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1. a lőfegyverismeret	fontossága:

Ahhoz, hogy valaki  biztonsággal tudja használni a fegyverét ismernie kell a fegyver
szerkezeti felépítését, működését, hatásadatait, összességében a fegyver kezelését,  a
használat veszélyét  annak esetleges következményeit.

2. A	fegyver	fogalma

Erről a 2012. évi XIII. sz. Törvény, valamint a 39/2012. (III. 12.) sz. Kormányrendelet 
rendelkezik.  /2004. évi XXIV. sz. Törvény 253/2004. (VIII. 31.) sz. Korm.rend./

Ennek értelmében fegyvernek kell tekinteni:

lőfegyvert,
gáz- és riasztó fegyvert
légfegyvert,
festéklövő fegyvert,
muzeális fegyvert,
színházi fegyvert.

lőfegyver:  a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből  7,5 joule-nál nagyobb
csőtorkolati energiával szilárd anyagú lövedék lőhető ki

Tűzfegyver:
Olyan, a különböző kategóriákba tartozó eszköz, amelyek csöveiből gyúlékony
hajtóanyag /kiterjedő forró gáz tolóereje/ által meghajtott szilárd anyagú lövedék
lőhető ki. Kivéve, ha azt engedéllyel, szakszerűen, a jogszabályban meghatározottak
szerint hatástalanították vagy riasztásra, jelzésre, életmentédre, állatok leölésére,
szigonnyal történő halászatra, illetve ipari, műszaki célokra tervezték és csak erre
használják.

a lőfegyver	Jellege:

Sörétes lőfegyver /huzagolatlan csövű hosszú fegyver
Golyós lőfegyver /huzagolt hosszú/
Maroklőfegyver /rövid /
7,5  Joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiával rendelkező flóbert fegyver
/csak céllövészetre, lő készség javítására használható/

A jogszabályban meghatároztak alapján megkülönböztetünk:

„A”		kategóriába	tartozó	 automata, valamint más tárgynak álcázott fegyvereket
 És idetartoznak a speciális /robbanó, tűz gyújtó, páncéltörő hatású és fényjelző
lőszerek is./ 
„B”	 kategória:	 Félautomata vagy ismétlő rövid tűzfegyverek, a központi gyújtású 
egylövetű rövid tűzfegyverek, a peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek, 



melynek teljes hossza 28 cm-nél rövidebb, a három lőszernél több lőszer befogadására 
más tárral rendelkező félautomata hosszú tűzfegyverek, az ismétlő és félautomata 
hosszú / huzagolatlan, 60 cm-t meg nem haladó hosszúságú csővel nem rendelkező/ 
csővel rendelkező tűzfegyverek  
„C”	kategória	 A „B” kategóriába felsoroltakon kívül egyéb ismétlő hosszú 
fegyverek, az egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolt csővel és a ’B” kategóriába 
felsoroltakon kívüli félautomata hosszú tűzfegyverek, valamint a peremgyújtású 
egylövetű rövid tűzfegyverek, melyeknek teljes hossza legalább 28 cm.
„D”		kategória:  az egylövetű hosszú huzagolatlan csövű tűzfegyver. 

A	fegyverek	lehetnek: 

! automata	lőfegyver	-	olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan újra tölt 
és az elsütő szerkezet egyszeri működtetésével egynél több lövést képes leadni. 

! félautomata	lőfegyver	- olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan újra 
tölt, és az elsütő billentyű egyszeri működtetésével csak egy lövést képes leadni. 

! hosszú	lőfegyver	-	amelynek csöve több mint 30 cm, vagy amelynek teljes hossza több 
mint 60 cm. 

! rövid	lőfegyver	-	amelynek csöve nem haladja meg a 30 cm hosszúságot, vagy a teljes 
hossza 60 cm-nél rövidebb. 

! egylövetű	fegyver	-	tölténytár nélküli lőfegyver, amelynek töltényűrjébe vagy a csőfar 
töltő nyílásába, illetve csőtorkolatán keresztül a csövébe minden lövés leadása előtt 
külön be kell helyezni a lőszert vagy lőszeralkatrészeket. 

! elöltöltő lőfegyver	- az olyan egylövetű vagy ismétlő fegyver, amelynél a lőport és a 
lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából lehet a csőbe vagy a forgódobba 
betölteni, rendeltetésszerűen fekete lőporral vagy gyárilag a fekete lőpor 
kiváltására készült lőporral és a hozzávaló csappantyúval működtethető. 

! flóbert	rövid	lőfegyver	-	olyan peremgyújtású, egylövetű rövid tűzfegyver, melynek 
teljes hossza 28 cm-nél rövidebb, kizárólag flóbert töltény működtetésére alkalmas 
és az Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának 
ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelve szerint a „B” engedélyköteles 
kategóriába tartozik. 

! ismétlő lőfegyver	- olyan lőfegyver, amely minden lövés leadása után tölténytárból vagy 
forgódobból a szerkezet kézi működtetésével tölthető újra. 

! légfegyver	-	a 15 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú festéklövő fegyver 
kivételével, a sűrített levegővel vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával 
üzemeltetett, szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmas fegyver. 

! gáz-	és	riasztó	fegyver	- olyan eszköz, amely rendeltetésszerűen csak gáz- vagy 
riasztótöltény működtetésére alkalmas. 

! sportlőfegyver	- az országos sportági szakszövetség versenyszabályzatában 
meghatározott, sportlövészeti célra használható lőfegyver. 

! vadászlőfegyver	- a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. törvény /Vtv./ szerint vadászatra használható lőfegyver.  

2



3

! muzeális	fegyver	és	lőszer - az elöltöltő fegyver, továbbá a korszerű perem- vagy 
központi-, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tűzfegyver, 
és az ilyen fegyverhez használható 1945 előtt gyártott lőszer. 

! színházi	fegyver	- lövedék kilövésére alkalmatlan, csak riasztótöltény/vaktöltény/ mű-
ködtetésére alkalmas eszköz. 

! festéklövő	fegyver - olyan sűrített levegő vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával 
működő eszköz, melynek csövéből 15 joule-nél kisebb energiával lőhető ki a 
lövedék, 18 év alatt csak cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete alatt 
használható.  

! hatástalanított	fegyver	- lőszer, illetve lövedék kilövésére véglegesen alkalmatlanná tett 
lőfegyver. 

! tűzfegyver fődarab	/lőfegyverdarab/	- fegyvercső, váltócső, betétcső, zár, forgódob, és 
az ezeket egybefoglaló tokszerkezet. A tűzfegyver fődarab abba a tűzfegyver 
kategóriába tartozik, amelyre felszerelték vagy amelyhez gyártották. 

3.   a  lőszer		/töltény/	fogalma,	fajtái	

A lőszer olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet tartalmaz. 
/A hüvelynyakba rögzített (egybeszerelt) lövedék a lőportöltet gyors égése folyamán keletkező
nagynyomású gáz hatására a fegyvercsőből kirepül. A lőportöltetet a csappantyún keresztül a 
gyúelegy külső behatásra indítja be./ 

Amennyiben a fenti összetevőkből vagy a lövedék vagy a lőportöltet hiányzik, akkor csak 
töltényről beszélünk. 
! Gáztöltény:	olyan szilárd anyagú, lövedékkel nem rendelkező töltény, amely a szemre és 

a légutakra ingerlő hatást kifejtő adalék anyagot tartalmaz. 
! Riasztó-	és	vaktöltény:	lövedékkel nem rendelkező hang-, fény- és füst hatás kiváltására 

szolgáló töltény. 
! Flóbert	töltény:	olyan egybeszerelt töltény, melyet gyúelegyes töltényhüvelyből és löve-

dékből szereltek össze, lőport nem tartalmaz és a hüvely hossza nem haladja meg 
a 10,5 millimétert. 

! lőszeralkatrész	/lőszerelem/:	lőpor, gyúelegyes töltényhüvely /csappantyús 
töltényhüvely/, csappantyú és minden robbanó, gyújtó, páncéltörő és leváló 
köpenyes lövedék, melyet tűzfegyverből történő kilövésre terveztek. 

Speciális	lőszerek	/töltények/
! áthatoló /páncéltörő/ lőszer 
! expanzív /kiterjedő/ lövedékű lőszer 
! gyújtó lövedéket tartalmazó lőszer 
! leváló köpenyes lőszer 
! robbanó lövedéket tartalmazó lőszer 
! nyomjelző /fényjelző/ lövedékű lőszer 
! festéklövedék /festéklövő fegyverekhez használatos, becsapódáskor felrepedő burokban 

folyékony festékanyagot tartalmazó, 5 grammot nem meghaladó tömegű, 12 mm-nél 
nagyobb átmérőjű lövedék/. 
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A lőfegyver megszerzési és -tartási engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet a 
lőfegyverhez használható lőszert külön engedély nélkül megszerezheti, illetve tarthatja.

4.			Lőfegyver,	lőszer	megszerzésére	az	kaphat	engedélyt	aki:	

Hatósági engedély szükséges a tűzfegyverek, lőfegyver darab, a törvény alapján 
lőfegyvernek minősülő légfegyver és a lőszer megszerzéséhez, tartásához az ország 
területére történő behozatalához, a területről történő kivitelhez, valamint az ország 
területén történő átszállításához. 
Ugyancsak engedély köteles a Flóbert fegyverek megszerzés és tartása, a 
lőfegyverdarab, lőszerelem megszerzése, tartása. 
A gáz-riasztó fegyver önvédelmi célú viselése viselési engedélyhez kötött.  
Hatósági engedély szükséges a lőfegyverek hatástalanításához is! 

Engedélyt	az	kaphat,	aki:	

- Kérelmet nyújt be 
- Feddhetetlen előéletét igazolással bizonyítja 
- A lőfegyvertartásához szükséges elméleti és gyakorlati vizsgát tett, és a 

vizsgabizottság szerint képes a lőfegyver biztonságos kezelésére és használatára. 
- Rendelkezik a lőfegyver és lőszertárolásának jogszabályban meghatározott      
  feltételeivel                                                                            
- Egészségi alkalmasságát igazolja /magánszemély II., jogi személy alkalmazottja 
  I. kategória/ 
- a 18. életévét betöltötte 

Lőfegyver, lőszer megszerzésére és tartására olyan szervezet kaphat engedélyt, amely 
vadvédelemmel, vadászattal, természetvédelemmel, sportlövészettel, fegyverekkel 
kapcsolatos igazságügyi tevékenységgel foglalkozik, valamint saját vagy mások 
vagyonát védi, hivatásszerűen őrző-védő tevékenységet folytat. 

A tűzfegyvernek az EU valamely tagállamába történő - nem kereskedelmi, vagy 
elidegenítési célú  -  kiviteléhez  Európai fegyvertartási engedély szükséges, amely 
olyan személynek adható, aki rendelkezik tűzfegyver  megszerzésére és tartására 
érvényes engedéllyel. 
Az engedély 5 évig érvényes, meghosszabbítására a vonatkozó előírások érvényesek 
Ennek birtokában a B, C, D kategóriába sorolt vadászatra, sport célra engedélyezett 
tűzfegyverek a hozzátartozó lőszerek kivitelére, behozatalára jogosult az EU-ba az 
engedélyes a meghatározott célra  
Az önvédelmi célú fegyver kivitele, behozatala külön engedélyhez kötött. 
Az engedély kiadására az engedélyező hatóság jogosult 
Az EU-n kívüli országokba történő kivitel külön engedélyhez kötött. 
Az „A” kategóriába tartozó fegyverek, lőszerek , a hangtompító megszerzése, tartása, 
valamint a lézeres célzó készülék és éjszakai irányzék fegyverre történő felszerelése 
nem engedélyezhető. 
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Az engedélyezés az alábbi célokra történhet: 

- Önvédelem: 2 darab rövid 
-    Sportlövészet: 2 darab rövid, 3 darab hosszú 
-    Vadászat 
-    Céllövészet 
-    Munkavégzés 
-    Személy- és vagyonvédelem 
-    Oktatás 

Az engedélyezett fegyver a hatóság által kiadott „megszerzési	engedély”	birtokában 
vásárolható meg.  Az engedély 90 napig érvényes. A lejárt - fel nem használt 
engedélyt a lejáratot követő 8 napon belül le kell adni, a hatóság azt határozatban 
visszavonja. 

