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Kedves Fegyverismereti Vizsgára készülő jelöltek!
Jelen anyag elkészítésével segítő kezet szeretnénk nyújtani Nektek, tagjaink, versenyzőink,
illetve minden külső érdeklődő számára, akik sportköri aktivitásuk, munkájuk, vagy hobbijuk
miatt fegyverismereti vizsgára készülnek.
Ne felejtsük el, a lőfegyver nemcsak sportszer, hobbi-, és/vagy munkaeszköz, hanem
nagyon komoly felelősséget is jelent azok számára, akik azt kézbe veszik. Elméletben és
gyakorlatban felkészült ember kezében a lőfegyver nagy biztonsággal és örömmel használható
megszelídített tárggyá válik, míg ellenkező esetben nagyon komoly balesetek forrása lehet.
Az elméleti felkészülésen túl, nagy jelentősége van a gyakorlati felkészülésnek, melyet csak
megfelelően képzett szakember vezetésével, megfelelő környezetben lehet korrekt és valós
felkészültséget jelentő módon elvégezni. Ez nyilvánvalóan mindenkinek mást jelent, hiszen
akinek munkájához szükséges, ott a munkahely, vagy a képzőhely (pl. vagyonőrök) konkrét
útmutatást tud adni a gyakorlati fegyverismereti és lő kiképzést illetően, a sportlövészek
számára pedig a lőegyletek és sportklubok adnak erre lehetőséget.
Az elméleti ismeretek és a gyakorlati készségek későbbi folyamatos frissítése és szinten
tartása legalább olyan fontos, mint azok megszerzése!
A fegyverismereti vizsgára való elméleti felkészüléshez feltétlenül szükséges az alábbi
jogszabályok részletes ismerete:
1) 22/1991. (XI.15.) NM rendelet a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
(link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100022.NM ),
2) 49/2004. (VIII.31.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági
tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és gyakorlati jártassági
követelményekről,
(link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400049.BM )
3) 50/2004. (VIII.31.) BM rendelet a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási
vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos
tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól,
(link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400050.BM )
4) 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről,
(link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400253.KOR )
5) 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről,
(link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400024.TV )
6) 31/2006 (VI.1.) GKM rendelet a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek
vizsgálatáról,
(link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600031.GKM )
7) 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről,
(link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV )
8) 1996. évi LV. törvény a a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
(link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600055.TV )
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9) 79/2004. (V.4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
(link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400079.FVM )
A fegyverismereti vizsgán megkövetelt elméleti és gyakorlati jártasság minimálisan
elvárható alapkövetelményeit a 49/2004. (VIII.31.) BM rendelet 1. sz. melléklete szerint,
tételesen megadott kérdéssor határozza meg.
A jogalkotó nem kívánta csak a megadott konkrét kérdésekre korlátozni a feltehető kérdéseket,
így a kérdések után egy általános felhatalmazást is ad a vizsgabizottságok számára, a
következők szerint: „A fegyverismereti és jártassági vizsgán a vizsgabizottság tagjai a
fentieken kívül további olyan jogszabály-, és fegyverismereti kérdéseket is feltehetnek,
amelynek ismerete a vizsgázótól elvárható.”
Jelen anyag keretében kérdésről kérdésre haladva, részletes jogszabályi hivatkozásokkal
segítve próbálunk segítő kezet nyújtani az elméleti felkészüléshez.
Mindenkinek sikeres elméleti és gyakorlati felkészülést kíván a szerkesztő és lektorai.
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ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK - JOGSZABÁLYISMERET

§
1. A lőfegyverismeret fontossága és a fegyvertartási engedély érvényességi ideje.
a. A lőfegyverek típusainak, azok szerkezetének, működésének, hatásainak, szétés összeszerelésének, valamint a hozzávaló lőszereknek, és azok típusainak,
tulajdonságainak pontos ismerete nélkül biztonságos lőfegyver használat nem
létezik. Ezen túlmenően nagyon fontos, hogy a lőfegyverismereti elméleti és
gyakorlati jártasság mellett, a jelölt a hatályos jogszabályi környezettel és a
jogszabályok által előírt rendelkezésekkel is maximálisan tisztában legyen.
Szabálytalanságoknak, a jogszabályok be nem tartásának, illetve szabálytalan
fegyverkezelésnek rendkívül komoly, akár emberi életet veszélyeztető
következményei lehetnek, melyek viszont mind polgári-, mind büntetőjogi eljárást
vonhatnak maguk után, és viszonylag könnyen szabadságvesztés büntetés
kiszabását is eredményezhetik.
A törvényalkotó ezért a 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. (c)
pontjában előírja, hogy lőfegyver tartására, illetve viselésére csak olyan személynek
adható engedély, aki – több más feltétellel egyetemben – eleget tett a
lőfegyverismereti elméleti és gyakorlati vizsga követelményeinek is. A
lőfegyverismereti vizsgára való jelentkezés szabályait, valamint annak minimális
követelményrendszerét egy másik vonatkozó jogszabály, a 49/2004. (VIII.31.) BM
rendelet, illetve annak 1. sz. melléklete szabályozza.
Aki engedély nélkül tart lőfegyvert, vagy lőszert (részletekért ld. a hivatkozott
jogszabályi helyet), az a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 325. § (1) és
(2) bek. alapján 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha ugyanezt
üzletszerűen, vagy bűnszövetségben teszi, a büntetési tétel a 325. § (3) bek. szerint
5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. Az (5) bek. szerint, már az erre utaló
előkészület is 3 évig terjedő szabadságvesztés kiszabásához vezethet.
b. A fegyvertartási engedély, valamint a gáz- és riasztófegyver viselésére kiadott
engedély, általános szabályként visszavonásig érvényes.
Hivatkozott jogszabályi hely a 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 32. § (1) bek., mely
a 2004. évi XXIV. törvény, röviden Fegyvertörvény (Ftv.) 3. § (1) bek. c) és ca)
alpontjában definiált, illetve egyéb, itt felsorolt fegyverféleségekre vonatkozik.
Ez alól kivételt képeznek – és csak öt évig hatályosak a kiadott tartási engedélyek –
a 253/2004. (VIII.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdés szerinti esetek, melyeket a
jogszabály a következőképpen határoz meg: „Az önvédelmi célú lőfegyver, valamint
a 253/2004. (VIII.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés g) pontjában megjelölt
szervezet által az ott meghatározott lőfegyver tartására jogosító engedély öt évig
hatályos,
hatályossága
kérelemre
alkalmanként
további
öt
évre
meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt
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vizsgálata alapján - biztosítottak, és a kérelmező ̋ az engedély meghosszabbítását
legalább harminc nappal a hatályossága lejártát megelőzően kérelmezi. A feltételek
ismételt vizsgálata a lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot
igazoló vizsga megismétlésére nem terjed ki.”
(A fent hivatkozott 28. § (2) bek. g) pont által leírt szervezet: „rövid lőfegyverre az a
szervezet, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen őrzi, mások életét, testi
épségét hivatásszerűen védi, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a
lőfegyver”.)
További kivétel az ún. Európai lőfegyvertartási engedély, amely szintén csak öt
évig érvényes és újabb öt évre, az engedélyes kérésére meghosszabbítható.
Hivatkozott jogszabályi hely a 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 51. § (2) bek.
2. A tűzfegyver fogalma és a fegyvertartási engedély érvényességének ideje.
a. A 2004. évi XXIV. törvény 2. § 29. pont szerint a TŰZFEGYVER:
„A Mellékletben meghatározott „A”, „B”, „C”, vagy „D” kategóriába tartozó – vagy
ilyenné alakított – eszköz, amelyből gyúlékony hajtóanyag segítségével szilárd
anyagú lövedék lőhető ki, kivéve, ha
a) a jogszabályban meghatározott módon hatástalanították,
b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére, vagy szigonnyal
történő halászatára, illetve ipari, vagy műszaki célokra tervezték,
feltéve, hogy rendeltetésszerűen csak e célokra használható, vagy
c) a jogszabály rendelkezése alapján muzeális fegyvernek minősül.”
Melléklet a 2004. évi XXIV. törvényhez:
Tűzfegyverek és lőszerek
„A” kategória
1. Automata tűzfegyverek.
2. Más tárgynak álcázott tűzfegyver.
3. Páncéltörő (áthatoló), robbanó, fényjelző, vagy gyújtólövedékeket tartalmazó
lőszer, valamint az ilyen lőszerhez való lövedék.
4. Expanzív (kiterjedő) lövedéket tartalmazó pisztoly-, és revolver lőszer, valamint az
ilyen lőszerhez való lövedék, kivéve a vadászati vagy sportlövészeti célokat szolgáló
lőfegyverhez, a használatukra jogosult személy számára.
„B” kategória
1. Félautomata, vagy ismétlő rövid tűzfegyverek.
2. Központi gyújtású, egylövetű rövid tűzfegyverek.
3. Peremgyújtású, egylövetű rövid tűzfegyverek, melyek teljes hossza 28 cm-nél
rövidebb.
4. Félautomata hosszú tűzfegyverek, amelyek tölténytára és töltényűrje együttesen
háromnál több lőszer befogadására alkalmas.
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5. Félautomata hosszú tűzfegyverek, amelyek tölténytára és töltényűrje együttesen
háromnál több lőszer befogadására nem alkalmas, ha a töltőszerkezet
eltávolítható, vagy ha nem biztos, hogy szokásos sorszámokkal a tűzfegyvert nem
lehet olyan tűzfegyverré átalakítani, amelynek tölténytára és töltényűrje
együttesen háromnál több lőszer befogadására alkalmas.
6. Ismétlő és félautomata hosszú tűzfegyverek huzagolatlan, 60 cm-t meg nem haladó
hosszúságú csővel.
7. Külső formában automata szerkezetű tűzfegyverre hasonlító félautomata
tűzfegyverek.
„C” kategória
1. A „B” kategória 6. pontjában felsoroltakon kívüli egyéb ismétlő hosszú
tűzfegyverek.
2. Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolt csővel.
3. A „B” kategória 4-7. pontjaiban felsoroltakon kívüli félautomata hosszú
tűzfegyverek.
4. Peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek, amelyeknek teljes hossza legalább 28
cm.
„D” kategória
1. Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolatlan csővel.”
b. A fegyvertartási engedély, valamint a gáz- és riasztófegyver viselésére kiadott
engedély, általános szabályként visszavonásig érvényes.
Hivatkozott jogszabályi hely a 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 32. § (1) bek., mely
a 2004. évi XXIV. törvény, röviden Fegyvertörvény (Ftv.) 3. § (1) bek. c) és ca)
alpontjában definiált, illetve egyéb, itt felsorolt fegyverféleségekre vonatkozik.
Ez alól kivételt képeznek – és csak öt évig hatályosak a kiadott tartási engedélyek –
a 253/2004. (VIII.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdés szerinti esetek, melyeket a
jogszabály a következőképpen határoz meg: „Az önvédelmi célú lőfegyver, valamint
a 253/2004. (VIII.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés g) pontjában megjelölt
szervezet által az ott meghatározott lőfegyver tartására jogosító engedély öt évig
hatályos,
hatályossága
kérelemre
alkalmanként
további
öt
évre
meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt
vizsgálata alapján - biztosítottak, és a kérelmező az engedély meghosszabbítását
legalább harminc nappal a hatályossága lejártát megelőzően kérelmezi. A feltételek
ismételt vizsgálata a lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot
igazoló vizsga megismétlésére nem terjed ki.”
(A fent hivatkozott 28. § (2) bek. g) pont által leírt szervezet: „rövid lőfegyverre az a
szervezet, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen őrzi, mások életét, testi
épségét hivatásszerűen védi, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a
lőfegyver”.)
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További kivétel az ún. Európai lőfegyvertartási engedély, amely szintén csak öt
évig érvényes és újabb öt évre, az engedélyes kérésére meghosszabbítható.
Hivatkozott jogszabályi hely a 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 51. § (2) bek.
3. A lőszer fogalma. Milyen lőfegyvert nem lehet forgalmazni és tartani?
a. A 2004. évi XXIV. törvény 2. § 22. pont szerint a LŐSZER:
„Olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet
tartalmaz.”
b. A 2004. évi XXIV. törvény 4. § szerint:
„(1) bek.: A jogszabály eltérő rendelkezése hiányában NEM ENGEDÉLYEZHETŐ:
a) az ’A” kategóriába tartozó tűzfegyver vagy lőszer;
b) az automata lőfegyver;
c) a hangtompító;
d) külső formájában automata szerkezetű fegyverre hasonlító
félautomata lőfegyver;
e) huzagolt csövű lőfegyverhez való leváló köpenyes lövedékkel szerelt
lőszer tartása, valamint lézeres célzókészülék és éjszakai irányzék
lőfegyverre történő felszerelése.
(2) bek.: Nem engedélyezhető olyan lőfegyver, lőszer tartása, amelynek
használatát arra a célra, amelyre kérelmezték, más jogszabály tiltja.”
DE! A 2004. évi XXIV. törvény 1. § (2) bek. szerint:
„A törvény eltérő rendelkezéseinek hiányában e törvény hatálya nem terjed ki
f) a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
g) a Magyarország területén állomásozó fegyveres szervek,
h) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
i) a rendvédelmi szervek,
j) a fegyveres biztonsági őrség (az Országgyűlési Őrség, a rendészeti, illetve
katonai képzést folytató felsőoktatási intézmény)
által jogszerűen birtokolt lőfegyverekre, lőszerekre és egyéb fegyverekre, valamint
ezeknek a felsorolt szervek által történő megszerzésére és az általuk üzemeltetett
lőterekre...”
Ezért olyan lőfegyver, amely a fenti jogszabályi tétel hatálya alá esik, nem
forgalmazható és nem tartható.
Nem forgalmazható továbbá olyan lőfegyver, amely NEM felel meg a 253/2004.
(VIII.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésben részletezett követelményeknek:
„Fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha azt külön jogszabály
szerint
- egyedi, vagy típusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos működés céljából
megvizsgálták,
- alkalmasságát beütött próbajel igazolja,
- valamint egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számmal
látták el,
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-

