
2004/december (80. szám) 

„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus) 

JJoogg  &&  FFeeggyyvveerr  

Miként az előző számban jeleztem, a jogszabály részletes elemzését az alanyi jogosultsággal 

kezdem, hiszen itt vannak a legnagyobb érdeklődésre számot tartó dolgok elrejtve. Persze nem 

mindenki számára.  

  

Amik egyértelműek 

 

Úgy gondolom, hogy a 253/2004 (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. a) és b) pontja különösebb 

kérdéseket nem vet fel. Ezek pedig a következők: 

Nem adható engedély annak, aki 

a) a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, 

b) cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll. 

 

A fél Büntető Törvénykönyv 

 

A c) ponthoz viszont már ismerni kell a komplett Btk.-t és ebben a körben úgy gondolom, hogy az 

lenne a helyes, ha nemcsak azokat sorolnám fel, akiket a jogszabály kizár azok közül, akik 

lőfegyver tartására engedélyt kaphatnak, hanem fel kell sorolni azokat a bűncselekményeket is, 

amelyeknek az elkövetői nincsenek kizárva a lőfegyvertartásra alkalmasnak nyilvánítottak közül.  

A felsorolás a teljesség igényével készült (és emiatt kérem megértésüket), azonban ennek során 

eleve kihagytam az állam elleni és az emberiség elleni bűncselekmények részletes kibontását, azok 

esetlegessége miatt, no meg a rövidítés érdekében. Ugyancsak - a két nevesített kizáró ok 

kivételével - a katonai bűncselekményeket, tekintettel arra, hogy jelentős részük a már 

hadtörténelem tárgykörébe tartozó sorkatonai szolgálathoz kapcsolódik. Viszont helyénvalónak 

tartom részletesen kibontani azokat a bűncselekményeket, melyek elkövetői kaphatnak engedélyt, 

többek között azért is, mert a felsoroltak el kell, hogy gondolkoztassanak mindenkit. Talán még a 

jogalkotókat is, habár ezzel kapcsolatosan igencsak szkeptikus vagyok, ámbár ha valaki a listát 

felolvasná mérvadó körökben, biztos váltana ki valamilyen reakciót.  



(Nekem személyesen fogalmam sincs, hogy mi lehetett a jogalkotó szándéka akkor, amikor egy 

stricit alkalmasnak tart lőfegyver tartására - ld. Btk. 205., 206., 207. § stb., amikor egy csalót nem 

tart alkalmasnak, aztán a többi következtetést az olvasók is levonhatják.) 

 

c) Nem kaphat lőfegyver tartására engedélyt, aki az alábbi bűncselekményt követte el: 

I. állam elleni bűncselekmények (Btk. X. fejezet) 

emberiség elleni bűncselekmények (Btk. XI. fejezet, béke elleni bűncselekmények, háborús 

bűncselekmények) 

166. § emberölés 

167. § erős felindulásban elkövetett emberölés 

168. § öngyilkosságban közreműködés 

170. § (2)-(5) testi sértés, súlyos testi sértés 

171. § foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 

174. § kényszerítés 

174/B. § (2) a) nemzeti, etnikai faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak fegyveres elkövetése 