A megszerzési engedély birtokában csak olyan fegyver vásárolható, amely egyedi 
azonosításra alkalmas 
Nem alkalmas arra, hogy más tárgy benyomását keltse
Érvényes műszaki tanúsítvánnyal rendelkezik 

Az engedélyezett fegyvert fegyverboltban, érvényes fegyvertartási engedéllyel 
rendelkező személytől /szervezettől/ lehet megvásárolni. Külföldi vásárlás esetén - ha 
az nem EU tagállam – a vámszervek igazolásét is be kell szerezni. 

A megvásárolt fegyvert 8 munkanapon belül be kell mutatni, és meg kell kérni arra a 
Fegyvertartási	engedélyt. 

A fegyvertartási engedély a kiadás napjától számított 5 évig érvényes /kivéve 
a vadászfegyverekre kiadott  engedély, amely visszavonásig érvényes, és a vadász- 
fegyverrel rendelkező személy saját részre, hatósági engedély alapján lőszert is  
újratölthet./ 

Az érvényességi idő kérelemre további 5 évre meghosszabbítható - ha a kérelmező  
továbbra is  rendelkezik az engedélyezés feltételeivel 
A megújítást a lejárat előtt 30 nappal kell kezdeményezni. 
/Az engedély esetleges visszavonása esetén új fegyverismereti vizsgát kell tenni./ 

A fegyvertartási engedély tartalmazza a személyi adatokat, az engedélyezett 
fegyver/ek/ azonosító adatait, a bejegyzés keltét, az érvényesség idejét, az 
egészségügyi igazolásra vonatkozó adatokat, valamint az egyéb hatósági 
bejegyzéseket. 
Jogi személyek esetén az adott jogi személy nevére kerül kiállításra a fegyvertartási 
engedély. 
A gáz-riasztó fegyverre viselésére, valamint a kizárólag 7.5 joule vagy annál kisebb 
csőtorkolatú energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyverre kiadott engedély 
visszavonásig érvényes. 
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5.   Természetes személy lőfegyverét hol tárolja: 
 
A lőfegyvert a tartásra jogosult személy által állandóan lakott, vagy rendszeresen, 
illetve alkalomszerűen, visszatérő módon látogatott lakásban – szervezet esetén őrzött 
vagy riasztóberendezéssel védett épületben – ürített állapotban, számottevő mértékű 
külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott 
szekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni.  
Rövid fegyvert rögzített lemezkazettában is lehet tárolni. 
 
10 darabot meghaladó lőfegyver és 1000 darabot meghaladó lőszer, valamint az „A” 
kategóriába tartozó lőfegyver, lőszer esetén a nyílászárókat az előírtakon túl ultraerős 
biztonsági fóliával kell ellátni, ha lakott területen kívül történik, előírható a  
távfelügyeleti rendszerbe való bekötés is. 
 
Ha a biztonságos tárolás nem megoldató magánszemély esetén vagy azonos fegyverre  
engedéllyel rendelkező személynek adható át a fegyver, vagy a hatósági tárolás  
kérhető. Mindkét esetben bejelentési kötelezettség van /8 nap/. Jogi személy esetén  
csak a hatósági tárolás  engedélyezett. 
Hatósági tárolás esetén ez csak 180 napig tarthat, ezt meghaladóan az engedély  
visszavonásra kerül. 
A lőszerelemek tároló helyén kizárólag lőpor és csappantyú tárolható, lemezzel  
elkülönítve. 
Fekete lőpor és füst nélküli lőpor egy szekrényben nem tárolható.  
 
A tároló helyen nyílt láng és a dohányzás TILOS! 
 
 

6.   A lőfegyverek tartására /viselésére, átadására, átengedésére/ vonatkozó előírások  
 
A lőfegyvert, gáz-riasztó fegyvert birtokló személy: 
 
Az önvédelemre engedélyezett rövid és a viselési engedéllyel rendelkező gáz-riasztó 
fegyverét töltött és a véletlen elsülés ellen biztosított állapotban, rejtve köteles viselni. 
A személy- és vagyonvédelemre engedélyezett fegyver töltött, biztosított állapotban, 
rejtve és nyíltan is viselhető. 
 
Vadászatra, valamint sportcélra engedélyezett lőfegyvereit ürített állapotban /üres 
tárral/ a fegyver, a tár és a lőszer elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagy 
egyéb zárt tároló eszközben szállíthatja.  
 
Köteles az engedélyben szereplő adatok, a tároló hely változását, a változást  
követő 8 munkanapon belül az engedélyt kiállító hatóságnak bejelenteni. 
A fegyver eladását követően a bejelentési kötelezettség szintén 8 nap. /A bolt 
átvételi elismervényének vagy az eladó szelvénynek a leadásával./   
Okmány /vagy fegyver/ vesztést azonnal a legközelebbi rendőri szervnek kell  
jelenteni, a felvett jegyzőkönyvvel az engedélyező hatóságot 5 napon belül kell 
tájékoztatni és kérni az okmány pótlását /gáz-riasztó fegyver esetén is/. 
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Csak érvényes műszaki tanúsítvánnyal rendelkező /érvényességi idő 10 év/ 
fegyvert lehet használni. Kötelező az újbóli vizsgálat fődarab javítás vagy csere 
esetén is. 

A fegyverek csak az engedélyezett tartási célra vagy lőtéren gyakorlás céljára 
használhatók. /Az önvédelmi fegyverrel rendelkező személy évente 1 alkalommal 
köteles lövészeten részt venni és az arról kapott igazolást 8 napon belül az 
engedélyező hatóságnál leadni./  
A vagyonvédelemre engedélyezett fegyverekkel évi 4 alkalommal kötelező a 
lőgyakorlat. 

A	fegyverek	átadása,	átengedése:	

Átadás: a fegyver kikerül a tulajdonos felügyelete alól 
Átengedés: a fegyvert a tulajdonos felügyelete alatt használják 

A lőfegyver, lőszer csak olyan személynek adható, aki az átadott lőfegyver tartási 
céljának és jellegének megfelelő lőfegyver tartására engedéllyel rendelkezik. 
Az átadás tényét az átadás helye szerint illetékes hatóságnak be kell jelenteni, 
melyről igazolás kerül kiállításra mind az átadó, mind az átvevő részére amit  
az engedélyben kell  tartani. 
A személy és vagyonvédelemre jogosult szervezet a lőfegyverét, lőszerét a 
tevékenységre feljogosító határozatban szereplő és vele írásban foglalt szerződés 
alapján munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban levő, az 
előírt feltételekkel rendelkező személynek, a szerződésben meghatározott feladat 
tényleges  ellátásának időtartamára átadhatja. 
Vadászlőfegyver olyan személynek, aki rendelkezik vadászati engedéllyel és 
 vadászlőfegyverre tartási engedéllyel átengedhető. 
A sport célra engedélyezett lőfegyver sportlövészet céljára olyan személynek 
 engedhető át, aki sportlőfegyver tartására engedéllyel rendelkezik. 

A lőterek üzemeltetője. a lőtér részére engedélyezett lőfegyvert szakképzésre, 
valamint lövészettel összefüggő tanfolyamon résztvevő személyeknek átengedheti. 

A fegyver viselése, használata, szállítása szeszes italtól befolyásolt állapotban,  
kábítószeres, vagy pszichotrop anyag befolyásoltság állapotában TILOS!  
A fegyverek engedély nélküli átalakítása, amely a hatásadatokat befolyásolja 
TILOS! 
A jogszabály értelmében 7.5 Joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú  
légfegyver, számszeríj, szigonypuska közterületen, nyilvános helyen /gépjárműben is/  
csak zárt tárolóban birtokolható /szállítható/. 
A számszeríj kizárólag sportíjászatra, e célra kijelölt, a terület kezelőjének 
/természetvédelmi terület illetékesének/ hozzájárulásával, a lőtérre vonatkozó 
biztonsági szabályok betartásával viselhető, használható. 
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A 18. életévét be nem töltött személy csak cselekvőképes nagykorú személy  
felügyelete mellett használhat légfegyvert, festéklövő fegyvert. 

Fegyver karbantartás csak ürített állapotban, olyan helyen végezhető, ahol 
mások biztonságát nem veszélyezteti 

7.			Hatósági	ellenőrzés 
  
A jogszabályban és az engedélyben meghatározott  kötelezettségek betartását a 
rendőrség ellenőrzi! 

Az engedéllyel rendelkező köteles az ellenőrzést lehetővé tenni, az ellenőrzőt a tároló 
helyre beengedni, részére a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást megadni, a fegyvert 
megmutatni. 
Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, amelyet az ellenőrzést követő 8 napon belül az 
ellenőrzött személlyel ismertetni kell. 

     
BELBALLISZTIKA:   A töltényűr és a csőtorkolat közötti lövedék mozgás. 
KÜLBALLISZTIKA:   A csőtorkolat és a célba csapódás közötti lövedék mozgás. 
CÉLBALLISZTIKA:   A célba csapódást követő lövedék mozgás.  
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2012.	évi	XIII.	törvény

a	l fegyverekr l	és	l szerekr l	szóló	2004.	évi	XXIV.	törvény	módosításárólő ő ő ő 1

1. § A l fegyverekr l és l szerekr l szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. § (2)ő ő ő ő

bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(2) Törvény eltér  rendelkezésének hiányában e törvényő

a) hatálya nem terjed ki

aa) a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,

ab) a Magyarország területén állomásozó fegyveres szervek,

ac) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

ad) a rendvédelmi szervek, valamint

ae) a fegyveres biztonsági rségő

által jogszer en birtokolt l fegyverekre, l szerekre és egyéb fegyverekre, valamint ezeknek aű ő ő

felsorolt szervek által történ  megszerzésére és az általuk üzemeltetett l terekre,ő ő

b) rendelkezései nem alkalmazandók a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai
szolgáltatások nyújtásának engedélyezésér l szóló törvényben haditechnikai termékkéntő

meghatározott eszközök tekintetében a hadiipari tevékenység végzéséhez szükséges engedély
alapján végzett tevékenységek hatósági engedélyezésére.”

2. § (1) Az Ftv. 2. § 4. pontja helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

(E törvény alkalmazásában:)
„4. elöltölt  fegyver:ő  az olyan egylövet - vagy ismétl fegyver, amelynél a l port és a lövedéketű ő ő

kizárólag a cs torkolat irányából lehet a cs be vagy a forgódobba betölteni, rendeltetésszer enő ő ű

fekete l porral vagy gyárilag a fekete l por kiváltására készült l porral és hozzávaló csappantyúvalő ő ő

m ködtethet ;”ű ő

(2) Az Ftv. 2. § 12. pontja helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

(E törvény alkalmazásában:)
„12. hosszú l fegyver:ő  a rövid l fegyvernek nem min sül  l fegyver;”ő ő ő ő

(3) Az Ftv. 2. § 18–19. pontja helyébe a következ  rendelkezések lépnek:ő

„18. l fegyver-keresked : ő ő az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkez  gazdálkodó szervezet, aki (amely) kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenységét teljeső

egészében vagy részben l fegyver-, l fegyverdarab- vagy l szergyártás, kereskedelem, közvetítő ő ő ő

kereskedelem, csere, bérbeadás, javítás, hatástalanítás vagy átalakítás területén végzi;

19. forgalmazás: l fegyver, l szer, illetve egyéb fegyver tulajdonjogának átruházása, bérbeadása,ő ő

ideértve a kereskedelmi és közvetít  kereskedelmi tevékenységet is;”ő

(4) Az Ftv. 2. § 29. pontja helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

(E törvény alkalmazásában:)
„29. t zfegyver:ű  olyan, a Mellékletben meghatározott „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába tartozó –
vagy ilyenné átalakított – eszköz, amelyb l gyúlékony hajtóanyag segítségével szilárd anyagúő

lövedék l het  ki, kivéve, haő ő

a) a jogszabályban meghatározott módon hatástalanították,

b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történ  halászatra, illetveő
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ipari vagy m szaki célokra tervezték, feltéve, hogy rendeltetésszer en csak e célokra használható,ű ű  
vagy

c) a jogszabály rendelkezése alapján muzeális fegyvernek min sül;”ő

(5)2

3. § (1)3

(2)4

(3) Az Ftv. 3. §-a helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„3. § (1) A rend rség által kiadott engedély szükséges:ő

a) a l fegyver, a l fegyverdarab (a továbbiakban együtt: l fegyver), a muzeális l szer kivételével aő ő ő ő  
l szer, a flóberttöltény gyártásához, javításához, forgalmazásához, a l fegyver hatástalanításához, aő ő  
l fegyver kiállításához és a házilagos l szerszereléshez és -újratöltéshez,ő ő

b) a festéklöv  fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, aő  
légfegyver, a l szerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához,ő

c) a t zfegyver, a l fegyverdarab, az e törvény alapján l fegyvernek min sül  légfegyver, aű ő ő ő ő  
színházi fegyver, a l szer, a l szerelem és a hangtompítóő ő

ca) tartásához, továbbá

cb) az ország területére történ  behozatalához, az ország területér l történ  kiviteléhez, az országő ő ő  
területén történ  átszállításához,ő

d) a gáz- és riasztófegyver viseléséhez,

e) a muzeális fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához, valamint sportlövészeti célú 
használatához, valamint

f) a polgári rendeltetés  l tér, a l fegyver- és l szertárolóhely üzemeltetéséhez, valamintű ő ő ő  
lövészetvezet i tevékenység végzéséhez.ő

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eszköz a tartására jogosító engedély birtokában 
szerezhet  meg. A rend rség az engedélyt visszavonja, ha a jogosult az abban meghatározottő ő  
eszközt az engedély kiállításától számított 90 napon belül nem szerzi meg.