-

lőfegyver esetében nem alkalmas arra, hogy más tárgy benyomását keltse,
továbbá a vadászathoz, vagy sportlövészethez szükséges mértéken túl nem
alkalmas az összehajtásra, megrövidítésre, a gyorsított szétszerelésre és
átalakításra,
és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal
rendelkezik.”

4. A lőfegyver megszerzésére és tartására ki kaphat engedélyt?
Aki

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

erre vonatkozó kérelmet nyújtott be,
tizennyolcadik életévét betöltötte,
cselekvőképes,
büntetlen előéletű, és megfelel a 2004. évi XXIV. törvény 3/A. § (2) bek. a) - c)
pontjában részletezett kritériumoknak, azaz nemcsak büntetlen előéletű, de
nem áll büntetőeljárás, és/vagy szabálysértési eljárás hatálya alatt a jogszabály
által felsorolt területeken és erről hatósági erkölcsi bizonyítványt mutat be az
engedélyező hatóságnak (sima erkölcsi nem elég!),
a jogszabályban előírt, lőfegyver tartásához szükséges egészségügyi
alkalmasságát igazolja,
a jogszabályban előírt, lőfegyver és lőszer tárolására alkalmas feltételekkel
rendelkezik,
a jogszabályban előírt, elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgával
rendelkezik,
állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

