
Megjelent az új fegyvertörvény! --- 2012. május 

 

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvényben (továbbiakban: Ftv.) 

és a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletet 

(továbbiakban: R) érintő, május 1-én hatályba lépő jogszabályváltozásokról. 

 

I. Engedélyezési eljárás 

 

Az engedélyezési eljárás menete lényegesen egyszerűsödik. Megszűnik a megszerzési 

engedély, helyette a fegyvertartási jogosultságot igazoló hatósági engedély, illetve hatósági 

igazolvány kerül bevezetésre, melyekkel lőfegyver vásárolható. 

 

Első lőfegyver megvásárlására a R. 2. § alapján hatósági engedély birtokában 90 nap áll 

rendelkezésre. A R. 38. § (1) bek. m) pontja szerint a már lőfegyvertartási engedéllyel 

rendelkező személyek meglévő fegyvertartási engedélyük bemutatásával további lőfegyvert 

vásárolhatnak. A megvásárolt lőfegyvert 8 napon belül a lakhely szerint illetékes 

rendőrhatóságon be kell jegyeztetni a fegyvertartási engedélybe.  

 

További változások:  
 

A fegyvertartás személyi akadályaként a Ftv. 3/A (2) bek. b) pontjában felsorolt 

bűncselekmények közül kikerült a lopás, csalás, sikkasztás, természetkárosítás, hűtlen 

kezelés, orgazdaság. A cselekmények köre ugyanakkor kiegészült a személyi szabadság 

megsértése, zaklatás, embercsempészés, hatóság eljárásának megzavarása, visszaélés 

haditechnikai termékekkel és szolgáltatásokkal, harckészültség veszélyeztetése 

bűncselekményével. 

 

Fenti jogszabályi helyben felsorolt bűncselekmények elkövetése után a büntetett előélethez 

fűződő joghátrányok alóli mentesítést követően  

- 5 évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén 12 év helyett 8 év  

- 5 évet el nem érő végrehajtandó szabadság vesztés esetén a mentesítéstől számított 10 

év helyett 5 év után engedélyezhető a lőfegyvertartás. 

 

Közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított 5 év helyett a 

mentesítés beálltától engedélyezhető a lőfegyvertartás. 

A végrehajtásban felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 8 év 

helyett 4 évig nem engedélyezhető a lőfegyvertartás. 

 

Amennyiben szabálysértési hatóság a Ftv. 3/A. § b) pontjában meghatározott 

szabálysértések elkövetése miatt jogerősen megállapította a felelősséget, a határozat jogerőre 

emelkedését követő 2 év helyett 6 hónapig terjed a fegyvertartási jogosultságban való 

korlátozás. 

 

A Ftv. 3/A. § e) pontja alapján a hatóság visszavonhatja az engedélyt 6 hónapi időtartamra, ha 

az engedélyes a kötelezettségét súlyosan megszegi. Jelentős változás, hogy a Ftv. 5. § (1) 

bek. b) pontja - a cselekmény súlyához, jellegéhez, gyakoriságához, illetve 

következményeihez mérten - mérlegelési jogkört biztosít a rendőrhatóságnak. 

  

További könnyítés, hogy a R. 32. § (1)-(2) bekezdése alapján az önvédelmi illetve 

vagyonvédelmi célú lőfegyverek kivételével a kiadott engedélyek visszavonásig hatályosak. 



 

II. Lőfegyvertartás szabályaiban bekövetkezett változások: 

 

1. Tárolás R. 42. § (1) b)  

 

Új elem, hogy korábban az engedélyes által állandóan lakott lakás helyett az alkalmanként 

visszatérő módon látogatott lakásban is engedélyezhető a lőfegyver tárolása. További 

könnyítés, hogy a lőfegyver tárolására szolgáló fém szekrény helyett a jogszabály 

megfogalmazása szerint a „számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból 

készült” szekrény is elfogadható.  

A R.42. § (3) bekezdés alapján a lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer a tartásukra jogosult 

személy folyamatos jelenléte esetén elzárás illetve elkülönítés nélkül is tárolható. 

 

2. Szállítás R. 38. § (1) bek. 

 

Az engedélyes a lőfegyver szállítása során köteles megtenni minden szükséges intézkedést 

annak érdekében, hogy a lőfegyveréhez, lőszereihez illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 

 

A R. 38. § -át kiegészítő (1a), (1b) bekezdések szerint hivatásos vadász szolgálati 

lőfegyverét működési területén belül a település közigazgatási területén, valamint 

közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítás kivételével ürítetlen állapotban illetve a 

tokban történő szállítást mellőzve is szállíthatja.  

Társas vadászat során a vadász a vadászterületen belül a település közigazgatási területén 

valamint közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítás kivételével ürítve, a tokban 

történő szállítást is mellőzve is szállíthatja lőfegyverét.  

 

3. Lőfegyver átadás 

 

Változott a lőfegyver átadására vonatkozó szabály. A R. 37. § (2) bekezdés alapján az 

engedélyesnek legkésőbb az átadást megelőző napon kiállított teljes bizonyító erejű 

magánokiratba kell foglalni az átadás tényét, melyet az átadónak az engedélye 

hatályosságának teljes időtartama alatt meg kell őriznie. A jövőben megszűnik a fegyver 

átadására vonatkozó, a rendőrhatóság felé teljesítendő bejelentési kötelezettség. 

 

III. A tartással kapcsolatos egyéb változások: 

 

R. 5. § (1a) bek.: Engedélyessel szemben indult büntetőeljárás során az engedélyt vissza kell 

vonni, majd a büntetőeljárás befejezését követően felmentés esetén intézkedni kell a lőfegyver 

visszaadásáról és tárolási díj nem számolható fel. (R. 5. § (1a) bek.) 

 

A rendőrség a jövőben értesíti a vadászati hatóságot az engedély visszavonásáról! 

 

Lőfegyver engedély elvesztését követően a R. 38. § (5) bek. szerint a jövőben haladéktalanul 

értesíteni kell az engedélyező hatóságot, a régi szabályozás e kötelezettség teljesítésére 5 

napot biztosított az engedélyes számára. 

 

IV. Házilagos lőszerszerelés és újratöltés R. 42. § (2) bek. 

 

Az eljárás - mely kérelemre indul - a rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozik. Házilagos 

lőszerszerelésre és újratöltésre kizárólag lőfegyver, lőszer tartására jogosító engedéllyel 



rendelkezőnek adható meg az engedély, feltéve, hogy a lőszerelem tárolásának feltételeivel 

rendelkezik az engedélyes. A tevékenység előzetes vizsgakötelezettség teljesítéshez is kötött. 

Engedély birtokában is csak az engedélyes engedélyébe bejegyzett lőfegyver kaliberéhez 

használható lőszer készíthető, és nem adható át illetve nem forgalmazható a házilagosan 

készített lőszer. A tevékenység során számos egyéb fizikai biztonsági szabálynak is eleget kell 

tenni. 

 

Kérem, amennyiben tájékoztatásommal, illetőleg a fegyvertartással kapcsolatban bárminemű 

információra van szükségük, közvetlenül tájékozódjanak az illetékes rendőrkapitányság 

fegyverügyi előadóitól, az esetleges félreértések elkerülése végett. 

 

          Bogacskó József 

 