(3) Az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedéllyel rendelkez  személy vagyő  
szervezet az engedélyben nem szerepl  – az engedélyben meghatározott célra rendelt és az adottő  
célra jogszer en tartható – t zfegyvert, l fegyverdarabot, az e törvény alapján l fegyvernekű ű ő ő  
min sül  légfegyvert, színházi fegyvert, l szerelemet és hangtompítót, valamint a jogszer enő ő ő ű  
tartott l fegyverhez használható l szert az engedély birtokában szerezheti meg. A jogszer enő ő ű  
tartott l fegyverhez használható l szer megszerzéséhez a l fegyvernek a tartására jogosítóő ő ő  
engedély meglétét igazoló hatósági igazolványba történ  bejegyzése szükséges. Filmgyártási célraő  
tartott l fegyverhez l szer nem szerezhet  meg.ő ő ő

(3a) L fegyver filmgyártási célra történ  tartása kizárólag a Kormány rendeletében meghatározottő ő  
feltételeknek megfelel  szervezet részére engedélyezhet . A filmgyártási célú l fegyver tartásáraő ő ő  
jogosult szervezet vaktöltény gyártására jogosult tagja az engedélyezett fegyverhez tartozó 
vaktöltényt külön engedély nélkül készíthet.

(4) A l fegyver vagy l szer kereskedelmi célú behozatalának, kivitelének, illetve átszállításánakő ő  
engedélyezése iránti kérelem elbírálása során a szakhatósági közrem ködés rendjétű  
kormányrendelet határozza meg.

(5) L fegyvernek az Európai Unió valamely tagállamába történ  – nem kereskedelmi vagyő ő  
elidegenítési célú – kiviteléhez a rend rség által kiadott európai l fegyvertartási engedélyő ő  
szükséges. Európai l fegyvertartási engedély a l fegyver tartására jogosult természeteső ő  
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személynek adható.

(6) Ha az Európai Unió valamely tagállama a magyar hatóságot azért keresi meg, mert attól 
magyarországi lakóhellyel rendelkez  személy a megkeres  tagállamban „B” kategóriába tartozóő ő  
t zfegyver tartására kér engedélyt, hatóságként a rend rség jár el.ű ő

(7) Az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedélyt – valamint az engedély 
meglétét igazoló hatósági igazolványt – a kérelmez  természetes személy személyesen, aő  
kérelmez  jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezet a kereskedelmiő ő  
meghatalmazottja útján veheti át.”

4.	§ (1) Az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

[A 3. §-ban meghatározott engedély nem adható meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott  
személy]
„b) büntetlen el élet , de büntet jogi felel sségét a bíróság joger sen megállapította a Büntető ű ő ő ő ő 
Törvénykönyvr l szóló 1978. évi IV. törvény X. fejezetében meghatározott állam elleniő  
b ncselekmény, XI. fejezetében meghatározott emberiség elleni b ncselekmény, emberölés, er sű ű ő  
felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közrem ködés, 170. § (2)–(4) és (6)ű  
bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kényszerítés, 
emberkereskedelem, 174/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közösség tagja elleni er szak, 175. §ő  
(3) bekezdés g) pontja szerinti személyi szabadság megsértése, 175/A. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti emberrablás, illetve 176. § (2) bekezdés b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti 
magánlaksértés, 176/A. § (2) bekezdése szerinti zaklatás, er szakos közösülés, szemérem elleniő  
er szak, 207. § (3) bekezdés ő b) pontja szerinti kerítés, 218. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 
embercsempészés, XV. fejezet V. címében meghatározott hivatalos személy elleni b ncselekmény,ű  
242/B. § (3) bekezdése szerinti hatóság eljárásának megzavarása, 259. § (1)–(3) bekezdése szerinti 
közveszélyokozás, 260. § (2) bekezdése szerinti közérdek  üzem m ködésének megzavarása,ű ű  
terrorcselekmény, 261/A. § (3) bekezdése szerinti nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, 
légijárm , vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű ű 
hatalomba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, visszaélés l fegyverrel vagyő  
l szerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illet leg kett s felhasználásúő ő ő  
termékkel, b nszervezetben részvétel, visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés nemzetköziű  
szerz dés által tiltott fegyverrel, 266/B. § (2) bekezdés els  fordulata szerinti állatkínzás, 271. § (3)ő ő  
bekezdése szerinti garázdaság, 273. § (2) bekezdése szerinti önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel, 
visszaélés kábítószer-prekurzorral, rablás, 322. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kifosztás, zsarolás, 
324. § (4) bekezdés c) pontja szerinti rongálás, 327. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3) bekezdése 
szerinti járm  önkényes elvétele, 343. § (2) bekezdés ű a) pontja, (4) és (5) bekezdése szerinti 
szökés, 355. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati közeg elleni er szak, 363. §ő  
(1) bekezdés b) pontja szerinti harckészültség veszélyeztetése elkövetése vagy olyan b ntett miatt,ű  
amelyet b nszervezet keretében követett el,ű

ba) szándékos b ncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandóű  
szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

bb) szándékos b ncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem ér  végrehajtandó szabadságvesztésű ő  
esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

bc) szándékos b ncselekmény miatt kiszabott közérdek  munka vagy pénzbüntetés esetén aű ű  
mentesítés beálltáig,

bd) szándékos b ncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésű  
esetén a mentesítés beálltától számított négy évig.”

(2) Az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés d)–e) pontja helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

[A 3. §-ban meghatározott engedély nem adható meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott  
személy]
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„d) szabálysértési felel sségét polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkelő  
kapcsolatos szabálysértés, l fegyverrel kapcsolatos szabálysértés, a közbiztonságra különösenő  
veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés, a szabálysértésekr l, a szabálysértési eljárásról és aő  
szabálysértési nyilvántartási rendszerr l szóló 2012. évi II. törvény 169. § (2) bekezdés ő a) pontja 
szerinti rendzavarás, közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése, számszeríj, szigonypuska 
jogellenes használata, veszélyes fenyegetés vagy jogosulatlan vadászat elkövetése miatt a 
szabálysértési hatóság joger sen megállapította, a határozat joger re emelkedését követ  hatő ő ő  
hónapig,

e) az engedély kiadására vonatkozó kérelmében valótlan adatot közöl, a kérelemmel összefüggő 
valós adatot elhallgat vagy a fegyverre, l szerre (töltényre) l szerelemre, l térre vonatkozó,ő ő ő  
jogszabályban meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi, a kérelem benyújtását vagy – ha 
ezen ok miatt az engedély visszavonása iránt eljárás indul – az engedélyt visszavonó határozat 
joger re emelkedését követ  hat hónapig.”ő ő

(3) Az Ftv. 3/A. § (3) bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(3) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott engedély iránti kérelem elbírására irányuló eljárásban 
a kérelmez  hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele szemben a (2) bekezdés ő a)–c) pontjában 
meghatározott körülmény nem áll fenn, vagy kéri, hogy az e tények fennállására vonatkozó 
adatokat a b nügyi nyilvántartó szerv a rend rség részére – annak az engedély iránti kérelemű ő  
elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.”

5.	§ Az Ftv. 3/B. § (2) bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély az alábbi szervezeteknek adható meg:

a) sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesület, ha az országos sportági 
szakszövetség a szövetségi tagságot igazolja,

b) olyan szervezet, amely sportcélra, oktatásra vagy az adott típusú és kaliberjel  l fegyverreű ő  
kiadott l tér-üzemeltetési engedéllyel, valamint l térszabályzattal, vagy ilyen l tér bérletiő ő ő  
szerz désével rendelkezik,ő

c) a polgári célra felhasználható l fegyverek, l szerek és hatástalanított l fegyverek vizsgálatára,ő ő ő  
valamint l fegyverek és l szerek hatástalanítására jogosult szervezet,ő ő

d) olyan szervezet, amely l szer gyártására jogosító engedéllyel rendelkezik,ő

e) olyan szervezet, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszer en rzi, mások életét, testiű ő  
épségét hivatásszer en védi, valamintű

f) olyan szervezet, amelynek tevékenységei között a l oktatás szerepel.”ő

6.	§ Az Ftv. 3/C. § (4) bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott bejelentéssel egyidej leg a színházi fegyverek kezeléséért ésű  
tárolásáért felel snek jelölt – az (1) bekezdésben meghatározott engedéllyel nem rendelkez  –ő ő  
személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen el élet , vagy kéri, hogy aző ű  
e tények fennállására vonatkozó adatokat a b nügyi nyilvántartó szerv a rend rség részére – annakű ő  
az engedély iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.”

7.	§ Az Ftv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(2) Az erre a feladatra kormányrendeletben kijelölt rend rségi szerv központi nyilvántartást vezető

a) a rend rség által kiadott engedélyekr l és az engedéllyel rendelkez kr l – az engedélyő ő ő ő  
érvényességi idejének lejártától számított húsz évig – a következ  adattartalommal:ő

aa) az engedély érvényességi ideje és száma,

ab) a l fegyver, l szer tulajdonosának, a l fegyver, l szer forgalmazásakor a vev , az eladóő ő ő ő ő  
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(szállító), illetve a megrendel , az engedéllyel rendelkez  jogi személy vezet  tisztségvisel i,ő ő ő ő  
egyéb szervezet esetén a tevékenységért felel s vezet  és a szervezet l fegyverét, l szerétő ő ő ő  
ténylegesen birtokló személyek természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakóhelye, 
a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma, szervezet esetében a cégszerű 
megnevezésben szerepl  – annak hiányában az azonosításhoz szükséges – adatok,ő

ac) az engedéllyel rendelkez  személy egészségügyi alkalmasságának id tartama,ő ő

ad) a nyilvántartásba vett l fegyver fajtája (t zfegyver vagy légfegyver), típusa, gyártója, gyártásiő ű  
száma, kaliberjele, t zfegyver esetében kategóriájának bet jele és száma (a továbbiakban: aű ű  
l fegyver azonosító adatai), a l fegyver m szaki érvényességének id tartama,ő ő ű ő

ae) a t zfegyver f darab e törvény szerinti megnevezése, gyártási száma,ű ő

af) a l szer azonosítását lehet vé tev  adatok, valamintő ő ő

b) a gyártó által gyártott és raktározott l fegyverr l, t zfegyver f darabról, l szerr l – a gyártásraő ő ű ő ő ő  
jogosító engedély érvényességi idejének lejártától számított húsz évig – az a) pont ad)–af) 
alpontjában meghatározott adattartalommal, a l fegyver m szaki érvényességének kivételével.”ő ű

8. § Az Ftv. 6. § (2) bekezdése a következ  második mondattal egészül ki:ő

„A vadászl fegyver tartására jogosító engedély, valamint az annak alapján kiadott európaiő  
l fegyvertartási engedély visszavonásáról a rend rség a vadászati hatóságot tájékoztatja.”ő ő

9.	§ Az Ftv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép, egyidej leg a § a következő ű ő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A l fegyver-keresked  a l fegyver és l szer forgalmazásakor köteleső ő ő ő

a) a vev , az eladó (szállító), illetve a megrendel  adatait, a l fegyver, l szer azonosító adatait,ő ő ő ő  
továbbá a házilagos l szerszereléshez szükséges l szerelem (csappantyú, l por) forgalmazottő ő ő  
mennyiségét nyilvántartásba venni,

b) a vev , az eladó (szállító), illetve a megrendel  azonosítását a személyazonosságát igazolóő ő  
hatósági igazolvány alapján elvégezni,

c) a vev  l fegyver tartására jogosító engedélyének érvényességér l, valamint arról meggy z dni,ő ő ő ő ő  
hogy jogosult a forgalmazott l fegyver, l szer megszerzésére, továbbáő ő

d) a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a l fegyverek központi nyilvántartásába továbbítani.ő

(1a) Kormányrendelet az elektronikus úton történ  adattovábbítást kötelez vé teheti, illetveő ő  
el írhatja, hogy l fegyver-keresked i tevékenységet kizárólag az elektronikus úton történő ő ő ő 
adattovábbításhoz meghatározott technikai feltételekkel rendelkez k folytathatnak.”ő

10. § Az Ftv. 18/D. § (3) bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(3) A 18/B. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárásokban a kérelmez  hatóságiő  
bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele és az általa foglalkoztatott pirotechnikussal, valamint az általa 
foglalkoztatott, a polgári célú pirotechnikai tevékenységet irányító személlyel szemben az (1) 
bekezdés a) és c), valamint a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott körülmény nem áll fenn, 
vagy kéri, hogy az e tények fennállására vonatkozó adatokat a b nügyi nyilvántartó szerv aű  
rend rség részére – annak az engedély iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigényléseő  
alapján – továbbítsa.”