Jogszabályi hivatkozások: 2004. évi XXIV. törvény 3/A. §, valamint a 253/2004. (VIII.31.)
Korm. rendelet 21. § - 35. § közötti teljes szekció.
Speciális esetek:
a. Vadászat: A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 24. § szerint: Vadászatra lőfegyver
tartása annak a személynek engedélyezhető, aki a vad védelméről, a
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben (a
továbbiakban: Vtv.) a vadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott személyi
feltételeinek megfelel. Vadásznak a Vtv.-ben nem tiltott lőfegyver tartása
engedélyezhető.
b. Önvédelem: 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 25. § szerint:
„(1) bek. E rendelet eltérő rendelkezése hiányában önvédelmi célra rövid lőfegyver és
lőszer tartása annak engedélyezhető, aki bizonyítja, hogy élete, testi épsége tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt - fokozott védelmet igényel.
(2) bek. Önvédelmi célra kettő darab rövid lőfegyver tartása engedélyezhető.”
c. Sportlövészet: A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 23. § szerint:
„(1) bek. E rendelet eltérő rendelkezése hiányában sportlövészetre lőfegyver tartása
annak a sportolónak engedélyezhető, aki sportegyesületnél leigazolt, az országos
sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel rendelkező
minősített sportlövő és rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú
9
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lőfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja.
(3) Az (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazása során minősített sportlövő az,
akinek az országos sportági szakszövetség által kiadott minősítése van. (4) bek.
Sportlövőnek sportlőfegyver tartása engedélyezhető.”
d. EU más tagállamában lakóhellyel rendelkező személy esetén: A 253/2004.
(VIII.31.) Korm. rendelet 26. § (6) bek. szerint: „Az Európai Unió más tagállamában
lakóhellyel rendelkező személy részére lőfegyver tartása akkor engedélyezhető, ha a
lakóhely szerinti tagállam illetékes hatósága ezzel előzetesen egyetértett.”
5. Hol, hogyan kell a lőfegyvert és a lőszert tárolni?
A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 42. § (1) – (3) bek. szerint:
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában
a) a lőfegyvert a tartására jogosult személy által állandóan lakott vagy
rendszeresen, illetve alkalmanként visszatérő módon látogatott lakásban –
szervezet esetén őrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben – ürített
állapotban, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült
és biztonsági zárral ellátott szekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell
tárolni,
b) rövid lőfegyvert az a) pontban meghatározott egyéb feltételek betartása mellett,
falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső
erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban is
lehet tárolni,
c) a lőszert a lőfegyvertől elkülönítve, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is
ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy falhoz,
padlóhoz, szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is
ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban, illetéktelen
személyektől elzárva kell tárolni.
(2) A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági
fóliával kell ellátni, valamint a tárolóhelyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy
távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni
a) „A” kategóriába tartozó lőfegyver,
b) 10 darabot meghaladó számú lőfegyver, illetve 1’000 darabot meghaladó
számú lőszer, vagy
c) lőfegyvernek vagy lőszernek a 28. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján
kiadott engedéllyel rendelkező szervezet által történő tárolása esetén.
(3) A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer a tartásukra jogosult személy folyamatos
jelenléte esetén elzárás, illetve elkülönítés nélkül is tárolható.
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6. Sorolja fel a tűzfegyver fődarabokat. Mi a szemrevételezési és vizsgálati tanúsítvány?
a. A 2004. évi XXIV. törvény 2. § 30. pont szerint TŰZFEGYVER FŐDARAB
(lőfegyverdarab):
„a fegyvercső, váltócső, betétcső, zár, vagy zárszerkezet, forgódob és az ezeket
egybefogó tokszerkezet. A tűzfegyver fődarab abba a tűzfegyver kategóriába
tartozik, amelyre felszerelték vagy amelyhez gyártották.”
b. A 31/2006 (VI.1) GKM rendelet a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek
vizsgálatáról írja elő a fegyver, fegyveralkatrészek és lőszerek forgalomba hozatal
előtti, illetve időszakos felülvizsgálatának szabályait.
A szemrevételezési és vizsgálati tanúsítványt „Tanúsítvány” címmel a Polgári
Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. állítja ki (1031 Budapest, Gyöngysor u. 6.)
A tanúsítvány kiadása előtti vizsgálat kiterjed a vizsgált lőfegyver jogi-,
műszaki-, biztonsági-, és egyéb paramétereinek, jogszabály által részletesen
előírt teljes körű vizsgálatára.
Új lőfegyver esetén a tanúsítvány általános szabályként 10 évig érvényes, ami újra
és újra 10 évre meghosszabbítható. Bizonyos esetekben, a fegyver állapota alapján a
vizsgáló, rövidebb időre is adhat tanúsítványt.
Lejárt tanúsítványú lőfegyver, gáz- és riasztófegyver használata tilos!
(253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 38. § (1) bek. j) pontja)
7. Mikor nem lehet a lőfegyvert szállítani, viselni, használni?
A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 38. § (1) bek. c) pontja szerint:
„Fegyverét nem viselheti és nem használhatja szeszes italtól befolyásolt állapotban,
illetve ha szervezetében kábítószer, illetve pszichotróp anyag van.”
8. A lőfegyverek szállításának szabályai.
A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 38. § (1) bek. szerint:
„a) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési
eszközön – az (1a) és (1b) bekezdésekben meghatározott kivétellel, illetve
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – vadászlőfegyverét vagy
sportlőfegyverét csak ürítve, tokban, sportcélú rövid lőfegyverét üres tárral, a
fegyver és a lőszer elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt
tárolóeszközben szállíthatja, amelynek során köteles megtenni minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy a lőfegyverhez, lőszerhez illetéktelen személy ne
férhessen hozzá;
b) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési
eszközön önvédelemre, személy és vagyonvédelemre engedélyezett rövid
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lőfegyverét, viselési engedély esetén gáz- és riasztófegyverét betárazva, a véletlen
elsülés ellen biztosítva, - a személy és vagyonvédelemre engedélyezett rövid
lőfegyver kivételével – rejtve viselheti;
e) a lőfegyver szállításakor, viselésekor és használatakor köteles a lőfegyvertartási
engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt, illetve gáz- és riasztófegyver
viselésekor a fegyvertartási (+viselési) engedély meglétét igazoló hatósági
igazolványt magánál tartani;
1a) A hivatásos vadász feladatának ellátása során szolgálati vadász- és
maroklőfegyverét a működési területén belül – a település közigazgatási
belterületén, valamint közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítás
kivételével – ürítetlen állapotban, illetve a tokban történő tartást mellőzve
szállíthatja.
1b) A vadászat során a vadászlőfegyver tartására jogosult vadászlőfegyverét
kizárólag a vadászterületen belül – a település közigazgatási belterületén, valamint
közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítás kivételével – ürítetlen
állapotban, illetve a tokban történő tartást mellőzve szállíthatja.
9. Mi a teendője, ha lőfegyverét – megszerzésre jogosultnak, vagy forgalmazónak –
eladta?
A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 38. § (1) bek. k) pontja szerint:
„Ha lőfegyverét eladta, az annak átvételéről kapott elismervényt vagy az eladás
tényét igazoló egyéb okiratot köteles – a lőfegyvertartási engedéllyel és az ennek
meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal együtt – az azt kiállító rendőri szervnek
nyolc napon belül bemutatni;”
10. A lőfegyver használata esetén milyen okmányokat kell az engedélyesnek magánál
tartani?
-

személyazonosság igazolására szolgáló okmány (személyazonosító
igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél)
lakcímkártya
lőfegyvertartási engedély (lőfegyver viselési engedély) az adott lőfegyverre
lőfegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány
a Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. tanúsítványa az adott lőfegyverre
sportlőfegyver esetén a sportági szakszövetség által kiadott érvényes
versenyengedély
vadászlőfegyver esetén érvényes állami vadászjegy, vadászati engedély
gáz- és riasztófegyver közterületen való viselése, használata esetén az adott
fegyverre szóló lőfegyver viselési engedély
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11. Hatósági ellenőrzéskor mi a kötelessége a lőfegyver tulajdonosának?
A jogszabályban meghatározott követelmények és feltételek meglétét a rendőrség
ellenőrzi. Az engedélyes köteles
- az ellenőrzést mindenkor lehetővé tenni,
- az ellenőrzést végző rendőrt a tárolás céljaira szolgáló helyiségbe
beengedni,
- részére minden szükséges információt és tájékoztatást megadni,
- felhívására a fegyvert, lőszert és a szükséges dokumentumokat átadni.
Ellenőrzéskor mindig jegyzőkönyvet kell felvenni, egy példányát a helyszínen át kell
adni, vagy legkésőbb 5 munkanapon belül az engedélyessel ismertetni kell a
tartalmát.
12. Kinek adható és kinek engedhető át a lőfegyver?
a. Lőfegyver átadása: „amikor a tartásra jogosító hatósági engedélyben megjelölt
eszköz a tartására jogosult felügyelete alól kikerül” (2004. évi XXIV. tv. 2. § 36.)
b. Lőfegyver átengedése: „amikor a tartásra jogosító hatósági engedélyben
megjelölt eszközt a tartására jogosult felügyelete alatt használják vagy
birtokolják” (2004. évi XXIV. tv. 2. § 37.)
A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 37. § szerint:
„Lőfegyver, lőszer átadása, átengedése
37. § (1) Lőfegyver, lőszer - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - lőfegyverkereskedőnek, a fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezetnek és annak adható át,
aki az átadott lőfegyvertartási céljának és jellegének megfelelő lőfegyver tartására
jogosító engedéllyel rendelkezik.
(2) A kereskedelemért felelős miniszter rendeletében a fegyver és lőszer vizsgálatára
kijelölt szervezet, valamint a lőfegyver-kereskedő részére történő átadás kivételével a
lőfegyver átadását - az átadás várható időtartamának megjelölésével - legkésőbb az
átadást megelőző napon kiállított teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni,
amelyet az átadott fegyver vonatkozásában az átadó részére kiadott engedély
hatályosságának teljes időtartama alatt meg kell őrizni.
(3) Vadászlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer vadászatra vadászlőfegyver tartására
jogosultnak átengedhető.
(4) Sportlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer sportlövészetre sportlőfegyver tartására
jogosultnak átengedhető.
(5) A lőtér üzemeltetője lőfegyverét, lőszerét a lőtéren átengedheti lőgyakorlatot is
magába foglaló szakképzésben résztvevő személynek és annak a tizennyolcadik
életévét betöltött személynek, aki a lőfegyvertartás hatósági engedélyezésének
feltételeként előírt tanfolyamon, lőgyakorlaton vesz részt.
(6) A sportegyesület a lőfegyverét és a lőszerét
a) átengedheti
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aa) a tizennegyedik életévét betöltött, versenyengedéllyel vagy rajtengedéllyel
rendelkező sportolójának – a tizennyolcadik életév betöltéséig az ab) alpontban vagy a
b) pontban meghatározott személyek valamelyikének folyamatos felügyelete mellett –
a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének időtartamára, továbbá
ab) a tizennyolcadik életévét betöltött tagjának az edzés időtartamára, valamint
b) átadhatja a tizennyolcadik életévét betöltött, versenyengedéllyel vagy
rajtengedéllyel rendelkező sportolójának a lőfegyver és a lőszer tárolásának helye és a
sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének helyszíne közötti közvetlen szállítás
időtartamára.
(7) A 28. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet lőfegyverét, lőszerét a 35. § (1)
bekezdése szerinti engedélyben feltüntetett, a vele írásban foglalt szerződés alapján
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő, a lőfegyver
tartásához szükséges – e rendeletben meghatározott – feltételekkel rendelkező
személynek, a szerződésben meghatározott feladat tényleges ellátásának
időtartamára átadhatja.
(8) Filmgyártási célú lőfegyver olyan, a filmforgatásban szerződés alapján közvetlenül
közreműködő személynek engedhető át, aki részt vett a filmgyártási célú lőfegyvert
tartó szervezet által végzett biztonsági oktatáson, ezt aláírásával igazolta és az
oktatottak elsajátításáról a lőfegyvert átengedő személy meggyőződött. A biztonsági
oktatáson való részvételt igazoló dokumentumot a filmgyártási célú lőfegyver
tartására jogosult szervezet az engedély hatályosságának tartama alatt mindvégig
köteles megőrizni. A fegyver átengedéséért, visszavételéért és biztonságos műszaki
állapotáért a filmgyártási célú lőfegyvert tartó szervezet gyártásra jogosító hatósági
engedéllyel rendelkező tagja felel.
(9) Kizárólag olyan filmgyártási célú lőfegyver engedhető át, amelynek csövébe a hozzá
való lőszer betöltését akadályozó gátat vagy a fegyver űrméretének megfelelő lövedék
kilövését megakadályozó szűkítést szereltek.
(10) Filmgyártási célú lőfegyver filmforgatás helyszínén viselhető és használható.”
13. Mikor kell a lőfegyvert a vizsgálatra kijelölt szervezetnek bemutatni?
Általánosságban elmondható, hogy lőfegyvert kötelező vizsgálatra bemutatni a
következő esetekben:
- gyártást követően, forgalomba hozatal előtt,
- a vizsgálati tanúsítvány lejártakor,
- fődarabok javítása, cseréje esetén,
- ha a tulajdonos úgy ítéli meg, hogy a lőfegyver – valamilyen meghibásodás,
vagy elhasználódás következtében – balesetveszélyes lehet,
- használt lőfegyver adásvétele során, az adott jogügylet által megkövetelt
módon (a rendőrhatóság csak érvényes, friss tanúsítvánnyal jegyzi be a
lőfegyvert).
A 31/2006. (VI.1.) GKM rendelet 3. – 8. § szerint:
„3. § (A fegyvert, fegyver fődarabjait és lövőkészüléket, illetve a lőszert, töltényt
forgalomba hozatal előtt vizsgálatra be kell mutatni.
(2) A bemutatás kötelezettsége terheli:
14