175/A. § (2) b) emberrablás fegyveres elkövetése  

175/B. § emberkereskedelem 

176. § (2) b) (3)-(4) magánlaksértés fegyveresen  

197. § erőszakos közösülés 

198. § szemérem elleni erőszak 

207. § (2)-(3) kerítés súlyosabban minősülő esete 

218. § embercsempészet 

229. § hivatalos személy elleni erőszak 

230. § közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 

231. § hivatalos személy támogatója elleni erőszak 

259. § közveszélyokozás 

232. § nemzetközileg védett személy elleni erőszak 

260. § közérdekű üzem működésének megzavarása 

261. § terrorcselekmény 

261/A. § nemzetközi jogi kötelezettség megszegése 

262. § légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű 

hatalomba kerítése 

263. § visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 

263/A. § visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel 



263/B. § fegyvercsempészet 

263/C. § bűnszervezetben részvétel 

264. § visszaélés radioaktív anyaggal 

264/C. § visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel 

266/A. § tiltott állatviadal szervezése 

266/B. § állatkínzás 

271. § garázdaság 

273. § önbíráskodás 

281. § természetkárosítás  

282. § visszaélés kábítószerrel, súlyosabban minősülő esete 

283/A. visszaélés kábítószer előállításához használatos anyaggal 

316. § lopás 

317. § sikkasztás 

318. § csalás 

319. § hűtlen kezelés 

320. § hanyag kezelés 

321. § rablás 

322. § kifosztás 

323. § zsarolás 

324. § rongálás 

326. § orgazdaság 

327. § jármű önkényes elvétele 

343. § (2) a) szökés fegyveresen 

355. § (2) a) elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen 

 

II. Kaphat lőfegyver tartására engedélyt, aki az alábbi bűncselekményeket követte el: 

169. § magzatelhajtás 

170. § (1) és (6) testi sértés, könnyű testi sértés és gondatlan súlyos testi sértés 

172. § segítségnyújtás elmulasztása 

173. § gondozás elmulasztása 

173/A. § beavatkozás az emberi génállományba 

173/B. § emberi ivarsejt tiltott felhasználása 

173/C. § születendő gyermek nemének megválasztása 

173/D. § emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése 



173/E. § embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése 

173/H. § egészségügyi önrendelkezési jog megsértése 

173/I. § emberi test tiltott felhasználása 

174/A. § a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése 

174)B. § (1) b) nemzeti, etnikai faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak, alapeset 

175. § személyi szabadság megsértése  

175/A. § (1) Emberrablás, alapeset  

176. § (1) magánlaksértés, alapeset 

177. § magántitok megsértése 

177/A. § visszaélés személyes adattal 

177/B. § visszaélés közérdekű adattal 

178. § levéltitok megsértése 

178/A. § magántitok jogosulatlan megismerése 

179. § rágalmazás 

180. § becsületsértés 

181. § kegyeletsértés 

184. § a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 

185. § vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 

186. § közúti veszélyeztetés 

187. § közúti baleset okozása 

188. § járművezetés ittas vagy bódult állapotban 

189. § járművezetés tiltott átengedése 

190. § cserbenhagyás 

192. § kettős házasság 

193. § családi állás megváltoztatása 

194. § kiskorú elhelyezésének megváltoztatása 

195. § kiskorú veszélyeztetése 

195/A. § tiltott pornográf felvétellel visszaélés 

196. § tartás elmulasztása 

201. § megrontás 

203. § vérfertőzés 

205. § üzletszerű kéjelgés elősegítése 

206. § kitartottság 

207. § (1) kerítés, alapeset 



208. § szeméremsértés 

211. § a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény 

212.A. § egyesülési joggal visszaélés 

213. § sajtórendészeti vétség 

214. § beutazási és tartózkodási tilalom megsértése 

214/A. § jogellenes tartózkodás elősegítése 

215. § földmérési jel megrongálása 

216. § műemlék megrongálása 

216/A. § kulturális javak megrongálása 

216/B. § visszaélés kulturális javakkal 

220. § határjelrongálás 

221. § államtitoksértés 

222. § szolgálatititok-sértés 

223. § államtitoksértés feljelentésének elmulasztása 

225. § hivatali visszaélés 

226. § bántalmazás hivatalos eljárásban 

227. § kényszervallatás 

227/A. § jogosulatlan titkos információgyűjtés 

228. § jogellenes fogva tartás 

228/A. § az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése 

233. § hamis vád 

237. § hatóság félrevezetése 

238. § hamis tanúzás 

242. § hamis tanúzásra felhívás 

242/A. § hatósági eljárás akadályozása 

243. § mentő körülmény elhallgatása 

244. § bűnpártolás 

245. § fogolyszökés 

246. § fogolyzendülés 

247. § ügyvédi visszaélés 

248. § zugírászat 

249. § zártörés 

249/A. § a bírósági végrehajtás akadályozása 

249/B. § nemzetközi bíróság előtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény 