11. § Az Ftv. a következ  21. §-sal egészül ki:ő

„21. § (1) E törvénynek a l fegyverekr l és l szerekr l szóló 2004. évi XXIV. törvényő ő ő ő  
módosításáról szóló 2012. évi XIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 
rendelkezései – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem érintik a Módtv. hatálybalépését 
megel z en kiadott engedélyek érvényességét.ő ő
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(2) Az e törvénynek a Módtv. hatálybalépését megel z en hatályban volt 3. § (1) bekezdés ő ő c)–d) 
pontja alapján kiadott megszerzési engedélyt a rend rség visszavonja, és – amennyiben aő  
visszavont engedély jogosultja ilyennel nem rendelkezik, kérelmére – kiállítja a 3. § (1) bekezdés 
c) pont ca) alpontjában meghatározott engedélyt.

(3) A (2) bekezdés alapján visszavont engedély adatai a l fegyverek központi nyilvántartásából aő  
visszavonástól számított húsz évig nem törölhet k.”ő

12. § (1)5

(2) Az Ftv. 22. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

(Felhatalmazást kap a rendészetért felel s miniszter, hogy rendeletben meghatározza:)ő

„b) a fegyvertartáshoz, valamint a házilagos l szerszereléshez és -újratöltéshez szükséges elméletiő  
és jártassági követelményeket és számonkérésük rendjét, továbbá a l terek m ködtetésére és aő ű  
lövészetvezet i vizsgára vonatkozó szabályokat.”ő

13. § (1) Az Ftv.

a)6

b) 2. § 30. pontjában a „zár, forgódob” szövegrész helyébe a „zár vagy zárszerkezet, forgódob”,

c) 3/A. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében a „fegyvertartáshoz szükséges” szövegrész 
helyébe a „fegyvertartáshoz – és a házilagos l szerszerelés és -újratöltés esetén az eő  
tevékenységhez – szükséges”,

d) 3/A. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében az „adható meg” szövegrész helyébe az „adható, 
illetve hosszabbítható meg”,

e) 3/B. § (3) bekezdésében a „riasztófegyver önvédelmi célú viselése annak a természetes 
személynek engedélyezhet , aki” szövegrész helyébe a „riasztófegyver viselése kizárólagő  
önvédelmi célra engedélyezhet , annak a természetes személynek, aki”,ő

f) 18/B. § (4) bekezdésében a „szervek, továbbá” szövegrész helyébe a „szervek, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal, továbbá”,

g) 18/D. § (2) bekezdés b) pontjában az „embercsempészés, V.” szövegrész helyébe az 
„embercsempészés, XV. fejezet V.”, valamint

h) 22. § (5) bekezdésében az „a kereskedelmért felel s” szövegrész helyébe az „a kereskedelemértő  
felel s”ő

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Ftv.

a) 2. § 26. pontja,

b) 3/A. § (6) bekezdésében a „megszerzését és” szövegrész,

c) 3/B. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésének záró szövegrészében és 4. § (2) bekezdésében a 
„megszerzése és”, valamint

d) 3/B. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében az „és meghosszabbítására” szövegrész.

14.	§ (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követ  naponő  
lép hatályba, és 2012. május 2-án hatályát veszti.

(2) 2012. május 1-jén lép hatályba

a) az 1. §,

b) a 2. § (1)–(4) bekezdése,
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c) a 3. § (3) bekezdése,

d) a 4–11. §,

e) a 12. § (2) bekezdése, valamint

f)      b)–h)    

 

1 A törvényt az Országgy lés a 2012. március 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. március 9. A törvény a 14. § (1) bekezdése alapjánű  
hatályát vesztette 2012. május 2. napjával.

                

                

                

                

                  



39/2012.	(III.	12.)	Korm.	rendelet
a	fegyverekr l	és	l szerekr l	szóló	253/2004.	(VIII.	31.)	Korm.	rendelet,ő ő ő

valamint	a	biztonsági	okmányok	védelmének	rendjér l	szóló	86/1996.	(VI.	14.)	Korm.ő  
rendelet	módosításáról

A l fegyverekr l és  l szerekr l  szóló  2004.  évi  XXIV.  törvény  22.  §  (1)  bekezdés  ő ő ő ő a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § 
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a 
következ ket rendeli el:ő

1. § A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a helyébeő ő ő  
a következ  rendelkezés lép:ő

„2.  § Az Ftv.  3.  §-ában foglalt  engedélyezési  eljárásban (a továbbiakban: engedélyezési 
eljárás)  eljáró  hatóság  az  engedély  megadása  esetén  a  jogosult  számára  az  e  rendeletben 
meghatározott módon és esetekben az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt állít ki.

Az eljáró hatóság
a) az  engedélyben  megjelölt  eszköz  megszerzését  követ en  kiállítja  az  Ftv.  3.  §  (1)ő  

bekezdés  c) pont  ca) alpontjában  meghatározott  engedély  meglétét  igazoló  hatósági 
igazolványt, továbbá

b) a  jogszer  megszerzést  igazoló  dokumentum  alapján  intézkedik  az  Ftv.  3.  §  (4)ű  
bekezdése  szerint  megszerzett  eszköznek  a  tartására  jogosító  engedély  meglétét  igazoló 
hatósági igazolványba történ  bejegyzése iránt.”ő

2. § (1)1 
(2)2 
(3)  A  fegyverekr l  és  l szerekr l  szóló  253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  4.  §  (2)ő ő ő  

bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(2)  E rendelet eltér  rendelkezése hiányában a l fegyver,  a l fegyverdarab,  a l szer,  aő ő ő ő  
l szerelem, a színházi fegyver javítását és tartását, a házilagos l szerszerelést és -újratöltést, aő ő  
légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a l fegyver hatástalanítását, a muzeáliső  
fegyver javítását és sportlövészeti célú használatát, a polgári rendeltetés  l tér, a l fegyver- ésű ő ő  
l szer  (l szerelem)  tárolóhely  üzemeltetését,  a  lövészetvezet i  tevékenység  végzését  aő ő ő  
kérelmez  lakóhelye,  szervezet  esetén  a  tevékenység  helye  szerint  illetékeső  
rend rkapitányság,  Budapesten a  Budapesti  Rend r-f kapitányság engedélyezi.  A színháziő ő ő  
fegyver behozatalát és kivitelét a tevékenység helye, az ország területén történ  átszállítását aő  
Magyarország  területére  történ  határátlépés  helye  szerint  illetékes  rend rkapitányság,ő ő  
Budapesten a Budapesti Rend r-f kapitányság engedélyezi.”ő ő

(4)  A  fegyverekr l  és  l szerekr l  szóló  253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  4.  §  (4)ő ő ő  
bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(4) A l fegyver és a hozzá tartozó l szer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célraő ő  
történ  tartását, a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetését, az önvédelmi vagy személy-ő  
és vagyonvédelmi célra tartott l fegyver hatástalanítását, a l fegyver kiállítását, valamint aő ő  
hangtompító  tartását  a  kérelmez  lakóhelye,  szervezet  esetén  a  tevékenység helye  szerintő  
illetékes megyei (f városi) rend r-f kapitányság engedélyezi.”ő ő ő

3.  § A fegyverekr l és  l szerekr l szóló  253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §  (1)ő ő ő  
bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép, egyidej leg a § a következ  (1a) bekezdésselő ű ő  
egészül ki:
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„(1) Az engedélyt, valamint az európai l fegyvertartási engedélyt – az engedély meglététő  
igazoló hatósági igazolvánnyal együtt –

a) vissza kell vonni, ha a kiadásának valamely feltétele nem áll fenn,
b) a  rend rség  –  a  cselekmény  súlyához,  jellegéhez,  gyakoriságához,  illetveő  

következményeihez  mérten  –  visszavonhatja,  ha  az  engedéllyel  rendelkez  az  adottő  
tevékenység, illetve az engedélyben megjelölt célt szolgáló l fegyver vonatkozásában az Ftv.-ő
ben vagy a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi.

(1a) A rend rség intézkedik az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés ő c) pontjában meghatározott ok miatt 
visszavont engedély (európai l fegyvertartási engedély) visszaadása iránt, ha a büntet eljáráső ő  
az engedélyes büntet jogi felel sségének megállapítása nélkül ér véget. Az engedélyes ilyenő ő  
esetben a hatósági tárolásért díj megfizetésére nem kötelezhet , illetve a hatósági tárolási díjő  
címén kifizetett pénzösszeg visszajár.”
4. 	§ A fegyverekr l és  l szerekr l szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm. rendelet  6.  §-a aő ő ő  

következ  (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:ő

„(5)  Hatástalanított  l fegyver,  illetve  színházi  fegyver  csak  akkor hozható kereskedelmiő  
forgalomba, ha a fegyverek, löv készülékek, valamint ezek l szereinek vizsgálatáról szólóő ő  
miniszteri rendeletben a fegyverek és l szerek vizsgálatára kijelölt szerv megállapította, hogyő  
hatástalanításának  módja  megfelel  a  21.  mellékletben,  illetve  a  22.  mellékletben 
meghatározottaknak,  megfelel ségét  a  beütött  próbajel  igazolja,  és  az  egyedi  vizsgálatrólő  
megfelel nek min sített értékelés  tanúsítvánnyal rendelkezik.ő ő ű

(6) Gáz- és riasztófegyver abban az esetben hozható be az ország területére, illetve hozható 
kereskedelmi forgalomba, ha nem tartalmaz l fegyverdarabot, valamint alkalmatlan szilárdő  
lövedék kilövésére.”
5. 	§ A fegyverekr l és  l szerekr l szóló  253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  8.  §  (2)ő ő ő  

bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(2) A l fegyver,  l szer, színházi fegyver kivitelére,  behozatalára,  átszállítására irányulóő ő  
kérelemnek –  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló 
törvényben meghatározottak mellett – tartalmaznia kell

a) a l fegyvert, l szert (l szerelemet), színházi fegyvert eladó vagy a l fegyvert l, l szert lő ő ő ő ő ő ő  
(l szerelemt l), színházi fegyvert l megváló természetes személy és az azt megvásároló vagyő ő ő  
megszerz  személy  természetes  személyazonosító  adatait,  állampolgárságát,  lakóhelyét,ő  
szervezet esetén az annak azonosításához szükséges adatokat, nem kereskedelmi célú kivitel 
esetén a l fegyver tulajdonosa természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét;ő

b) a  l fegyver,  l szer (l szerelem)  azonosító  adatait,  beleértve  annak a  törvény szerintiő ő ő  
kategóriába sorolását, valamint annak jelzését is, hogy a fegyver, l szer a kézi l fegyverekő ő  
próbabélyegeinek kölcsönös elismerésér l Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött Egyezményő  
szerint történ  ellen rzésen részt vett; a színházi fegyver azonosítását lehet vé tev  adatokat;ő ő ő ő

c) l szer és l szerelem szállítás esetén az ADR és a RID szerinti  nemzetközi azonosítóő ő  
számát;

d) azt a címet, ahová a l fegyvert, l szert (l szerelemet), színházi fegyvert küldeni vagyő ő ő  
szállítani kell;

e) az elküldend  vagy szállítandó l fegyverek, l szerek (l szerelemek), színházi fegyverekő ő ő ő  
darabszámát;

f) a szállítóeszköz megjelölését;
g) az indulás és az érkezés várható id pontját;ő

h) tranzitszállítás esetén az érintett országok megnevezését.”
6.	§ (1) A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (1)ő ő ő  

bekezdése a következ  második mondattal egészül ki:ő
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„A  l fegyver  gyártásakor  a  gyártó  köteles  az  Ftv.  5.  §  (2)  bekezdés  ő b) pontjában 
meghatározott  adatokat – a jogszabályban meghatározott  módon – a l fegyverek központiő  
nyilvántartásába továbbítani.”