A szerző engedélye nélküli terjesztése és/vagy másolása jogszabályba ütközik!
Minden jog fenntartva – Dr. Fábián Lajos – 2015-2016

a) Magyarország területén történő gyártás esetén a gyártót,
b) lőszerek kereskedelmi célú újratöltése esetén a szerelést végzőt,
c) más államból Magyarország területére történő behozatal esetén - ha a terméken
nem található elismert próbajel - a magyar forgalomba hozót,
d) a kereskedelmi forgalmon kívül beszerzett fegyverek esetén az engedéllyel
rendelkező használót.
4. § (1) Nem kell vizsgálatra bemutatni a más államból behozott fegyvert és lőszert
abban az esetben, ha
a) az egy részes államból származik és az illető ország elismert próbajelével van
ellátva; vagy
b) az nem részes államból származik, de azt egy részes állam vizsgáló állomása
bevizsgálta, és az illető ország elismert próbajelével látta el.
(2) Nem kell vizsgálatra bemutatni a házilagos lőszerszereléssel és -újratöltéssel
előállított lőszert.
5. § (1) A vizsgálat célja, hogy a fegyver, fegyver fődarabjai és lövőkészülék, illetve a
lőszer működése megfelel-e e rendelet előírásainak.
(2) A vizsgálat történhet e rendelet szerinti egyedi és típusjóváhagyó vizsgálattal.
6. § (1) A vizsgálat végzésére kijelölt nemzeti vizsgáló állomás a Polgári Kézilőfegyverés Lőszervizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vizsgáló).
(2) Amennyiben a fegyver, fegyver fődarabjai és lövőkészülék, illetve lőszer, töltény a
vizsgálaton megfelel, a Vizsgáló a fegyveren, a fegyver fődarabjain és lövőkészüléken,
illetve lőszer, töltény legkisebb csomagolási egységén próbajelet vagy próbabélyeget
helyez el, és megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítást ad ki.
7. § (1) Már használatban lévő fegyvert – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a
Korm. r. 38. § (1) bekezdés g) pontja alapján a tanúsítványban megadott érvényességi
határidő lejártakor, de legalább tízévenként újbóli vizsgálatra kell bemutatni. A
lövőkészüléket kétévenként újbóli vizsgálatra kell bemutatni, kivéve, ha a Vizsgáló a
tanúsítványban ennél rövidebb érvényességi határidőt határoz meg (a továbbiakban
együtt: időszakos vizsgálat).
(2)Vizsgálatra be kell mutatni a fegyvert vagy a lövőkészüléket
a) a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (4)
bekezdés b)-c) pontja szerinti javítást, illetve fődarabcserét, valamint a teherviselő
elemén, az elsülő- és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítást vagy helyreállítást
követően azonnal,
b) a fegyver, lövőkészülék megszerzése esetén - a megszerzés előtt 60 napon belül -, ha
az nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal.
(3) A már használatban lévő vadász- és sportlőfegyverek az időszakos vizsgálat alól
mentesek, ezen lőfegyvereket a (2) bekezdésben meghatározott esetekben kell
vizsgálatra bemutatni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatra a bemutatási kötelezettség az
engedéllyel rendelkező használót, a (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatra a
bemutatási kötelezettség a fegyver vagy a lövőkészülék javítása, fődarab cseréje,
valamint a teherviselő elemén, az elsülő- és biztosító szerkezetén végrehajtott
módosítása vagy helyreállítása esetén a javítást végzőt, a fegyver, lövőkészülék
megszerzési szándéka esetén - a felek eltérő rendelkezése hiányában - a fegyvertől,
lövőkészüléktől megváló személyt terheli.
(5) Amennyiben a fegyver vagy a lövőkészülék az időszakos vizsgálaton megfelel, a
Vizsgáló tanúsítást ad ki, amely tartalmazza, hogy a fegyver vagy a lövőkészülék a
15
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jogszerű használatra alkalmas.
8. § Szemlére kell bemutatni azt a fegyvert, amelyen Magyarország által elismert
külföldi próbajelek (a továbbiakban: elismert próbajel) találhatóak, de a vizsgálatról
nem rendelkezik tanúsítvánnyal. Az elismert próbajeleket az 1. melléklet tartalmazza.
8/A. § A hordozható, robbanópatronnal működő rögzítő, és egyéb összeerősítésre
szolgáló gépek (lövőkészülékek) 2011. június 30-át követően nem hozhatók
forgalomba.”
14. Mi a teendője, ha lőfegyverét, vagy fegyvertartási engedélyét elvesztette?
A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 38. § (5) bek. szerint:
„(5) Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a lőfegyvertartásra jogosító
engedéllyel rendelkezik, lőfegyverének, valamint engedélyének, illetve az ennek
meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az
elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye ÉS a lakóhelye vagy tevékenységének helye
szerint illetékes rendőrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni. Az a személy, aki
gáz- és riasztófegyver 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 rendőrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni.”
15. Milyen adatok megváltozását kell a rendőrhatóságnak bejelenteni?
A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 38. § (1) bek. f) pontja szerint:
“f) köteles az engedély kiadására irányuló kérelemben szereplő adatok és a
lőfegyvertároló-hely megváltozását nyolc napon belül a lakóhely szerint illetékes
rendőrkapitányságnak bejelenteni;”
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HUZAGOLATLAN (SIMA) CSÖVŰ (SÖRÉTES) LŐFEGYVER KATEGÓRIA

16. A sörétes lőfegyvert milyen célra szabad használni?
Sörétes (huzagolatlan csövű) lőfegyvert természetes személy elsősorban szőrmés és
szárnyas apróvad vadászatára használhatja, de lövedék használatával vaddisznó
vadászatára is használható.
(A
lövedék,
amit
egy
ismert
lövedék
márka
ragadványneve
alapján
Brenneke/gyöngygolyó általánosító néven is ismerünk, tulajdonképpen egy
kaliberátmérőjű ólomból, vagy más anyagból készült lövedék, melynek tömege nagyjából
azonos a teljes söréttöltet össztömegével.)
Vadászati célra is engedélyezett sörétes lőfegyver tartására szóló lőfegyvertartási
engedéllyel rendelkező személy vadászaton részt vehet, mint:
- vadásztársaság tagja,
- meghívott vendégvadász,
- bérvadász.
Jogi személy sörétes lőfegyvert használhat speciális szolgálati
vagyonvédelemre, objektum őrzésére, pénz- és értékkísérésre, stb. is.

feladatokra,

pl.

Sörétes lőfegyver sportcélokra is használható. Sörétes vadászlőfegyverével sportlőtéren,
különböző koronglövő pályákon is részt vehet lövészeten a lőfegyvertartási engedéllyel
rendelkező természetes személy (a lőtér üzemeltetőjének engedélyével, a lőtérszabályzat
betartásával és a lövészetvezető jelenlétében).
17. Sörétes lőfegyverek csoportosítása rendszerük és csőelrendezésük szerint.
A sörétes lőfegyverek alapvetően:
- merevcsövű (egycsövű), vagy
- billenőcsövű (egy-, vagy többcsövű) típusúak.
A merevcsövű (egycsövű) sörétes lőfegyverek töltési rendszerük szerint lehetnek:
- egylövetűek,
- ismétlő rendszerűek (zárdugattyús, előagyszános – pumpálósak), vagy
- öntöltő rendszerűek (félautomaták).
A billenőcsövű (egy-, vagy többcsövű) lőfegyverek csőelrendezés szerint többféle
kombinációban léteznek, amelyek közül a leggyakoribbak:
- egycsövű,
- sima dupla csövű (vízszintes csőelrendezés),
- bock dupla csövű (egymás fölötti, függőleges csőelrendezéssel)
17
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- drilling (háromcsövű)
- vierling (négycsövű)
A fenti csőelrendezés mellett sörétes (sima) és golyós (huzagolt), ún. vegyes
csőösszetételűek is gyakran előfordulnak, ezek engedélyezés szempontjából golyós
lőfegyvernek minősülnek. (Ezek lehetnek vegyes duplacsövű, vegyes bock, vegyes drilling
és vegyes vierling.)
Néhány képi illusztráció alább:

18. Sorolja fel a leggyakrabban használatos sörétes kalibereket. Mi a kaliber?
a. Magyarországon leggyakrabban a 12-es kaliberű sörétes fegyvereket használják, de
16-os, és 20-as kaliberű sörétes fegyverek is szép számmal vannak forgalomban.
18
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Léteznek ettől eltérő kaliberű sörétes lőfegyverek is, pl. 8-as 24-es, 28-as, 32-es,
melyek hazánkban sokkal ritkábban fordulnak elő.
Jogi személyiségű társaságok, gazdasági-, és egyéb szervezetek részére,
munkavégzés céljából engedélyezhető sörétes lőfegyverek kalibere és töltési
rendszere nincs jogszabályban korlátozva/meghatározva.
b. A sörétes lőfegyverek kaliberérték meghatározása egy ősrégi angolszász történelmi
módszeren nyugszik, ezért egyszerű méréssel a sörétes lőfegyver kalibere nem
határozható meg.
A kaliberérték meghatározása úgy történik, hogy 1 kereskedelmi font (453,592
gramm) ólmot megolvasztanak és megmérik, hogy ebből a mennyiségből hány darab
szabályos gömb alakú, az adott fegyvercső alapfurat átmérőjével megegyező
átmérőjű ólomgolyó önthető. A golyók darabszáma az adott fegyver kaliberértéke. A
sörétes lőfegyverek kaliberértéke 4-től 32-ig terjed, ahol a legkisebb szám a
legnagyobb kaliberértéket jelenti, és fordítva, a legnagyobb szám a legkisebb
kalibert jelöli.
Miért? Azért, mert a nagyobb átmérőjű csőbe pontosan illeszkedő ólomgolyóból csak
4-et sikerült önteni a rendelkezésre álló 1 font ólomból, míg a kisebb átmérőjű csőbe
illő golyóból pl. 32-őt öntöttek. Ld. alábbi angol nyelvű magyarázó ábrát és a lenti
magyar illusztrációt.

Az illusztráció az „Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell” című, forrásként megjelölt könyvből származik.
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Még egy angol ábra a 12-es és 20-as kaliber számítási példájával:

DE! A sörétes lőfegyverekhez használt lőszerek kaliberjele nem ebből az egy
számból áll. Meg kell még adni hozzá a teljesen kinyílt állapotában mért
lőszerhüvely hosszúságot is. Sörétes lőszerek jelölése lehet pl. 12/70, vagy 20/76,
stb. Az adott fegyverhez csak a kaliberjelének megfelelő, vagy rövidebb sörétes
lőszer használható! Hosszabb lőszerhüvely használata balesetet okozhat, ezért
szigorúan tilos!
19. Sörétes lőfegyver fő részei és rendeltetésük.
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Magyarországon a leggyakoribb vadász-, és sportlőfegyverek az egylövetű, billenőcsöves
dupla vagy bock lőfegyverek. Ezek fő részei:
- Cső, vagy csövek ( ez gyorsítja fel és vezeti meg a lövedéket)
- Zárszerkezet (ez támasztja meg a lőszert)
- Lakatszerkezet (erő tároló)
- Fa részek (ezzel emeljük a fém részeket a testünkhöz)

Az illusztráció a Vizsgapont Kft., forrásként megjelölt anyagából származik.

A fegyvercső részei:
- töltényűr,
- átmeneti kúp,
- csőfurat (sima falú, nem huzagolt)
- szűkítés (choke)
Feladatai:
- lőszer befogadása (töltényűr)
- a sörétraj megvezetése, kezdő sebességének megadása, célzás az
irányzóberendezéssel (csősin és célgömb), és a csőkampó ezen van elhelyezve
- a szűkítés (choke) a sörétraj szórásképét – azaz a becsapódási terület átmérőjét
– határozza meg

Az illusztráció az „Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell” című, forrásként megjelölt könyvből származik.
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A zárszerkezet rendeltetése:
- a cső (csövek) és a zárótest (baskül) összezárása, reteszelése.
- lőszer töltényürben történő résmentes megtámasztása
- többféle zárszerkezet típus ismert, pl. Greener, Kernster, vagy dupla Greener,
Purdey, stb.

Az illusztráció az „Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell” című, forrásként megjelölt könyvből származik.

A lakatszerkezet fő részei:
- ütőelem(ek), vagy kakas(ok)
- rugók (kakasrugó, ütőszegrugó)
- csapok, tengelyek, emelők, akasztók
A lakatszerkezet feladata:
- erőtárolás, az elsütő szerkezet segítségével az erő felszabadítása és a lőszer
működtetése
A lakatszerkezet főbb tipusai elhelyezésük szerint:
- boxlakat (Anson & Deeley), zártestben
- villám lakat, billentyűtalpon
- oldal lakat, oldallemezen
Az elsütő szerkezet fő részei:
- elsütő billentyű(k)
- rugók
- csapok, tengelyek, emelők, akasztók
Az elsütő szerkezet feladata:
- a lakatszerkezet műkodtetése
Az elsütő szerkezet típusai:
- egy billentyűs sorrendváltós (fix vagy választható sorrendű)
- két billentyűs
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Az illusztráció az „Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell” című, forrásként megjelölt könyvből származik.

A farészek feladata: ezzel emeljük a fém részeket a testünkhöz
- Tusa (hátsó fa rész)
o A fegyvert ennek segítségével helyezzük a
vállgödörbe, a fegyver megtámasztását
szolgálja, továbbá a lövés pillanatában a
fegyver hátramozgását (visszarúgás) a
tusatalp felületén eloszlatja
-

Előagy
o Összeszerelt fegyvert a cső nyitásakor, billentésekor nem engedi szétesni
o Belső kakasos fegyverek esetén a
cső lebillenésekor az előagy feszíti
meg az ütőelemeket egy rudazat
segítségével
o Bizonyos fegyverek esetében az
előagy vezérli a hüvelykivető /
ejektor mozgását, kiveti az üres
töltényhüvelyt
23
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o A pontos csővezetést biztosítja
o Hőszigetelés
20. A sörétes lőfegyver hatásos lőtávolsága és a sörétméret közötti összefüggés.
A sörétes lőfegyverből kilőtt sörétek hatásos lőtávolsága 30-40 méter, míg a lővedék
esetében ugyanez 50-60 méter. A choke (szűkítés) befolyásolja a sörétraj rendeződését és a
becsapódási területen a sörétraj átmérőjét, amit a lenti, angol nyelvű ábra szemléltet.
Szűkebb choke, nagyobb hatásos lőtávolság.
A sörét mérete befolyásolja a hatásos lőtávot, azaz nagyobb méretű sörét tovább őrzi a
tömegével összefüggő mozgási energiáját, de ez pontosan méterben nem fejezhető ki. Ezért
sörétmérethez nem rendelünk hatásos konkrét lőtávolságot, csak általánosságban adjuk
meg a sörétes lőszerekre és lőfegyverekre.
A sörétek maximális repülési távolsága viszont összefügg a mérettel: a milliméterben mért
sörét átmérőt 100-al szorozva megkapjuk azt a méterben mért iránytávolságot, amit
figyelembe kell vennünk a biztonsági zóna kialakítása során. Pl. egy 3,5 mm átmérőjű
sörétet tartalmazó lőszer használata esetén ez a távolság 350 méter.
Ugyanez a gyöngygolyó esetén viszont már 1’500-2’000 méter!

21. A sörétes lőfegyver használatának biztonsági távolsága. Befolyásolja-e a kaliber?
a. A sörétes lőfegyver biztonsági lőtávolságát egy tapasztalati képlet alapján számoljuk
ki. A milliméterben mért sörét átmérőt 100-al szorozva megkapjuk azt a méterben
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mért iránytávolságot, amit figyelembe kell vennünk a biztonsági zóna kialakítása
során, azaz ez lesz a biztonsági lőtáv. Pl. egy 3,5 mm átmérőjű sörétet tartalmazó
lőszer használata esetén ez a távolság 350 méter.
Ugyanez a gyöngygolyó esetén viszont már 1’500-2’000 méter!
Figyelem! A sörétes lőszer hüvelyén feltüntetett méretjelölés NEM MINDIG a
sörétszemek milliméterben mért méretére utal! A méretet általában 1-től 10-ig
terjedő számmal jelölik, ahol a 10-es a legkisebb, az 1-es a legnagyobb átmérőjű
sörétet jelzi. Nemzetközi gyakorlatban sokféle, és csak nagy figyelemmel átlátható
jelölési rendszer működik.
Magyarországon a 10-es jelű sörét 3 mm átmérőjű, biztonsági lőtávolsága 300
méter, a 8-as jelű sörét 3,5 mm átmérőjű, biztonsági lőtávolsága 350 méter. Az
ettől eltérő, pl. amerikai rendszer bemutatása az alábbi angol nyelvű ábrán történik,
amit csak érdekességképpen helyeztünk el a jegyzetben. Magyarországon
elsősorban nem USA lőszereket használunk, jellemzően német, olasz, spanyol,
osztrák esetenként angol vagy francia gyártmányúakat.
b. A sörétes lőfegyver kalibere NEM befolyásolja a kilőtt sörétek maximális
biztonsági lőtávolságát.
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22. A sörétes lőszerek csoportosítása. Mit jelent a 16/70, 12/76 és 20/65 kaliberjel?
a. Sörétes lőfegyverhez használható lőszerek lehetnek
a) Normál, sörétes lőszerek, és
b) Lövedék (Gyöngygolyós, Brenneke) lőszerek (az alábbi ábrán a „slug”)
A normál sörétes lőszert szőrmés, és szárnyas apróvad, míg a lövedéket vaddisznó
elejtésére használják. (Ld. alábbi szerkezeti ábrákat)

b. Az első számok a per jel előtt a sörétes lőfegyver kaliberét jelentik, a második szám
pedig a per jel után a teljesen kinyílt állapotában mért lőszerhüvely hosszúságot
jelentik.