250. § vesztegetés 

255/B. § vesztegetés feljelentésének elmulasztása 

256. § befolyással üzérkedés 

257. § közérdekű bejelentő üldözése 

258/B. § vesztegetés nemzetközi kapcsolatban 

258/E. § Befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatban 

264/A. § visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével 

264/B. § visszaélés atomenergia alkalmazásával  

265. § visszaélés méreggel 

266. § veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése 

267. § tiltott szerencsejáték szervezése 

268. § törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás 

269. § közösség elleni izgatás 

269/A. §. nemzeti jelkép megsértése 

269/B. § önkényuralmi jelképek használata 

270. § rémhírterjesztés 

270/A. § közveszéllyel fenyegetés 

271/A. § rendbontás 

272. § közszemérem megsértése 

274. § közokirat-hamisítás 

276. § magánokirat-hamisítás 

277. § visszaélés okirattal 

277/A. § egyedi azonosítójel meghamisítása 

278. § hamis statisztikai adatszolgáltatás 

279. § visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel 

280. § környezetkárosítás 

281/A. § a környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése 

282. § visszaélés kábítószerrel, alapeset 

284. § járványügyi szabályszegé 

285. § kuruzslás 

287. § nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmazására vonatkozó kötelezettség 

megszegése 

288. § jogosulatlan gazdasági előny megszerzése 

289. § a számvitel rendjének megsértése 



290. § csődbűntett 

291. § hitelező jogtalan előnyben részesítése 

292. § rossz minőségű termék forgalomba hozatala 

295. § minőség hamis tanúsítása 

296. § áru hamis megjelölése 

296/A§. a fogyasztó megtévesztése 

297. § tartozás fedezetének elvonása 

297/A. § hitelezési csalás 

298. § engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység 

298/A. § gazdasági társaság vagy szövetkezet vezető tisztségviselőjének visszaélése 

298/B. § alaptőke vagy törzstőke csorbítása 

298/C. § valótlan érték megjelölése 

298/D. § jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység 

298/E. § jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenység 

298/F. § jogosulatlan biztosítási tevékenység 

299. § gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása 

299/A. § bennfentes értékpapír-kereskedelem 

299/B:§ tőkebefektetési csalás 

299/C. § piramisjáték szervezése 

300. § üzleti titok megsértése 

300/A. § banktitok megsértése 

300/C. § számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény 

300/D. § értékpapírtitok megsértése 

300/E. § számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 

301. § árdrágítás 

303. § pénzmosás 

303/B. § pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 

304. § pénzhamisítás 

304/A. § pénzhamisítás elősegítése 

306. § hamis pénz kiadása 

307. § bélyeghamisítás 

310. § adó-, társadalombiztosítási csalás 



310/A. § A Munkaerő-piaci Alap bevételét biztosító fizetési kötelezettség megsértése 

310/B. § társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség 

megsértése 

311. § visszaélés jövedékkel 

311/A. § jövedéki orgazdaság 

311/B. § jövedéki visszaélés elősegítése 

312. § csempészet és vámorgazdaság 

313/B. § készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása 

313/C. § készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 

313/D. § készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése 

314. § Európai Közösség pénzügyi érdekeinek megsértése 

325. § jogtalan elsajátítás 

328. § vásárlók megkárosítása 

329. § bitorlás 

329/A. § szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok megsértése 

329/B. § szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés 

kijátszása 

329/C. § jogkezelési adat meghamisítása 

329/D. § iparjogvédelmi jogok megsértése 

330. § hitelsértés  

 

d) Bármilyen bűncselekmény (I. és II.), ha azt bűnszervezet keretében követték el; 

e) A fentiek közül, akik az I. kategóriába tartoznak, már akkor sem kaphatnak engedélyt, ha 

ellen a büntetőeljárás megindult. 

 

Tilalmi időszak 

 

A tilalom időtartamának kiszámítása viszont már komplikáltabb (az engedélyező hatóságnak nem, 

mert csak nyom egy entert, aztán a számítógép kidobj az eredményt). Normális államokban és 

normális körülmények között, aki a büntetését letöltötte és a törvényben meghatározott idő eltelt 

(mentesítési idő), a joghátránnyal nem kell számolni, hiszen a büntetés letelt. Erre vonatkozik a 

Btk.-nak a „Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól” címet viselő rendelkezése 

(kiemelések tőlem). 