(2)  A fegyverekr l és  l szerekr l szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  15.  §  (2)ő ő ő  
bekezdés c)–e) pontja helyébe a következ  rendelkezések lépnek:ő

[Fegyver, l szer (töltény) és l szerelem forgalmazási tevékenység esetén]ő ő

„c) az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedéllyel rendelkező 
személynek,  illetve  az  ilyen  engedéllyel  rendelkez  szervezet  kereskedelmiő  
meghatalmazottjának – az Európai Unió más tagállamában lakóhellyel rendelkez  személy,ő  
illetve harmadik ország állampolgára  esetén  az illetékes  külföldi  hatóság által  kiállított,  a 
forgalmazott eszköz megszerzésére, illetve tartására jogosító engedély birtokában – adható át;

d) a  megszerzett  l fegyver adatait,  valamint  a megszerzés id pontját  a 12.  mellékletbenő ő  
meghatározott átvételi elismervénynek az üzlet bélyegz lenyomatát is tartalmazó kitöltésévelő  
és az engedélyes részére történ  átadásával kell igazolni;ő

e) l szer csak a tartására jogosultnak adható át, a megszerzett, illetve a l fegyvertartásraő ő  
jogosító engedélybe bejegyzett l fegyver kaliberjelének figyelembevételével;”ő

(3)  A fegyverekr l és  l szerekr l szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  15.  §  (2)ő ő ő  
bekezdése a következ  ő i)–j) ponttal egészül ki:

[Fegyver, l szer (töltény) és l szerelem forgalmazási tevékenység esetén]ő ő

„i) a  házilagos  l szerszereléshez  és  -újratöltéshez  szükséges  l szerelem  kizárólag  az  eő ő  
tevékenység  végzésére  jogosító  engedéllyel  rendelkez  természetes  személy,  valamint  aő  
l szergyártási engedéllyel rendelkez  részére értékesíthet ;ő ő ő

j) l por, csappantyú csak eredeti  és bontatlan gyári  csomagolásban hozható forgalomba;ő  
l por  1  kg  tölt tömeget  meghaladó  kiszerelésben  természetes  személy  részére  nemő ő  
forgalmazható.”
7. 	 § A  fegyverekr l  és  l szerekr l  szóló  253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  17.  §-aő ő ő  

helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„17. § A gyártási, forgalmazási engedéllyel rendelkez  köteles a tevékenység helye szerintő  
illetékes  megyei  rend r-f kapitányságnak,  a  javítási  engedéllyel  rendelkez  a  lakóhelye,ő ő ő  
szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rend rkapitányságnak – Budapesten aő  
Budapesti Rend r-f kapitányságnak – öt napon belül bejelenteniő ő

a) az engedélyben szerepl  adatok megváltozását, továbbáő

b) az  engedélyezett  tevékenység  teljes  vagy  részleges,  legfeljebb  180  napig  tartó 
felfüggesztését,  illetve  beszüntetését,  valamint  a  tevékenység  felfüggesztést  követő 
újrakezdését.”

8. § A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő ő ő ő 
20/A–20/B. §-sal és az azokat megel z  alcímmel egészül ki:ő ő

„A	házilagos	l szerszerelésre	és	-újratöltésre	vonatkozó	szabályokő

20/A. § (1) A házilagos l szerszerelésre és -újratöltésre jogosító – a 14. számú mellékletbenő  
meghatározott  –  engedély  kizárólag  a  l fegyver,  l szer  tartására  jogosító  engedéllyelő ő  
rendelkez nek  adható  meg,  feltéve,  hogy  a  kérelmez  a  l szer,  valamint  a  l szerelemő ő ő ő  
tárolásának  e  rendeletben  meghatározott  feltételeivel  rendelkezik,  illetve  e  feltételeket 
biztosítja.

(2) A házilagos l szerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedélyt a 19. számú melléklető  
szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell kérelmezni.

(3) A rendészetért felel s miniszter rendeletében el írt elméleti és jártassági követelményekő ő  
teljesítését  a  kérelmez  a  23.  számú  melléklet  szerinti  vizsgabizonyítvánnyal  igazolja,ő  
amelyet a vizsga sikeres letételének napján a vizsgabizottság állít ki és ad át a vizsgázónak.
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(4)  A  vizsgabizottság  elnökét  és  egy  megfelel  szakismerettel  rendelkez  tagját  aő ő  
l fegyverek és l szerek vizsgálatára kijelölt  szervezet vezet je, egy tagját pedig a megyeiő ő ő  
(budapesti) rend rf kapitány jelöli ki.ő ő

20/B. § (1) A házilagos l szerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedéllyel rendelkez  aző ő  
engedély birtokában jogosult

a) a l por és a csappantyú megvásárlására,ő

b) legfeljebb 5 kg l por és 2000 db csappantyú szállítására, valamintő

c) az Ftv. 2. § 45. pontjában meghatározott tevékenység végzésére.
(2)  Kizárólag  az  engedélyes  l fegyvertartási  engedélyébe  bejegyzett  l fegyverhező ő  

jogszer en  és  rendeltetésszer en  használható  kaliberjel  l szer  házilagos  szerelése  ésű ű ű ő  
újratöltése engedélyezett.

(3)  A  l szer  házilagos  szerelése  és  újratöltése  jogosító  engedély  birtokában  semő  
engedélyezett

a) peremgyújtású l szer házilagos szerelése és újratöltése,ő

b) a házilagosan szerelt, illetve újratöltött l szer forgalmazása és átadása, ide nem értve aő  
l fegyverek és l szerek vizsgálatára kijelölt szervezet részére történ  átadást, valamintő ő ő

c) a l por és a csappantyú közforgalmú közlekedési eszközön történ  szállítása.ő ő

(4) A l szer házilagos szerelése és újratöltése nem végezhet  olyan helyiségben, ahol nyíltő ő  
lánggal  üzemel  berendezés  található.  A l szer  házilagos  szerelése  és  újratöltése  során  aő ő  
dohányzás,  valamint  a  nyílt  láng  használatával  vagy  szikraképz déssel  járó  egyébő  
tevékenység folytatása tilos.”
9.	§ A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII.  31.)  Korm. rendelet 23. § (1)ő ő ő  

bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(1)  E rendelet  eltér  rendelkezése  hiányában sportlövészetre  l fegyver  tartása  annak aő ő  
sportolónak  engedélyezhet ,  aki  sportegyesületnél  leigazolt,  az  országos  sportágiő  
szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel rendelkez  min sített sportlöv  éső ő ő  
rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú l fegyver tartását az országos sportágiő  
szakszövetség javasolja.”

10.  § A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm. rendelet  24.  §-aő ő ő  
helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„24.  §  Vadászatra  l fegyver  tartása  annak  a  személynek  engedélyezhet ,  aki  a  vadő ő  
védelmér l, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben (aő  
továbbiakban:  Vtv.)  a  vadászati  tevékenység  gyakorlásához  meghatározott  személyi 
feltételeinek megfelel. Vadásznak a Vtv.-ben nem tiltott l fegyver tartása engedélyezhet .”ő ő

11. § A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26. § (5)ő ő ő  
bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(5) E rendelet eltér  rendelkezése hiányában a rend rség, a nemzetbiztonsági szolgálatok,ő ő  
a  Nemzeti  Adó- és Vámhivatal,  a  büntetés-végrehajtás hivatásos és  a Magyar Honvédség 
hivatásos  és  szerz déses  állományú  tagjának  l fegyver  tartása  az  (1)  bekezdés  ő ő b) pontja 
szerinti feltétel hiányában is engedélyezhet .”ő

12. § (1)3 
(2)4 
13.  § A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm. rendelet  31.  §-aő ő ő  

helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„31. § Színházi fegyver színházak, színpadi és egyéb el adások megtartásával foglalkozóő  
vagy filmforgatásban közrem köd  gazdálkodó szervezetnek és hagyomány rz  egyesületnekű ő ő ő  
engedélyezhet , feltéve,  hogy  megfelel  a  22.  számú mellékletben  meghatározott  m szakiő ű  
követelményeknek.”
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14. 	§ A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm. rendelet  32.  §-aő ő ő  
helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„32. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) 
alpontjában meghatározott, valamint a gáz- és riasztófegyver viselésére, a muzeális fegyver 
sportlövészeti célú használatára kiadott, továbbá a házilagos l szerszerelésre és -újratöltésreő  
jogosító  engedély  visszavonásig  hatályos.  A  házilagos  l szerszerelésre  és  -újratöltésreő  
jogosító  engedélyt  –  valamint  az  engedély  meglétét  igazoló  hatósági  igazolványt  –  a 
rend rség  az  Ftv.  3.  §  (1)  bekezdés  ő c) pont  ca) alpontjában  meghatározott  engedély 
visszavonásával egyidej leg visszavonja.ű

(2) Az önvédelmi célú l fegyver,  valamint a 28.  § (2) bekezdés  ő g) pontjában megjelölt 
szervezet által az ott meghatározott l fegyver tartására jogosító engedély öt évig hatályos,ő  
hatályossága  kérelemre  alkalmanként  további  öt  évre  meghosszabbítható,  ha  az  engedély 
kiadására  vonatkozó  feltételek  –  azok  ismételt  vizsgálata  alapján  –  biztosítottak,  és  a 
kérelmez  az engedély meghosszabbítását  legalább harminc nappal  a hatályossága lejártátő  
megel z en  kérelmezi.  A  feltételek  ismételt  vizsgálata  a  l fegyver  tartásához  szükségeső ő ő  
elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga megismétlésére nem terjed ki.