23. A sörétes lőszer részei és azok rendeltetése. Mi a gyöngygolyó és mire használható?
a. A sörétes lőszer részei és azok feladata
a) hüvely: egyben tartja és védi a lőszer
többi alkotóelemét, biztosítja a cső
gáztömörségét, megvezeti a lövedéket és
biztosítja a töltés-ürítést, készülhet
műanyagból, papírból és fémből,
b) csappantyú: a töltényhüvely fenéklemez
közepén helyezkedik el és ütésre
érzékeny gyúelegyet tartalmaz, ütésre
gyújtja a lőport
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c) lőportöltet: a töltényhüvelyben a csappantyú fölött, a hüvely alsó részében
helyezkedik el, égéskor hajtógázt fejleszt
d) fojtás: a lőportöltet fölött, a sörétszemek alatt helyezkedik el, anyaga
különböző lehet (létezik ún. kosaras fojtás is) megakadályozza a lőporgázok
söréttöltet, vagy lövedék közé áramlását
e) söréttöltet, vagy lövedék (Brenneke/gyöngygolyó), energia közlő
f) fedlap, vagy zárólap, vagy csillagperemezett zárás, mely megakadályozza a
sörétszemek kiömlését, egyben tartja a lőszer hüvelybe töltött elemeit.
b. A lövedék, vagy más néven gyöngygolyó/Brenneke, a megegyező kaliberű
söréttöltettel közel azonos tömegű, egybeöntött ólomból, vagy esetleg más anyagból
készülő lövedéket tartalmazó sörétes lőfegyverbe való lőszer.
Vaddisznó
vadászatára használható. (Ld. fenti jobb oldali kép)
24. Mikor szabad sörétes lőfegyvert megtölteni és mikor köteles üríteni?
a. Töltés: A társas vadászatok első lépése mindig az eligazítás, amit a hajtóvonal,
továbbá az ún. elálló puskások felállítása követ. (Az elálló puskások a hajtósorral
szemben helyezkednek el.) Ez idő alatt a vadászlőfegyvereket kötelező töltetlen
állapotban tartani. Az eligazítás végeztével, a hajtóvonal és az elálló puskások
felállítása után, továbbá miután a vadászat vezetője elindította hajtást, a fegyverek
megtölthetőek, de kötelező azokat biztosított állapotban tartani. Kibiztosítás csak
közvetlenül lövés leadása előtt történhet. Ezt követően, vadászat/hajtás időtartama
alatt, a fegyvereket a vadász a szükségletek szerint, a szabályok betartása mellett,
folyamatosan tölti és üríti.
b. Ürítés:
- a vadászat befejezésekor
- a vadászat szüneteiben
- magaslesre történő fel- és lemászás előtt
- tereptárgyakon való átmászás (kerítés), vagy átugrás (árkok, patakok) előtt
- olyan terepen és időjárási viszonyok között, ahol bizonytalan a vadász haladása,
megcsúszhat, eleshet, lőfegyvere véletlenül elsülhet (pl. jeges, fagyott talaj)
Ürített fegyver hordozása során, mások számára is észlelhetővé és jól láthatóvá kell
tenni azt, hogy a vadász fegyvere ürített. Pl. megtört csővel vállon szállítás, stb.
Sportlőtéren a töltés és ürítés a lőtérszabályzatnak, az aktuális sporttevékenység
szabályainak, és a lövészetvezető utasításainak megfelelően történik.
25. Hogyan kell a sörétes lőfegyvert tűzkész állapotba hozni, üríteni?
a. Tűzkész állapotba hozás:
- A billenőcsövű sörétes lőfegyvereket a zárszerkezet részét képező kulcs
segítségével nyitjuk (lebillentjük a csövet a tusához viszonyítva)
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A művelet alatt a fegyver csöve közeli pontra elénk, a föld felé irányul
A lőszert (lőszereket) behelyezzük a töltényűrbe
A cső változatlanul a föld felé irányul és a tusát zárjuk hozzá a csőhöz, a
zárszerkezet segítségével rögzítve azt
A fegyver csöve még mindig a föld felé néz, miközben biztosítjuk azt véletlen
elsülés ellen.
Az így megtöltött és biztosított lőfegyvert, csőtorkolattal ferdén felfelé, magunk
előtt két kézzel stabilan tartva haladunk a hajtóvonallal együtt a kijelölt irányban
A fegyver a vad észlelése után, közvetlenül csak a lövés leadása előtt biztosítható
ki.

b. Ürítés:
- A lövés(ek) leadása után a zárszerkezet részét képező kulccsal nyitjuk a fegyvert
(billentjük a csövet a tusához viszonyítva)
- Az üres hüvelyeket eltávolítjuk
- További lövés szándéka esetén a fenti a) pontban részletezettek szerint járunk el
26. A sörétes lőfegyver hordmódja. A cserélhető csövű lőfegyvereket milyen egyedi
azonosítóval kell ellátni?
a. Sörétes lőfegyverhord módja: Vadászat közben a sörétes lőfegyver mindig
biztosítva, mindig semleges irányban (felfelé, vagy lefelé) tartva és két kézben
stabilan fogva hordozható. Fegyvert kibiztosítani csak a vad észlelésekor,
közvetlenül a lövés leadása előtt szabad. Az ürített fegyver vállon történő hord
módjára, illetve a szabályos fegyvertatásra vonatkozó sematikus ábra alább.

Az illusztráció az „Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell” című, forrásként megjelölt könyvből származik.
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b. A cserélhető csövű lőfegyverek egyedi azonosítói:
A cserélhető csövű lőfegyverek esetén, minden egyes (cserélhető) fődarabot egyedi
azonosítóval, gyártási számmal kell ellátni. E nélkül a fegyver nem hozható
forgalomba és forgalmazása, tartása, valamint használata törvénybe ütközik és tilos.
27. A sörétes lőfegyverből milyen szögben szabad lövéseket leadni? Mit jelent a léniázás,
illetve a zsákolás?
a. Lövési szögek: Az 1996. évi LV. törvény a a vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról (röviden a Vadászati Törvény, vagy Vtv.) előírja, hogy
szőrmés és szárnyas apróvadat csak mozgásában lehet meglőni (nyulat futtában,
madarat röptében). Lövések leadásakor mindig figyelemmel kell lenni mások testi
épségének, életének és vagyontárgyainak védelmére.
Madarak vadászata során, ha ún. fedett területre érünk és nem látjuk a vadászatban
résztvevőket, más szavakkal nem látjuk be a biztonsági lőtávot, akkor lövést csak 45
fokos szögben, vagy e fölött szabad leadni. A kisebb szögben leadott lövés, az ún.
lapos lövés tilos és életveszélyes.
Nyúl vadászata során ettől eltérő szabályok szerint, 45 fokos szög alatt adunk le
lövéseket. Mindig meg kell győződni arról, hogy a lőirányban nem tartózkodik senki,
sem hajtó, sem elálló puskás. Lövéseket mindig saját lőszektorban adunk le.
Lőszektorból való kifordulás balesetveszélyes és tilos, továbbá más vadász
lőszektorába lőni a vadászati etika szabályait is sérti. Fagyos talajon leadott lövések
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esetén a jeges felszínről visszapattanhatnak sörétszemek (gurulat). Erre is
ügyeljünk.

b. Léniázás:
Léniázásnak nevezzük, ha a vadász a lőszektorából kifordulva, töltött és
kibiztosított, azaz lövésre kész fegyverével folyamatosan célra tartva, a hajtóvonalon
át is követi a kitörő apróvadat. Ez szigorúan tilos! A vadászat vezetője, ha ilyet
tapasztal, leállítja a vadászatot és az adott vadász további részvételét megtiltja.
A léniázás elkerülhető, ha a mozdulatsor közben a célra tartott fegyvert a lőszektor
határához érve kiemeljük a vállgödörből, felfelé tartott csővel szabályosan
„átemeljük” a hajtóvonalon, majd a hajtóvonalon áttört nyulat a hajtóvonal mögött,
szabályosan meglőjük. Ld. alábbi illusztrációt:

Az illusztráció az „Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell” című, forrásként megjelölt könyvből származik.

c. Zsákolás:
Zsákolásnak nevezzük, ha egy vadász a hajtóvonalból lemarad, mintegy „zsákot”
képezve az addig egyenes vonalú hajtóvonalban. Tilos, és balesetveszélyes, mert a
fenti példa szerint kitörő apróvadnak a hajtóvonal mögötti szabályos meglövését
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akadályozza. A zsákoló vadász a saját testi épségét is veszélyezteti. Ld. alábbi
illusztrációt:

Az illusztráció az „Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell” című, forrásként megjelölt könyvből származik