 



A mentesítés hatálya 

 

100. § (1) A mentesítés folytán az elítélt mentesül azon hátrányos következmények alól, amelyeket 

az elítéléshez jogszabály fűz. 

(2) A mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő, és nem tartozik számot adni olyan 

elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült. 

(3) Újabb bűncselekmény elkövetése esetén a mentesítés nem terjed ki azokra a hátrányos 

következményekre, amelyeket e törvény a korábbi elítéléshez fűz. 

 

101. § Az elítélt mentesítésben részesülhet 

a) a törvény erejénél fogva, 

b) bírósági határozat alapján, 

c) kegyelem útján. 

 

A törvényi mentesítés 

 

102. § (1) A törvény erejénél fogva áll be a mentesítés 

a) közérdekű munka, pénzbüntetés és főbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetés esetén az 

ítélet jogerőre emelkedésének napján; 

b) felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidő leteltének napján; 

c) gondatlan vétség miatt kiszabott szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltésének, illetőleg 

végrehajthatósága megszűnésének napján; 

d) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, egy évet meg nem haladó szabadságvesztés 

esetén a büntetés kitöltését, illetőleg végrehajthatóságának megszűnését követő három év 

elteltével; 

e) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, egy évet meghaladó, de öt évnél nem hosszabb 

szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltését, illetőleg végrehajthatóságának megszűnését 

követő öt év elteltével; 

f) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet meghaladó, határozott tartamú 

szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltését, illetőleg végrehajthatóságának megszűnését 

követő tíz év elteltével. 

 



(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a mentesítés nem áll be, illetőleg hatályát veszti, ha a 

büntetés végrehajtását elrendelik. Ilyenkor a mentesítésre a fel nem függesztett büntetés szabályai 

az irányadók. 

 

A bírósági mentesítés 

 

103. § (1) A bíróság a szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltet, 

kérelemre, mentesítésben részesítheti, ha erre érdemes, és a szabadságvesztés kiállásától, illetőleg 

végrehajthatósága megszűnésétől a 102. § (1) bekezdésének d), e), illetve f) pontjaiban 

meghatározott idő fele már eltelt. 

(2) Az érdemesség elbírálásánál figyelembe kell venni az elítéltnek a főbüntetés kitöltése óta 

folytatott életmódját, továbbá azt, hogy - amennyiben erre módja volt - jóvátette-e a 

cselekményével okozott sérelmet. 

A fentiekből az a következtetést kellene levonni, hogy aki így vagy úgy, de mentesült a büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alól, annak nem kell külön joghátránnyal számolni. Ez ebben az 

esetben tévedés. A joghátrány addig tart, amíg valaki szerepel a bűnügyi nyilvántartásban.  

Ennek az időnek a kiszámításához az 1999 évi LXXXV. tv. ad eligazítást. 

 

16. § (1) A bűntettesek nyilvántartásába felvett adatokat - a (2) bekezdésben meghatározott 

kivétellel – 

a) a szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítéltek esetén a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alóli mentesítés (a továbbiakban: mentesítés) beálltától számított tizenöt 

évig, 

b) a szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkára, illetőleg pénzbüntetésre ítéltek 

esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, 

c) a gondatlan bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítéltek esetén a mentesítés beálltától 

számított öt évig, 

d) a gondatlan bűncselekmény miatt közérdekű munkára, pénzbüntetésre ítéltek esetén a 

mentesítés beálltától számított három évig, 

e) fiatalkorúak esetén legfeljebb 30. életévük betöltéséig, feltéve, hogy eddig az időpontig 

mentesültek, 

f) a főbüntetés helyett mellékbüntetésre ítéltek esetén a büntetés végrehajtásának befejezésétől 

számított öt évig, 



g) a megrovásban részesítettek, illetve azok esetén, akiknek terhére az egyes különleges 

eljárások között meghatározott elkobzásra irányuló eljárás során elkobzást alkalmaztak, a 

határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig, 

h) a próbára bocsátottak esetén a próbaidő, illetőleg meghosszabbítása esetén a 

meghosszabbított próbaidő elteltétől számított három évig, 

i) az eljárási kegyelemben részesítettek esetén a határozat keltétől számított három évig, 

j) azok esetén, akikkel szemben az ügyész a vádemelést elhalasztotta, a vádemelés elhalasztása 

tartamának elteltétől számított három évig, 

k) javítóintézeti nevelés esetén az intézkedés végrehajtásának befejezésétől számított három 

