légutakra
ingerlő hatást kifejtő adalékanyagot tartalmaz.
(Itt azért nem ártott volna valahogy az ingerlés mértékét korlátok közé szorítani. A kénmustár és a
nitrogénmustár - továbbá a szarin, szomán, stb. - mint mérgező harcanyagok szintén ingerli ezeket
a szerveket, majd ezt követően halált okoznak.)
A fentiekhez képest a gázspray meghatározása: olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártya
ingerlésével védekezésre képtelen állapotot előidéző anyag lőhető, permetezhető ki.
Riasztó és vaktöltény: lövedékkel nem rendelkező hang-, fény és füsthatást kiváltására alkalmas
töltény.
Színházi fegyver: szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmatlan, csak vaktölténnyel működő
eszköz.
Légfegyver: olyan sűrített levegővel vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával működő eszköz,
melynek csövéből 7,5 Joule vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki szilárd anyagú lövedék.
Lőtér: lövészet oktatására, gyakorlására, valamint fegyverek működőképességének ellenőrzésére
szolgáló terület, létesítmény, építmény.

Muzeális fegyver: a perem vagy központi gyújtósú lőszer használatára alkalmatlan 1870 előtt
gyártott (előállított) elöltöltő fegyver és ennek korhű, működőképes másolata.
Kézifegyver: az elöltöltő fegyver, a festéklövő fegyver, gáz-és riasztófegyver, a légfegyver, a
légfegyver, a muzeális fegyver, a színházi fegyver.
A fogalmak meghatározása során a Közbiztonsági r. előrebocsátja, hogy ezek a fogalmak, ezzel a
meghatározással csak ebben a jogszabályban alkalmazhatók. Persze joggal merül fel a kérdés, hogy
miként fog ez működni, ha lesz törvényi szabályozás a lőfegyverekről.
Ezzel egyidejűleg meghatározásra került az is, hogy a Közbiztonsági r.-ben előírt szabályozás nem
alkalmazható
− haditechnikai eszközökre
− lőfegyverre, lőszerre, robbanóanyagra és pirotechnikai eszközre
− kézifegyverekre
− muzeális intézményben elhelyezett tárgyakra
− rendeltetésszerű használatra alkalmatlan szúró vagy vágóeszközre
− vadászíjra
Ha a tervezett Közbiztonsági r. előbb lép hatályba, mint a lőfegyvertartásról szóló törvény, akkor
ezzel egyidejűleg, a jelenleg hatályos 115/1991 (IX.10.) Korm. r.-ből kiesnek az alábbi dőlt betűvel
szedett szövegek.

Hatósági engedély szükséges
3.§ (1) bek. e) pontja „Színházi előadás és filmfelvétel célját szolgáló vaktölténnyel üzemeltethető
lőfegyver

megszerzéséhez,

tartásához,

az

országba

történő

behozatalához,

kiviteléhez,

átszállításához.”
22.§ Légfegyverekre, a gáz- és riasztófegyverekre a III. fejezet rendelkezéseit az ezen fejezetben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

23.§.(1) a légfegyvert, a gáz-és riasztófegyvert a hozzá tartozó lövedékektől, töltényektől
elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá
(2) a légfegyveren, gáz- és riasztófegyveren olyan változtatás nem végezhető, amely azt a fegyver
jellegének megváltoztatásával lőfegyverré alakítaná át.
24.§ (1) a légfegyvert jogi személy, illetve az a természetes személy szerezheti meg és tarthat, aki
nem áll a 4§-ban meghatározott kizáró rendelkezés alatt.
(2) légfegyver használható
a) lőtéren (pincelőtéren, szobai lőtéren) céllövöldében, magánterületen a biztonsági előírások
betartásával
b) vadászterületen a vadászatra jogosult, védett természeti területen a természetvédelmi
hatóság engedélye alapján
(3) a légfegyver használata nem veszélyeztetheti mások testi épségét, dolgait és a természeti
értékeket.
(4) a 18. életévét be nem töltött személy csak cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett
használhat légfegyvert.
(5) tömegközlekedési eszközön - kivéve a légi járművet - és nyilvános helyen légfegyver csak
tokban szállítható.
25.§.(1) Gáz- és riasztófegyver megszerzése és tartása ön- és vagyonvédelmi célból jogi személy
részére, valamint olyan természetes személy részére engedélyezhető, aki nem áll a 4.§-ban
meghatározott kizáró rendelkezés hatálya alatt.
(2) Csak annak a gáz és riasztófegyvernek a tartása engedélyezhető, amelynek szükség szerinti
bevizsgálást és beszámozást az erre jogosult (kijelölt) szerv elvégezte.
(3) Tilos olyan gáz és riasztótöltényt tartani, használni, amelyből az izgató anyag nem csak
gázhalmazállapotban juthat ki, amelynél a töltény a lövésnél mechanikus sérülést okozhat, továbbá
amely izgató anyagként arzén vegyületet tartalmaz.
29.§(1) Számszeríj kizárólag sportíjászatra, az e célra kijelölt helyen használható a terület
kezelőjének hozzájárulásával és a lőtérre vonatkozó biztonsági előírások értelemszerű alkalmazása
mellett. Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság, vadászterületen pedig a vadászatra
jogosult hozzájárulását is be kell szerezni.

Természetesen a fenti - megszűnő- rendelkezések mellett több helyen módosul a fegyver r.
mindazon pontokban, ahol is a szövegekből kiesik a „légfegyver”, illetőleg a „gáz- és
riasztófegyver” megnevezés.
Tehát a fentieket vehetjük akként, hogy ezentúl a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről
szóló kormányrendelet fogja szabályozni a
− Légfegyverek
− Festéklövő fegyverek
− Gáz- és riasztófegyverek
− Elöltöltő fegyverek
− Muzeális fegyverek
− Számszeríjak
− Színházi fegyverek
− Fekete lőpor
− Gáz és riasztótöltény
gyártását, kereskedelmét, behozatalát, kivitelét, átszállítását, megszerzését, használatát, stb.
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a válasz, hogy a flóbert fegyverek (a gumilövedékesek is) a lőfegyverekkel kerülnek egy
kategóriába (minden ok nélkül). Talán egyetlen pozitívuma a kormányrendelet tervezetnek, hogy
megszünteti a bizonytalanságot a festéklövő fegyverek körül és biztosít egy igazodási alapot, ami ha
nem is jó, de alkalmas arra, hogy a jogkövető versenyzők egy biztos zsinórmértékhez tudjanak
igazodni.
Dr. Bokros Gábor
ügyvéd