28. Mikor kell megkülönböztetett figyelemmel lenni a lövés leadására?
Vadászat közben mindig különös figyelemmel kell lövéseket leadnunk, de
megkülönböztetett figyelem szükséges a következő esetekben:
- ködös, párás, rossz látási viszonyokkal járó időjárás esetén, illetve mindig, ha
nem látjuk be a teljes biztonsági lőtávot
- nyúlvadászat során fagyos időben, a visszapattanó sörétek veszélye miatt
(gurulat)
- lakott területhez, villamos távvezetékhez, tanyához, gazdasághoz, közúthoz,
vasúthoz közelítve
- turistautak és menedékházak közelében
Biztonsági lőtávot figyelembe véve, lakott terület, közút, vasút irányában lövést
leadni tilos!
Az 1996. évi LV. törvény 72. § (1) bek. szerint:
„Vadászlőfegyverrel és vadászíjjal lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász a vadat
kétséget kizárólag felismerte, és a lövéssel mások életét, testi épségét, illetve a
vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. A lövés előtt mérlegelni kell a lövedék várható
útját és a becsapódás helyét.„
29. A lőfegyver meghibásodása esetén mi a teendő, kinek adható át javítás céljára?
a. Ha vadászat, vagy sporttevékenység során észleljük, hogy fegyverünk
meghibásodott, akkor
- a vonatkozó szabályok betartása mellett, ha lehetséges, ürítjük a fegyvert
- jelezzük a problémát a vadászat vezetőjének, vagy lövészet vezetőnek
- ha egyszerű hibáról, elakadásról van szó és ez elhárításra került, akkor a
vadászat/lövészet vezetője engedélyezheti a további használatot (ilyen eset lehet
pl. a duplacsövű sörétes lőfegyver egyik ütőszegének törése, mikor a másik
csőből továbbra is biztonságosan adható le lövés)
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ha a hiba súlyosabb, az adott lőfegyver tovább nem használható, javításra át kell
adni megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező fegyverművesnek

b. A sörétes lőfegyvert olyan személynek, szakembernek szabad átadni javítás céljából,
aki megfelelő, lőfegyver javítására feljogosító hatósági engedéllyel rendelkezik. Pl.
fegyverműszerész, puskaműves. Az átadásról átvételi bizonylatot kell készíteni,
melynek egyik példánya a fegyverművesnél, a másik példánya az átadónál marad és
a jogszabály által előírt módon rögzíti az átadó és az átvevő személyére vonatkozó,
valamint a fegyver azonosítására szolgáló adatokat.
30. Lőfegyver használatából eredő baleset esetén mi a teendő, mely szerveket kell
értesíteni?
A 79/2004 (V.4.) FVM rendelet szerint:
„74. § (1) Minden vadászházban elsősegélynyújtó felszerelést kell tartani. A társas
vadászat színhelyére elsősegélydobozt kell vinni. Erről, valamint az elsősegélynyújtó
felszerelések szükség szerinti pótlásáról a vadászatvezető gondoskodik. Egyéni és
társasvadászat során minden vadász köteles egyéni sebkötöző csomagot magánál
tartani. A vadászattal kapcsolatos építményeket és egyéb berendezéseket a biztonsági
követelményeknek megfelelően kell létesíteni és üzemben tartani.
(2) Személyi sérülés esetén a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni, és
haladéktalanul gondoskodni kell orvosi ellátásáról. A vadászlőfegyverrel okozott
személyi sérülés esetén elsősegélyt kell nyújtani, és a helyszínt biztosítani kell.”
„75. § (1) Ha a lőfegyverrel okozott vadászati baleset társas, vagy legalább kettő
egymással kapcsolatot tartó vadász egyéni vadászatán történt, a vadászatvezető,
illetőleg a balesetet észlelő vadász köteles a vadászatot azonnal leállítani. Azokat a
vadászokat, akiknek a baleset előidézésében vagy körülményeinek tisztázásában
szerepe lehet, vissza kell állítani arra a helyre, ahol a sérülés bekövetkezésekor
tartózkodtak, illetőleg helyben maradásra kell felszólítani. Tisztázni kell a baleset
alkalmával a vad mozgásának irányát, elejtése helyét, a vadászok lövés idején elfoglalt
helyzetét, illetve haladásuk irányát, a lőirányokat, a lövés körülményeit, valamint azt,
hogy ki adott le lövést.
(2) A vadászatvezető a baleset körülményeit írásban rögzíti, és vázrajzon szemlélteti,
melyben jelölnie kell a vadászoknak a sérülés bekövetkezésekor elfoglalt helyét és
egyéb – a későbbi vizsgálathoz szükséges – adatot.
(3) Azoktól a vadászoktól, akik a sérülés alkalmával a közelben tartózkodtak és a
baleset helye irányába adtak le lövést, a kiürített vadászlőfegyvert és a lőszert a
vadászatvezetőnek át kell vennie. A vadászlőfegyvereket és a hozzájuk tartozó
lőszereket a tulajdonosa nevének megjelölésével biztonságos körülmények között kell
tárolni.
(4) A rendőrhatóság megérkezése után a helyszínen bekövetkezett esetleges
változásról, valamint az eredeti helyzetről a balesetet előidéző, illetőleg a helyszín
biztosítását ellátó személy köteles tájékoztatást adni.
(5) Minden vadász- és szolgálati lőfegyverrel okozott személyi sérüléssel járó balesetet
haladéktalanul be kell jelenteni a rendőr- és vadászati hatóságnak. A jelentésnek
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tartalmaznia kell a baleset előidézésében vagy körülményeinek tisztázásában jelen
levők személyi azonosító adatait, valamint az esemény helyét, időpontját, a sérülés
jellegét és a megtett, illetőleg tervezett intézkedéseket.”
31. Sörétes lőfegyver jellemzői (szerkezet, lövedék, hatótávolság).
(Részletekért ld. még a korábbi, 16-os, 17-es, 18-as, 19-es, 20-as, 21-es, 22-es, és 23-as
kérdésekre adott válaszokat.)
A sörétes lőfegyverek alapvetően apróvad vadászatára használhatóak, illetve szolgálati
célokat szolgálnak. Vaddisznó vadászatára söréttel nem, csak lövedékkel
(gyöngygolyó/Brenneke) használható.
A leggyakoribb változatok sima (huzagolatlan) csövűek, egylövetű rendszerű, billenőcsövű
lőfegyverek. Fő részei a cső, zárszerkezet, lakatszerkezet és farészek.
A lőszerek vagy söréttel, vagy gyöngygolyóval töltöttek. A leggyakoribb sörét átmérők a
2,0-4,5 mm tartományba esnek. A kilőtt sörétek terítése függ a szűkítéstől (choke) és a
lőtávolságtól.
Sörétek (vadászias) hatásos lőtávolsága sörétmérettől függően 30-40 méter, maximális
repülési távolsága az átmérő milliméterben x 100, méterben megadva. A lövedék
(gyöngygolyó/Brenneke) hatásos lőtávolsága 50-60 méter, maximális repülési távolsága
1’500-2’000 méter.
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HUZAGOLT CSÖVŰ (GOLYÓS) LŐFEGYVER KATEGÓRIA

32. A golyós lőfegyvert milyen célra szabad használni?
A golyós (huzagolt csövű) hosszú lőfegyvereket elsősorban a nagy-, és dúvad vadászatára,
illetve sport célokra lehet használni.
Vadászati célra is engedélyezett golyós lőfegyver tartására szóló lőfegyvertartási
engedéllyel rendelkező személy vadászaton részt vehet, mint:
- vadásztársaság tagja,
- meghívott vendégvadász,
- bérvadász.
Vadászati célból minden billenőcsövű golyós hosszú lőfegyver használható, azonban a
merevcsövűek közül csak az egylövetű és az ismétlő rendszerű használható.
Öntöltő félautomata golyós lőfegyver vadászatra nem, csak sportcélra használható.
(Automata pedig egyáltalán nem engedélyezhető polgári célra)
Sportcélból, vagy a fegyver belövésére, gyakorlásra, a lőkészség javítására golyós lőfegyver
olyan lőtéren is használható melynek működési engedélyében szerepel a golyós hosszú
lőfegyverek használata. Ilyen célú lövészet a lőtér üzemeltetőjének engedélyével, a
lövészetvezető jelenlétében, és a lőtérszabályzat betartásával történhet.
33. A golyós lőfegyverek csoportosítása cső és töltési rendszerük szerint.
A golyós lőfegyverek alapvetően:
- merevcsövű (egycsövű), vagy
- billenőcsövű (egy-, vagy többcsövű) típusúak.
A merevcsövű (egycsövű) golyós lőfegyverek töltési rendszerük szerint lehetnek:
- egylövetűek,
- ismétlő rendszerűek (zárdugattyús, előagyszános – pumpálósak),
- öntöltő rendszerűek (félautomata),
- automata rendszerűek (pl. gépkarabélyok)
A billenőcsövű (egy-, vagy többcsövű) golyós lőfegyverek csőelrendezés szerint többféle
kombinációban léteznek, amelyek közül a leggyakoribbak:
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- egycsövű,
- dupla csövű (vízszintes csőelrendezés),
- bock dupla csövű (egymás fölötti, függőleges csőelrendezéssel)
- drilling (háromcsövű)
- vierling (négycsövű)
A fenti csőelrendezés mellett sörétes (sima, huzagolatlan) és golyós (huzagolt), ún. vegyes
csőkombinációk is gyakran előfordulnak, ezek engedélyezés szempontjából golyós
lőfegyvernek minősülnek. (Ezek lehetnek vegyes duplacsövű, bock büchs, drilling és
vierling.)
Néhány képi illusztráció alább:
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Vadászati célból minden billenőcsövű golyós hosszú lőfegyver használható, azonban a
merevcsövűek közül csak az egylövetű és az ismétlő rendszerű használható.
Öntöltő félautomata golyós lőfegyver vadászatra nem, csak sportcélra használható.
(Automata pedig egyáltalán nem engedélyezhető polgári célra)
34. Milyen töltési rendszerű golyós lőfegyvereket ismer?
A golyós lőfegyverek töltési rendszerük szerint lehetnek:
- Egylövetűek
o Minden egyes lövés előtt, egyesével helyezi a lövész a lőszert a
töltényűrbe
- Ismétlő rendszerűek (zárdugattyús, előagyszános – pumpálósak)
o Mind a zárdugattyús, mind az előagyszános megoldás esetén tárba
helyezzük a lőszereket
o Általában max. 3-5 lőszer helyezhető el a tárban
o A töltést és ürítést mindig kézi erővel, egyesével végzi a lövész, vagy a
zárdugattyú kézi nyitásával, hátrahúzásával, majd előretolásával,
elfordításával (reteszelésével), vagy az előagyszán hátra és előre
mozgatásával (pumpálásával)
- Öntöltő rendszerűek (félautomata)
o A lőszert tárba helyezzük
o A tárból a zárdugattyú első felhúzásakor és annak a helyretoló rugó általi
helyretolása során az első lőszer a csőtorkolatba kerül, miközben az
elsütő szerkezet felhúzódott
o A lövés után, a lőporgázok nyomása hátrafelé mozgatja a zárdugattyút, a
használt hüvely kivetődik, majd a helyretoló rugó újra helyére tolja a
zárdugattyút, miközben az újabb lőszert von magával és tol be a
töltényűrbe, mozgás közben újra megfeszítve az elsütő szerkezet
rugózatát
o Újabb lövés az elsütő billentyű működtetésével adható le és a folyamat
addig ismétlődik, míg a tölténytár ki nem ürül
- Automata rendszerűek (pl. gépkarabélyok)
o Működése, mint az öntöltő félautomatáé, annyi különbséggel, hogy az
elsütő billentyű lenyomva tartásával nemcsak egy lövés adható le, hanem
a töltés és ürítés folyamat addig ismétlődik, míg a tár ki nem ürül.
35. A golyós lőfegyverek tárrendszerei. A golyós lőfegyver csövének jellemzése.
a. Golyós lőfegyverek csoportosítása tárrendszerek szerint
- Előagytáras
o A cső alatt, az előagyban helyezkednek el a lőszerek, egymás mögött,
sorban. Nem nagyon alkalmazzák, balesetveszélyes, mert az egyik lőszer
működésbe hozhatja az előtte lévő lőszer csappantyúját.
- Középagytáras (ld. alábbi illusztrációt)
o Kivehető szekrénytár, vagy fix, beépített tár
o Golyós vadászfegyverek leggyakoribb tárrendszere
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-