évig, 

l) azok esetén, akikkel szemben az eljárás megszüntetése mellett elkobzást, illetőleg 

vagyonelkobzást rendeltek el, továbbá akikkel szemben a vád alól felmentés mellett 

kényszergyógykezelést, elkobzást, illetőleg vagyonelkobzást rendeltek el, a megszüntető 

végzés, illetve a felmentő ítélet jogerőre emelkedésétől számított három évig kell kezelni. 

 

(2) Annak a személynek az adatai, aki többszörösen van nyilvántartva, akkor törölhetők, ha minden 

adatra vonatkozóan eltelt az (1) bekezdés szerinti nyilvántartási idő. 

 

Alkotmányosság? 

 

Tehát a büntetést követő mentesítési időt követően még ennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy valaki 

lőfegyver tartására kapjon engedélyt. Ezen rendelkezés alkotmányosságával kapcsolatosan komoly 

aggályaim vannak, ugyanis ez olyan joghátrány, amit csak törvény alkalmazhat, a Korm. r. viszont 

nem törvény - hiába szeretné a kormány a rendelkezéseit ilyen erővel felruházni -, tehát az AB-nak 

is majd ebből a szempontból kell vizsgálni a kérdést (mihelyt az erre vonatkozó keresetet 

beküldöm). 

 

Nem kaphat az sem engedélyt, aki: 

f) Az 1999 évi LXIX. tv. (Sztv)-ben meghatározott  

140. § ipari robbanóanyaggal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés 

141. § lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés 

142. § rendzavarás 

147. § természetvédelmi szabálysértés 

149. § jogosulatlan vadászat 



151. § veszélyes fenyegetés, 

valamint a 218/1999 (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott 

10. § közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos szabálysértés 

10/A. § sportrendezvény rendjének megbontása 

21. § számszeríj, szigonypuska jogellenes használata 

szabálysértéseit követte el és a tilalom a szabálysértési eljárás jogerős lezárását követő kettő évig 

tart. 

 

g) Nem kaphat az sem lőfegyvert, aki az engedély kiadására vonatkozó kérelemben valótlan adatot 

közöl [pl. ha már mentesítették és emiatt teljesen jogosan, a Btk. 100. § (2) bek. alapján büntetlen 

előéletűnek vallja magát, hiszen mentesítés után már senkinek sem köteles számot adni a korábbi 

elítéléséről], illetve a kérelemmel összefüggő valós adatot elhallgat vagy a fegyverre, lőszerre 

(töltényre) lőszerelemre, lőtérre vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi a 

kérelem benyújtásától, illetve a visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított kettő évig. 

 

Jogalkotó hulladék - stricik, emberrablók előnyben! 

 

Bizony, összegzésképpen jogászi szempontból egy jogalkotói hulladékkal állunk szemben, pedig 

csak a 3. §-ig elemeztünk és az egész jogszabály 56 szakaszból áll. Igaz, hogy az elemzés kissé 

hosszúra nyúlt, de úgy érzem, minden olvasó talál benne csemegézni valót. Ha mást nem, akkor 

talán azt, hogy aki pl. nem lemezszekrényben tartja a lőfegyverét, az 2 évig nem kaphat lőfegyvert, 

akit meg elítéltek a Btk. 195/A. §-ba ütköző tiltott pornográf felvétellel visszaélés miatt, aminek az 

a jogi tartalma, hogy gyermekpornóval kereskedett, az meg kaphat. Őszintén elgondolkodtam, hogy 

mi mindenben lehetnek érintettek azok a jogalkotók, akik ezt a jogszabályt létrehozták. 

 

Dr. Bokros Gábor

ügyvéd 

 

 