(3)  Az engedéllyel  rendelkez  az  Ftv.  3.  §  (2)  vagy (4)  bekezdése  alapján  megszerzettő  
eszközt – a l fegyverhez tartozó l szer kivételével – az engedélybe történ  bejegyzés céljábólő ő ő  
nyolc napon belül köteles bemutatni a tartásának engedélyezésére jogosult rend ri szervnek.”ő

15.	§ A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 34. § (1)ő ő ő  
bekezdés b) pontja helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

(Az engedélyes számára kiadott, l fegyver tartására vonatkozó engedély, valamint az ennekő  
meglétét igazoló hatósági igazolvány tartalmazza)

„b) az  engedélyes által  jogszer en tartott  l fegyver(ek) azonosító  adatait  és a bejegyzésű ő  
keltét;”
16.	§ A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 35. § (1)ő ő ő  

bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(1)  A  szervezet  részére  kiadott  l fegyvertartási  engedélyben  fel  kell  tüntetni  azokat  aő  
személyeket, alkalmazottakat (a továbbiakban együtt: alkalmazott), akik a fegyver kezelését 
(tárolás, kiadás, visszavétel) végzik, a fegyvert használhatják.”
17.	§ (1) A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37. § (2)ő ő ő  

bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(2)  A  kereskedelemért  felel s  miniszter  rendeletében  a  fegyver  és  l szer  vizsgálatáraő ő  
kijelölt  szervezet,  valamint  a  l fegyver-keresked  részére  történ  átadás  kivételével  aő ő ő  
l fegyver átadását – az átadás várható id tartamának megjelölésével – legkés bb az átadástő ő ő  
megel z  napon kiállított teljes bizonyítóerej  magánokiratba kell foglalni, amelyet az átadottő ő ű  
fegyver vonatkozásában az átadó részére kiadott engedély hatályosságának teljes id tartamaő  
alatt meg kell rizni.”ő

(2)5 
18. § (1) A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. § (1)ő ő ő  

bekezdés a) pontja helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

(A l fegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)ő

„a) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön – az 
(1a)–(1b)  bekezdésben  meghatározott  kivétellel,  illetve  jogszabály  eltér  rendelkezésénekő  
hiányában  –  vadászl fegyverét  vagy sportl fegyverét  csak  ürítve,  tokban,  sportcélú  rövidő ő  
l fegyverét üres tárral, a fegyver és a l szer elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagyő ő  
egyéb zárt tárolóeszközben szállíthatja, amelynek során köteles megtenni minden szükséges 
intézkedést  annak  érdekében,  hogy  a  l fegyverhez,  l szerhez  illetéktelen  személy  neő ő  
férhessen hozzá;”
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(2)  A fegyverekr l és  l szerekr l szóló  253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  38.  §-a aő ő ő  
következ  (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:ő

„(1a) A hivatásos vadász feladatának ellátása során szolgálati vadász- és marokl fegyverét aő  
m ködési területén belül  –  a település közigazgatási  belterületén,  valamint  a  közforgalmúű  
közlekedési  eszközön  történ  szállítás  kivételével  –  ürítetlen  állapotban,  illetve  a  tokbanő  
történ  tartást mell zve szállíthatja.ő ő

(1b)  A  társas  vadászat  során  a  vadászl fegyver  tartására  jogosult  vadászl fegyverétő ő  
kizárólag  a  vadászterületen  belül  –  a  település  közigazgatási  belterületén,  valamint  a 
közforgalmú közlekedési  eszközön történ  szállítás  kivételével  –  ürítve,  a  tokban történő ő 
tartást mell zve szállíthatja.”ő

(3)  A fegyverekr l és  l szerekr l szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  38.  §  (1)ő ő ő  
bekezdés c) pontja helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

(A l fegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)ő

„c) fegyverét  nem  viselheti  és  nem  használhatja  szeszes  italtól  befolyásolt  állapotban, 
illetve, ha szervezetében kábítószer, illetve pszichotróp anyag van;”

(4)  A fegyverekr l és  l szerekr l szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  38.  §  (5)ő ő ő  
bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(5) Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a l fegyvertartásra jogosító engedéllyelő  
rendelkezik,  l fegyverének,  valamint  engedélyének,  illetve  az  ennek  meglétét  igazolóő  
hatósági  igazolványának  elvesztését  vagy  eltulajdonítását  köteles  az  elvesztés,  illetve  az 
eltulajdonítás  helye  és  a  lakóhelye  vagy  tevékenységének  helye  szerint  illetékes 
rend rkapitányságon  haladéktalanul  bejelenteni.  Az  a  személy,  aki  gáz-  és  riasztófegyverő  
önvédelmi célú viselésére jogosító engedéllyel rendelkezik, engedélyének, illetve az ennek 
meglétét  igazoló  hatósági  igazolványának  elvesztését  vagy  eltulajdonítását  köteles  az 
elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye szerint illetékes rend rkapitányságonő  
haladéktalanul bejelenteni.”
19. 	§ A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm. rendelet  42.  §-aő ő ő  

helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„42. § (1) E rendelet eltér  rendelkezése hiányábanő

a) a l fegyvert a tartására jogosult személy által állandóan lakott vagy rendszeresen, illetveő  
alkalmanként  visszatér  módon látogatott  lakásban – szervezet esetén rzött,  vagy riasztóő ő  
berendezéssel védett épületben – ürített állapotban, a számottev  mérték  küls  er hatásnakő ű ő ő  
is  ellenálló  anyagból  készült  és  biztonsági  zárral  ellátott  szekrényben,  illetéktelen 
személyekt l elzárva kell tárolni,ő

b) rövid l fegyvert az  ő a) pontban meghatározott egyéb feltételek betartása mellett, falhoz, 
padlóhoz vagy szekrényhez rögzített,  a számottev  mérték  küls  er hatásnak is  ellenállóő ű ő ő  
anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban is lehet tárolni,

c) a l szert a l fegyvert l elkülönítve, a számottev  mérték  küls  er hatásnak is ellenállóő ő ő ő ű ő ő  
anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy falhoz, padlóhoz, szekrényhez 
rögzített, a számottev  mérték  küls  er hatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonságiő ű ő ő  
zárral ellátott dobozban, illetéktelen személyekt l elzárva kell tárolni.ő

(2) A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraer s biztonsági fóliávalő  
kell ellátni, valamint a tárolóhelyet rszemélyzettel kell rizni vagy távfelügyeleti rendszerbeő ő  
bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni

a) „A” kategóriába tartozó l fegyver,ő

b) 10 darabot meghaladó számú l fegyver, illetve 1000 darabot meghaladó számú l szer,ő ő  
vagy

c) l fegyvernek vagy l szernek a  28.  §  (2)  bekezdés  ő ő b) vagy  c) pontja  alapján kiadott 
engedéllyel rendelkez  szervezet által történő ő
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tárolása esetén.
(3) A l fegyver és a hozzá tartozó l szer a tartásukra jogosult személy folyamatos jelenléteő ő  

esetén elzárás, illetve elkülönítés nélkül is tárolható.”
20. § (1) A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 43. § (1)ő ő ő  

bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(1)  L szerelemet  eredeti  gyári  csomagolásában,  ablakkal  rendelkez  helyiségben,  aő ő  
számottev  mérték  küls  er hatásnak  is  ellenálló  anyagból  készült  és  biztonsági  zárralő ű ő ő  
ellátott szekrényben vagy lefújó nyílásokkal ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy 
ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.”

(2)  A fegyverekr l és  l szerekr l szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  43.  §  (3)ő ő ő  
bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(3) L szerelemek tárolószekrényében kizárólag l port és csappantyút lehet tartani. A lakáső ő  
céljára szolgáló épületen belül l szerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 2ő  
kg össztömegnél nagyobb mennyiség  l por és 5000 darabot meghaladó számú csappantyú.ű ő  
A nem lakás céljára szolgáló épületen belül l szerelemek számára kialakított  tárolóhelyenő  
nem tartható 10 kg össztömegnél nagyobb mennyiség  l por és 25 000 darabot meghaladóű ő  
számú csappantyú.”

21. § A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a és aző ő ő  
azt megel z  alcím helyébe a következ  alcím és rendelkezés lép:ő ő ő

„L fegyver,	l szer,	színházi	fegyver	kivitele,	behozatala,	átszállításaő ő

45. § E rendelet eltér  rendelkezése hiányában l fegyver, l szer, színházi fegyver kivitelére,ő ő ő  
behozatalára,  átszállítására  engedélyt  az  kaphat,  aki  (amely)  annak  gyártására  javítására, 
forgalmazására vagy tartására jogosító engedéllyel rendelkezik.”

22. § (1)6 
(2)  A fegyverekr l és  l szerekr l szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  47.  §  (1)ő ő ő  

bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(1)  Az  a  személy  vagy  szervezet,  aki  (amely)  az  Ftv.  3.  §  (1)  bekezdés  c) pont  ca) 
alpontjában  meghatározott  engedéllyel  rendelkezik,  jogosult  annak  hatályossága  alatt  az 
engedélyben szerepl  l fegyver, l fegyverdarab, l fegyvernek min sül  légfegyver, színháziő ő ő ő ő ő  
fegyver, l szer, l szerelem, színházi fegyver, illetve hangtompító behozatalára. Az Európaiő ő  
Unióhoz  nem tartozó államból  történ  behozatal  esetén  ennek tényét  a  Nemzeti  Adó-  éső  
Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszerve az engedélyen bélyegz lenyomattal éső  
aláírással igazolja.”

23. § (1) A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 48. § (4)ő ő ő  
bekezdése helyébe a következ  rendelkezés lép:ő

„(4)  Az  Európai  Unió  valamely  tagállamában  lakóhellyel  nem  rendelkez  személy  aő  
Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  területileg  illetékes  alsó  fokú  vámszervének  a  13.  számú 
melléklet  szerinti  igazolása  alapján  jogosult  l fegyverét,  a  hozzá  tartozó  l szerrel  együttő ő  
vadászatra, sportlöv  versenyre behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani, ha aő  
Magyarország területén tartózkodás a 90 napot nem haladja meg.”

(2)  A fegyverekr l és  l szerekr l szóló  253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  48.  §-a aő ő ő  
következ  (9) bekezdéssel egészül ki:ő

„(9) A Magyarország területére behozott színházi fegyvert az engedélyes köteles bemutatni 
a kereskedelemért felel s miniszter rendeletében a fegyverek és l szerek vizsgálatára kijelöltő ő  
szervezetnek.  A  22.  számú  mellékletben  meghatározott  m szaki  követelményeknek  nemű  
megfelel  fegyvert  a  behozataltól,  illetve  a  megfelel tlenség  megállapításától  számított  8ő ő  
napon  belül  javításra  át  kell  adni  a  színházi  fegyver  javítására  engedéllyel  rendelkező 
szervezetnek, vagy haladéktalanul gondoskodni kell az ország területér l történ  kivitelér l.”ő ő ő
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24.	§ A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő ő ő ő 
53/A. §-sal egészül ki:

„53/A. § E rendeletnek a fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII.  31.)  Korm.ő ő ő  
rendelet,  valamint  a  biztonsági  okmányok  védelmének  rendjér l  szóló  86/1996.  (VI.  14.)ő  
Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel megállapított 15. § 
(1) bekezdését a l fegyverekr l és l szerekr l szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításárólő ő ő ő  
szóló 2012. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megel z en legyártottő ő  
l fegyverek  tekintetében is  alkalmazni  kell  azzal,  hogy a  bejelentést  legkés bb a  Módtv.ő ő  
hatálybalépését követ  harmadik hónap utolsó napjáig meg kell tenni.”ő

25.	§ A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő ő ő ő 
55–55/A. §-sal egészül ki:

„55.  §  E  rendeletnek  a  fegyverekr l  és  l szerekr l  szóló  253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.ő ő ő  
rendelet,  valamint  a  biztonsági  okmányok  védelmének  rendjér l  szóló  86/1996.  (VI.  14.)ő  
Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel megállapított 32. § 
(1)  bekezdése  a  Módtv.  hatálybalépését  megel z en  kiadott  engedélyek  hatályosságaő ő  
tekintetében is irányadó.

55/A.  § E rendeletnek a  fegyverekr l és  l szerekr l szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.ő ő ő  
rendelet,  valamint  a  biztonsági  okmányok  védelmének  rendjér l  szóló  86/1996.  (VI.  14.)ő  
Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) 
bekezdés  a) pontját nem kell alkalmazni az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés  b) és  d) pontjában a 
Módtv.  hatálybalépését  megel z en  nem  említett  b ncselekményi,  illetve  szabálysértésiő ő ű  
tényállások tekintetében, ha az engedélyt a Módtv. hatálybalépését megel z en adták meg.”ő ő

26.	§ A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 56. §-a aő ő ő  
következ  ő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet – a l fegyverekr l és l szerekr l szóló törvény, a fegyverek, löv készülékek,ő ő ő ő ő  
valamint ezek l szereinek vizsgálatáról és a haditechnikai termékek jelölésér l, valamint aő ő  
haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló rendeletek rendelkezéseivel  
együtt –)

„d) a  bels  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006.  december  12-i  2006/123/EK  európaiő  
parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)
27.	§ A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő ő ő ő 

57. §-sal és az azt megel z  alcímmel egészül ki:ő ő

„A	jogszabály	tervezetének	egyeztetése

57. § E rendelet tervezetének a m szaki szabványok és szabályok, valamint az információsű  
társadalom  szolgáltatásaira  vonatkozó  szabályok  terén  információszolgáltatási  eljárás 
megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 
1998.  június  22-i  98/34/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  8–10.  cikkében  el írtő  
egyeztetése megtörtént.”

28. § A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelető ő ő

a) 13. számú melléklete helyébe az 1. melléklet szerinti melléklet lép,
b) 14. számú melléklete helyébe a 2. melléklet szerinti melléklet lép,
c) 16. számú melléklete helyébe a 3. melléklet szerinti melléklet lép,
d) 19. számú melléklete helyébe a 4. melléklet szerinti melléklet lép,
e) 21. számú melléklete helyébe az 5. melléklet szerinti melléklet lép,
f) a 6. melléklet szerinti 22. számú melléklettel egészül ki, valamint
g) a 7. melléklet szerinti 23. számú melléklettel egészül ki.
29.	§ (1) A fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelető ő ő
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1. 4. § (1) bekezdésében a „légfegyver, a színházi” szövegrész helyébe a „légfegyver, a 
muzeális fegyver, a színházi”,

2. 8. § (1) bekezdésében a „l szer behozatalához” szövegrész helyébe a „l szer, színháziő ő  
fegyver behozatalához”,

3. 10. § (1) bekezdésében a „szakvizsgát, valamint” szövegrész helyébe a „szakvizsgát, a 
vadászpuskam ves  és  a  vadászpuskam ves-mester  képesítést,  a  katonai  közép-  vagyű ű  
fels fokú oktatási intézményben szakirányú – fegyverzeti – szakon szerzett diplomát, illetveő  
képesítést, valamint”,

4.  10.  § (3)  bekezdésében a „szakvizsgával vagy” szövegrész helyébe a „szakvizsgával, 
vadászpuskam ves  vagy  vadászpuskam ves-mester  képesítéssel,  katonai  közép-  vagyű ű  
fels fokú  oktatási  intézményben  szakirányú  –  fegyverzeti  –  szakon  szerzett  diplomával,ő  
illetve képesítéssel vagy”,

5. 13. §-ában az „illetve biztosítja” szövegrész helyébe az „illetve e feltételeket biztosítja”,
6. 16. §-ában a „belül megküldi az” szövegrész helyébe a „belül megküld az”,
7.7 
8.  26.  §  (1)  bekezdés  b) pontjában  a  „külön  jogszabályban”  szövegrész  helyébe  az  „a 

jogszabályban”,
9. 26. § (1) bekezdés  c) pontjában a „külön jogszabály szerint” szövegrész helyébe az „a 

jogszabályban meghatározottak szerint”,
10. 26. § (7) bekezdésében a „l fegyver megszerzését és tartását kérelmez ” szövegrésző ő  

helyébe a „l fegyver tartására jogosító engedély megadását kérelmez ”,ő ő

11.  29.  §-ában  a  „szervezet  a  Magyar  Köztársaság  területén”  szövegrész  helyébe  a 
„szervezet Magyarország területén”,

12.  33.  §  (1)  bekezdésében a  „fegyver  megszerzésére  és  tartására  irányuló”  szövegrész 
helyébe a „fegyver tartására jogosító engedély megadására irányuló”,

13.  34.  §  (1)  bekezdésének  nyitó  szövegrészében  az  „Az  engedélyes  számára  kiadott, 
l fegyver  tartására  vonatkozó  engedély”  szövegrész  helyébe  az  „A  l fegyver  tartásáraő ő  
jogosító engedély”,

14.  37.  §  (5)  bekezdésében  az  „a  l fegyver  megszerzéséhez  szükséges  tanfolyamon”ő  
szövegrész  helyébe  az  „a  l fegyvertartás  hatósági  engedélyezésének  feltételeként  el írtő ő  
tanfolyamon”,

15. 38. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „A l fegyver, gáz-” szövegrész helyébeő  
az „A l fegyvert, gáz-”,ő

16.  38.  §  (1)  bekezdés  k) pontjában  a  „vagy  a  megszerzési  engedély  eladói  igazolását 
köteles” szövegrész helyébe a „vagy az eladás tényét igazoló egyéb okiratot köteles”,

17. 38. § (1) bekezdés  m) pontjában a „megszerzési engedély” szövegrész helyébe az „az 
Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély”,

18.  43.  §  (2)  bekezdésében  az  „egy  lemezb l  készült”  szövegrész  helyébe  az  „egyő  
fémlemezb l készült”,ő

19. 47. § (2) bekezdésében a „l szert akar a Magyar Köztársaság területér l” szövegrésző ő  
helyébe  a  „l szert,  színházi  fegyvert  akar  Magyarország  területér l”,  továbbá  a  „l szerő ő ő  
gyártására” szövegrész helyébe a „l szer, színházi fegyver gyártására”,ő

20.  48.  §  (2)  bekezdésében a  „„B”,  „C” és  „D”  kategóriájú”  szövegrész  helyébe az  „a 
Magyarországon jogszer en tartható”,ű

21.  48.  §  (8)  bekezdésében  az  „Az  Európai  Unió  küls  vámhatárán  m köd  vám-  éső ű ő  
pénzügy ri hivatal (4)” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal területilegő  
illetékes alsó fokú vámszerve (4)”,
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22.  49.  §  b) pontjában a  „köteles  az  Európai  Unió  küls  vámhatárán m köd  vám- éső ű ő  
pénzügy ri hivatalnak az”  szövegrész  helyébe a  „köteles  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatalő  
területileg illetékes alsó fokú vámszervének az”,

23.  50. § (2) bekezdésében az „igazolványt az Európai Unió küls  vámhatárán m ködő ű ő 
vám-  és  pénzügy ri  hivatal,  az”  szövegrész  helyébe  az  „igazolványt  a  Nemzeti  Adó-  éső  
Vámhivatal területileg illetékes alsó fokú vámszerve az”,

24. 51. § (1) bekezdés b) pontjában az „a t zfegyver azonosító” szövegrész helyébe az „aű  
l fegyver azonosító”,ő

25. 51. § (4) bekezdésében
a) a  „bejegyzett  t zfegyver  birtoklásában”  szövegrész  helyébe  a  „bejegyzett  l fegyverű ő  

birtoklásában”, valamint
b) az „a t zfegyver elvesztését” szövegrész helyébe az „a l fegyver elvesztését”,ű ő

26. 8. számú melléklete szerinti táblázat els  oszlopának els  sorában a „Megszerzési eng.ő ő  
száma” szövegrész helyébe a „Fegyvertart. eng. száma”,

27. 8. számú mellékletének „Kitöltési tájékoztató” alcímében a „Megszerzési eng. száma: a 
vev  megszerzési  engedélyén”  szövegrész  helyébe  a  „Fegyvertart.  eng.  száma:  a  vevő ő 
fegyvertartási engedélyén”, valamint

28. 10. számú melléklete „Fegyverforgalmazási vizsgakérdések” alcímének 65. pontjában 
az  „a  megszerzési  engedéllyel  rendelkez  személy”  szövegrész  helyébe  az  „a  fegyvertő  
megszerezni kívánó személy”

szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a fegyverekr l és l szerekr l szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelető ő ő

1.8 
2. 4. § (3) bekezdésében a „megszerzését és” szövegrész,
3. 18. §-ában, 22. §  d) pontjában, valamint 38. § (1) bekezdés  g) pont  gc) alpontjában a 

„külön” szövegrész,
4. 21. § (1) bekezdésében, 22. §-ának nyitó szövegrészében, 25. § (1) bekezdésében, 28. § 

(1)  bekezdésében,  28.  §  (2)  bekezdésének  nyitó  szövegrészében,  valamint  28.  §  (3) 
bekezdésében a „megszerzése és” szövegrész,

5. 23. § (2) bekezdése,
6. 23. § (4) bekezdésében a „megszerzése, illetve” szövegrész,
7. 25. § (2) bekezdésében a „megszerzése,” szövegrész,
8. 26. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében, 29. §-ában, valamint 10. számú melléklete 

„Fegyverforgalmazási  vizsgakérdések”  alcímének  4.  pontjában  a  „megszerzésére  és” 
szövegrész,

9. 33. § (2) bekezdése,
10. 34. § (1) bekezdés c) pontja,
11.  37.  §  (7)  bekezdésében,  valamint  11.  számú  mellékletében  a  „megszerzéséhez  és” 

szövegrész,
12. 38. § (6) bekezdésében az „a megszerzési vagy” szövegrész,
13. 51. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „e rendelet alapján kiadott” szövegrész,
14. 10. számú melléklete „Fegyverforgalmazási vizsgakérdések” alcímének 1. pontjában az 

„és a megszerzési engedély érvényességének ideje” szövegrész, valamint
15. 10. számú melléklete „Fegyverforgalmazási vizsgakérdések” alcímének 14. pontjában a 

„ , megszerzési engedélyét” szövegrész.
30. § (1) A biztonsági okmányok védelmének rendjér l szóló 86/1996. (VI.  14.)  Korm.ő  

rendelet 1. számú melléklet III. rész „1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok” cím 
1.76. pontja helyébe a következ  rendelkezés lép:ő
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„1.76. házi l szerszerelési engedély;”ő

(2) A biztonsági okmányok védelmének rendjér l szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelető  
1.  számú  melléklet  III.  rész  „1.  Személyi  és  jogosultságot  igazoló  okmányok”  címe  a 
következ  1.80. ponttal egészül ki:ő

„1.80. vizsgabizonyítvány a házilagos l szerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó elméleti éső  
gyakorlati vizsga eredményes letételének igazolására;”

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 
napon lép hatályba, és 2012. május 2-án hatályát veszti.

(2) 2012. május 1-jén lép hatályba
a) az 1. §,
b) a 2. § (3)–(4) bekezdése,
c) a 3–11. §,
d) a 13–16. §,
e) a 17. § (1) bekezdése,
f) a 18–21. §,
g) a 22. § (2) bekezdése,
h) a 23–28. §,
i) a 29. § (1) bekezdés 1–6. és 8–28. pontja,
j) a 29. § (2) bekezdés 2–15. pontja, valamint
k) a 30. §.

1. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

„13. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Sorszám: Kilépéskor, vámkezeléskor az illetékes alsó fokú vámszervnek kell leadni

Tőszelvény Sorszám: 

 

................................................ IGAZOLÁS

név Igazolom, 
hogy ....................................................................................................................
(név)

 ......................................................................................................(útlevél szám)

................................................ ....................................................(állampolgárság) Magyarország területére

útl. szám ................ db .............. fajtájú ..........................................................kategóriájú

  

 ......................................................................................................gyártó/típusú

................................................ .....................................................................................................gyártási számú

Lőfegyver fajta, kategória  

 ..........................................................................................................kaliberjelű

 .................................................................... lőfegyvert és ..................db lőszert

 behozott.

................................................

Gyártó, típus Az igazolás alapján a lőfegyvert Magyarország területén 90 napig lehet tartani 
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és vadászaton vagy sportrendezvényen való részvétel éljából használni.

................................................  

Gyártási szám  

................................................ Kelt: .........................., ......... év ................................................... hó ......... nap

Kaliberjel  

 . .

........... db lőszer .....................................

 aláírás

Kelt  

 (Szigorú számadásos t mb. Az ügyfél példányát a kérelmezőnek kell átadni,

................................................ tőszelvény a t mbben marad.)

aláírás

”

2. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

„14. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Címer
Sorszám:
HL123456
HÁZI L SZERSZERELÉSI ENGEDÉLY
Családi és utónév:
Születési hely, id :ő
Jogosult l szerelem megszerzésére, tartására, házi l szerszerelésre.ő ő

Az engedély hátoldala:
VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES
a személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt.
Engedélyez  hatóság:ő

Engedélyezés dátuma:
”

3. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

„16. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
. eladó tagállam . ogadó tagállam

. eladó . ogadó

saládi és utónév saládi és utónév 

ím (a ég székhelye) ím (a ég székhelye)
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telefon fa   telefon fa  

. A fegyver/lőszer leírása melléklet igen (menny nem

......)

Sorsz. Kategória Mennyiség/
fajta

Gyártmány/
modell
Gyártó/típus

Kaliberjel gyéb
ismertető
jelek,

 szám

I
vizsg.
el.

Igen/nem

. Kérelmező

név/ ég

ím
Kivitel, behozatal, átszállítás indoka:

Tranzit ország(ok):

 
dátum

 

(aláítás/bélyegző)

. A fogadó tagállam illetékes hatóságának engedélyezési 
nyilatkozata

érvényes  ig

. .

 
dátum

(aláírás)

A fegyver/lőszer leírása

   Gyártmány  gyéb I  vizsg.  

Sorsz. Kategória Mennyiség/
fajta

modell
Gyártó/típus

Kaliberjel ismertető
jelek,

 szám

el.
Igen/nem

Gyártási
szám

       

Az igazolás .....................-ig érvényes,  az engedélyezett  l fegyver, l szer ..............  esetbenő ő
való behozatalára (kivitelére, átszállítására) jogosít.
Az indulás várható id pontja: ........................... Az érkezés várható id pontja: .........................ő ő

Kelt:.........., ....... év ........... hó ..... nap
P. H.

Le certificat est valable jusqu'au ........... pour l'importation (exportation, transit) de l'arme et
de la munition autorisées ........ reprise(s)
Date:.............., ..... ans ........ mois ..... jour

L. S.
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.......................................
aláírás/signature

”

4. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

„19. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Iktatószám: /
kérelem
Házilagos l szerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély kiadásáhoző

 Személyi azonosító:
KÉRELMEZ  SZEMÉLYI ADATAI
Családi és utónév: 

Születési név: 

Születési hely, id : ő

Anyja születési neve: 

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: 

száma:........................................................................
Állampolgárság: ............................................................................ Ország: 
Lakóhely:
L szerelem tárolás helye:ő

L fegyvertartási engedély száma: ő

Kelt: .................................., ...........év..........................hó...............nap
.........................

..............
kérelmező

aláírása
”

5. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

„21. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

L fegyverek	hatástalanításaő

1. A L fegyver f darabok hatástalanításának követelményeiő ő

(1) A cs  hatástalanítása:ő

a) A töltény rbe menetet kell vágni és egy – hosszú cs  esetén legalább 30 mm, rövid csű ő ő
esetén  legalább 20 mm hosszú –  menetes  dugót  kell  behajtani,  amelyet  hegesztéssel  kell
rögzíteni úgy, hogy megakadályozza a l szer töltény rbe tölthet ségét.ő ű ő

b) Revolver  dobjában  minden  elválasztó  falat  az  egyes  töltény rök  között,  legalább  aű
kaliberrel megegyez  szélességben el kell távolítani úgy, hogy csak a torkolat vagy a t zfalő ű
fel li végén maradhat épen egy maximum a dob teljes hosszának 1/3-át kitev  elválasztó fal.ő ő
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c) Azon l fegyvereknél, ahol a cs  fedett vagy részben fedett, a cs be két lyukat kell fúrni,ő ő ő
célszer en a fedett rész hosszában (a hátsó lyukat a cs farhoz a lehet  legközelebb, de a dugóű ő ő
el tt kell elhelyezni), legalább a kaliber felének megfelel  átmér vel. A furatok aljára önedző ő ő ő
hegesztési pontot kell kialakítani.
A két lyuk között, a cs falat át kell vágni. A vágott rés szélessége a cs furat átmér jénekő ő ő
függvényében:

 sőfurat átmérő ésszélesség minimum

  mm ig  mm

  mm felett  mm
Félautomata pisztolyoknál a felhasított rész hossza legalább a cs hossz 3/4 része legyen.ő

d) Azon  l fegyvereknél,  ahol  a  cs  fedetlen,  a  ő ő c) alpont  szerint  kell  eljárni  azzal  a
kiegészítéssel,  hogy  a  felhasított  rész  hossza  legalább  a  cs hossz  1/3  része  legyen.  Aő
felhasítás helyett rövid fegyvereknél 3 db, hosszú fegyvereknél 6 db, legalább 6 mm átmér j ,ő ű
egymás után elhelyezett furat is alkalmazható.

e) Revolver esetében, ha a cs  nem cserélhet , a tokon keresztül a cs be egy legalább aő ő ő
kaliber  felének  megfelel  átmér j ,  de  minimum  4,5  mm  átmér j  keresztcsapot  kellő ő ű ő ű
elhelyezni úgy, hogy az a csövet a tokkal összefogja, a csap mindkét végére egy-egy önedző
hegesztési pontot kell elhelyezni.

f) A fegyvercsövön lév  adogatópályát le kell munkálni.ő

(2) A tok hatástalanítása:
a) Azoknál a fegyvereknél, ahol a cs  a tokhoz mereven kapcsolódik, a tokot a cs farnál kétő ő

oldalról  át  kell  fúrni,  legalább 60 fokos kúpos furattal,  amelynek átmér je alul  a  kaliberő
méretének felel meg. Az így elkészített furaton keresztül a csövet és tokot hegesztéssel kell
egymáshoz rögzíteni.

b) Félautomata pisztolyok esetében a vezet sínt mindkét oldalon legkevesebb 2/3 részben, aő
töltényfelvezet  részt (adogatópályát) teljesen el kell távolítani a tokról.ő

c) Revolver esetében a cs  hatástalanításának az (1) bekezdés ő e) alpontja szerinti elvégzése
egyben megfelel a tok (keret, váz) hatástalanításának is.

(3) A zárszerkezet hatástalanítása:
a) A t zfal (lök lap, zárhomlokfal) felületét (a billen -csöv  fegyverek,  és a revolverekű ő ő ű

kivételével) 45 fokban, lehet leg teljes mértékben, de legalább az üt szeg furat fels  széléigő ő ő
le kell munkálni. Az üt szeget el kell távolítani, vagy az üt szegcsúcsot le kell vágni. Aző ő
üt szeg-furatot önedz  hegesztéssel ki kell tölteni.ő ő

b) Billen -csöv  fegyver  t zfalának  távolabb  kell  kerülnie  a  töltényfenékt l.  A  t zfalő ű ű ő ű
anyagának  eltávolítása  120  fokos  szögben  történjen,  kivéve,  ha  a  cs far  ezt  nem  tesziő
lehet vé, ilyenkor a kialakítható legnagyobb szöget kell elérni.ő

c) Billen -csöv  fegyverek,  illetve  revolverek  esetén  az  üt szeg-furatot  legalább 5  mmő ű ő
átmér re fel kell fúrni, és önedz  hegesztéssel ki kell tölteni.ő ő

d) A zárak reteszel  felületeit oly mértékben le kell munkálni, hogy az ne tegye lehet vé aő ő
reteszelést.  Billen  csöv  fegyvereknél  a  reteszek  (reteszlapok,  reteszcsapok)  reteszelő ű ő
felületét legalább 2/3 részben le kell munkálni.

e) Gázelvételes  zárszerkezet  automata  fegyvereknél  a  gázdugattyút  és  a  gázrendszertű
vágással vagy hegesztéssel m ködésre alkalmatlanná kell tenni.ű

f) Tömegzáras zárszerkezet  automata fegyvereknél a zártömeget lemunkálással legalábbű
50%-kal le kell csökkenteni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a zártestet egy zárat imitáló
acéldarabbal kell helyettesíteni.

2. Kiegészít  rendelkezésekő
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(1) Minden esetben, ahol hegesztés van el írva és azt nem fémes, vagy nem hegeszthető ő
ötvözetb l  készült  alkotóelem  miatt  nem  lehet  elvégezni,  helyettesít  technológiát  kellő ő
kidolgozni.  A tervezett  helyettesít  technológiáról  technológiai  leírást  kell  készíteni,  azt  aő
vizsgálónak be kell mutatni. A hatástalanítást csak a Vizsgáló által jóváhagyott helyettesítő
technológiával lehet elvégezni.

(2)  Amennyiben  fedett  részben  helyezkedik  el,  a  kakast,  az  üt csapot,  az  üt szeget,  aő ő
t zváltót  normál  m ködésre  alkalmatlanná  kell  tenni.  Automata  fegyverek  esetén  azű ű
elsüt szerkezet alkatrészeit egymáshoz kell hegeszteni.ő

(3) A csövet és a tokot – amennyiben az lehetséges – egymáshoz elválaszthatatlanul kell
rögzíteni.

(4) Hevederes adogatású fegyvereknél a hevedertovábbító mechanizmust hegesztéssel kell
m ködésképtelenné tenni.ű

(5)  Speciális  hatástalanítási  eljárást  kell  kidolgozni  arra  a  t zfegyverre,  amelyet  –  aű
fegyverszerkezet m ködésének szemléltetésére alkalmas – metszetté kívánnak átalakítani. Azű
átalakítás tervezett módjáról el zetesen technológiai leírást kell készíteni, azt a Vizsgálónakő
be kell mutatni. Az átalakítást csak a Vizsgáló által jóváhagyott helyettesít  technológiávalő
lehet elvégezni.

(6) Hatástalanított l fegyvert a vizsgálatok végzésére kijelölt szervezetnél vizsgálatra kellő
bemutatni az alábbiak szerint:

a) A hatástalanított  f darabokat  el  kell  látni  a  hatástalanítást  végz  nevével,  bejegyzettő ő
védjegyével, vagy a Vizsgálónál regisztrált azonosító jelével.

b) A hatástalanítás valamennyi technológiai részletének maradéktalan betartásáért a fegyver
hatástalanítását végz  személy, szervezet tartozik felel sséggel.ő ő

c) A  fegyverhez  annak  vizsgálatra  bemutatásakor  csatolni  kell  az  átalakítást  végző
nyilatkozatát  arról,  hogy  az  átalakítás  módja  maradéktalanul  megfelel  a  fenti
követelményrendszernek.

d) Amennyiben a fegyver átalakításának módja a  Vizsgáló által  jóváhagyott  helyettesítő
technológiával történik, csatolni kell az átalakítás során használt technológia leírását is.

e) A nyilatkozatot  és  a  technológiai  leírást  a  Vizsgáló  meg rzi,  csak  annak birtokábanő
kerülhet sor a hatástalanított fegyver egyedi vizsgálatára.

f) Ha a f darabokon elvégzett hatástalanítási m veletek a küls leg látható jegyek alapjánő ű ő
megfelelnek az el írásnak, illetve a jóváhagyott helyettesít  technológiának, akkor a Vizsgálóő ő
a  hatástalanítás  próbajelét  a  f darabokra  elhelyezi  és  kiállítja  a  fegyver  hatástalanítottő
állapotát igazoló tanúsítványt.

g) A  vizsgálatot  követ en  a  hatástalanítást  végz  köteles  hegesztéssel  megszüntetni  aő ő
fegyver roncsolásmentes szétszedhet ségét.”ő

6. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

„22. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Színházi	fegyverek	el állításaő

Színházi  fegyvert  t zfegyverb l  olyan  módon  kell  kialakítani,  hogy  az  a  fegyverhezű ő
eredetileg használható l szer befogadására ne legyen alkalmas, a cs ben és a cs torkolatbanő ő ő
elhelyezett  sz kítések  megakadályozzák  rméretes  lövedékek  kilövését.  A  gyártásiű ű
technológia  biztosítsa,  hogy  a  fegyverb l  a  l szer  betöltését  akadályozó  gátat,  vagy  aő ő
cs torkolatnál elhelyezett, rméretes lövedék kilövését akadályozó sz kítést roncsolásmenteső ű ű
módon  ne  lehessen  eltávolítani.  Revolvereknél  valamennyi  töltény rbe  és  a  cs beű ő
roncsolásmentes módon nem eltávolítható sz kítést kell szerelni.ű
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Cserélhet  csöv  l fegyverekb l készült színházi fegyvereknél a fegyver tokrészét – vagyő ű ő ő
félautomata pisztolyok esetén a szánt – úgy kell módosítani, hogy abba a fegyverhez való
eredeti t zfegyver-cs  roncsolásmentes módon ne legyen beszerelhet .ű ő ő

A cs ben található egyéb sz kítéseket  kicsavarodás,  kiesés ellen ragasztással, forrasszal,ő ű
illetve csappal rögzíteni kell.”

7. melléklet a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelethez

„23. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Sorszám:
VIZSGABIZONYÍTVÁNY
Igazolom, hogy ................................................ (név) ......................................... (szül. hely és
id )  .................................  (lakcím)  a  megyei  (budapesti)  rend r-f kapitányság  el tt  aő ő ő ő
házilagos  l szerszerelésre  és  -újratöltésre  vonatkozó  elméleti  és  gyakorlati  vizsgátő
eredményesen letette.
...............................20 .............

.........................................
bizottság elnöke

P. H.
................................... ...................................

bizottsági tag bizottsági tag
”

1 A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2 A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3 A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4 A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5 A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6 A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7 A 29. § (1) bekezdés 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát
vesztette.

8 A 29. § (2) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát
vesztette.