o Szerkezeti megoldás lehet:
§ A) Egyenes szekrénytár (a lőszerek egymás alatt helyezkednek el)
§ B) Mauser rendszerű tár, melyben a lőszerek kettős oszlopban
helyezkednek el egymás alatt és mellett (cikk-cakk)
§ C) Csigatár, melyben a lőszerek félkörben helyezkednek el (Pl.
Mannlicher-Schönauer, stb.)
Tusatáras
o A golyós vadászfegyverekben alig fordul elő.
o Cső alakú, mint az előagytár, a lőszerek egymás mögött helyezkednek el.
(Pl. Browning öntöltő kispuska)

Az illusztráció az „Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell” című, forrásként megjelölt könyvből származik

b. A golyós lőfegyverek csöve, szemben a sima belsejű sörétes lőfegyvercsővel,
huzagolt és három fő részre osztható:
- töltényűr, mely befogadja a
lőszert
- átmeneti kúp, mely a
lövedéket
bevezeti
a
huzagolt részbe
- huzagolt csőfurat, mely
megvezeti és megforgatja a
lövedéket
A cső rendeltetése:
- a
lőszer
befogadása
(töltényűr)
- a lövedék megvezetése
(huzagolt csőfurat)
- a
lövés
irányának
megadása
(huzagolt
csőfurat)
- a pontos célba juttatás (irányzék)
Az illusztráció az „Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell” című, forrásként megjelölt könyvből származik
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36. A golyós lőfegyverek fő részei, az elsütő és biztosító szerkezet rendeltetése,
működése.
A golyós vadászlőfegyverek közül az ismétlő rendszerű, zárdugattyúval rendelkező a
leggyakoribb. Ld. alábbi illusztráció. Fő részei:
- cső (az irányzó berendezéssel), aminek rendeltetése:
o a lőszer befogadása (töltényűr)
o a lövedék megvezetése (huzagolt csőfurat)
o a lövés irányának megadása (huzagolt csőfurat)
o a pontos célba juttatás (irányzék)
- tok (az elsütő és biztosító szerkezettel és a társzekrénnyel, vagy adogató
berendezéssel), aminek rendeltetése:
o összetartja a fegyvert
o elejébe csatlakozik a cső (menetesen, vagy bajonettzárral)
o ebben mozog a zárdugattyú
o hátulsó részéhez alulról csatlakozik az elsütő szerkezet
o elülső részében van a társzekrény
o távcsőszerelék is a tokhoz csatlakozik felülről
o hátulról a tusa csatlakozik hozzá
- zárdugattyú, aminek rendeltetése:
o a társzekrénybe helyezett lőszerek csőre töltése (TÖLT)
o a zárdugattyú előretolása és a zárfogantyú lehajtása után a reteszelés,
csőfar lezárása (LEZÁR)
o erőtároló, az elsütő billentyű működtetése során a zárdugattyúban
lévő ütőszeg a felszabaduló rugóerő hatására előre mozdul, ráüt a
csappantyúra és elsüti a lőszert (ELSÜT) Az elsütő szerkezet lehet:
§ egybillentyűs, fix húzással (elsütési erő nem állítható, finom sütés)
§ egybillentyűs stecherrel (francia gyorsító)
§ kétbillentyűs, gyorsítóval szerelt (német gyorsító)
o a lövés után, az elsütött lőszer hüvelyét a hüvelyvonó segítségével
eltávolítja, kihúzza a töltényűrből (ÜRÍT)
o néhány fegyvertípus esetén a zárdugattyúba szerelik a biztosítót is. Pl.
Mannlicher-Schönauer, Mauser. (BIZTOSÍT)
- tusa, aminek rendeltetése:
o a fegyver fém részeinek összetartása, beágyazása
o a fegyver testünkhöz illesztése, és stabil fogásának, célra tartásának
biztosítása
o a lövés pillanatában a hátrafelé ható erő (hátrarúgás) energiájának
átvezetése a vállgödörbe és annak a tusatalp segítségével történő
elosztása, így annak csillapítása

Az illusztráció az „Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell” című, forrásként megjelölt könyvből származik
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37. A golyós lőfegyverek hatásos lőtávolsága. Milyen messzire repülhet el a lövedék?
a. A golyós lőfegyver hatásos lőtávolsága nyílt irányzékkal 80-100 méter, céltávcsővel
100-150 méter. Ettől nagyobb céltávolságok esetén a lövés pontosságát már sok
egyéb tényező is befolyásolja. (lövész gyakorlata, időjárás, szél, fegyver és lőszer
minősége, pontossága) Ilyen távolságból már nagyobb a veszélye annak, hogy a
vadat nem sikerül elejteni, csak megsebesíteni, szenved, esetleg elmegy sebesülten.
b. A golyós lőfegyverből kilőtt lövedék akár 5-6’000 méter távolságra is eljut, és
bizonyos körülmények között lehet még akkora mozgási energiája, hogy sérülést,
extrém esetben halált okoz. Golyós lőfegyverből leadott lövés esetén mindig arra kell
törekedni, hogy a cél mögött a lövedék minél előbb a földbe, vagy valamilyen
tereptárgyba csapódjon. Ezért pl. a magaslesről könnyebb ilyen magasabb szögű,
biztonságosabb lövést leadni, mint sík terepen, a földdel majdnem párhuzamosan
leadva a lövést.
38. A golyós lőfegyverek ( lőszereinek) csoportosítása hüvelyük, és lövedéktípus
szerint.
a. Hüvelytípus szerint
A golyós lőfegyvereket, töltényhüvelyük
alapján öt nagy csoportba sorolhatjuk:
- peremes (pl. 9,3x74R, 5,6x50R, 7,62x54R,
7x57R, stb.)
- hornyolt , vagy süllyesztett peremű (pl.
7x64, 9,3x62, stb.)
- félhornyos (pl. 6,35 Browning/.25 ACP,
7,65 Browning /.32ACP, .220 Swift stb.)
- szalagos (.7 mm Rem. Mag. .300 Win. Mag.)
- falcos (.284 Win.; 7 x 66 SE vom Hofe)
Az illusztráció a Vizsgapont Kft., forrásként megjelölt anyagából származik.

Általánosságban elmondható, hogy peremes hüvelyű töltényeket billenőcsövű, míg
hornyolt hüvelyű lőszereket a merev csövű lőfegyverekhez használjuk. Azonban ezzel
ellentétes példákat is ismerünk, a kivétel itt is erősíti a szabályt!

Az illusztráció a Vizsgapont Kft., forrásként megjelölt anyagából származik.
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b. Lövedék kialakítása szerint
A golyós lőfegyverek lövedékeit, kialakításuk alapján két nagy csoportba sorolhatjuk:
- teljes köpenyű lövedék (non-expanzív)
o Azt jelenti, hogy a lágyólom magot valamilyen orránál zárt, kemény
fémburok veszi körül. Ez lehet réz, acél, stb.
- részben köpenyes, osztott lövedék (expanzív)
o Azt jelenti, hogy a köpeny az orr résznél nyitott.
o Vadászati célból általában az expanzív lövedékkel szerelt lőszert
használják, mert becsapódva deformálódik (gombásodik) és így a
sebcsatorna (lőcsatorna) egységnyi hossza mentén több energiát ad le,
nagyobb roncsolást okozva biztosabban előidézi a halálokot. Ld. alábbi
illusztrációt.
o Osztott kamrás, expanzív lövedék, mely azonban a kamrában lévő
tömegét mindig megtartja. (Pl. Nosler Partition lövedék)
o Ragasztott köpenyes, expanzív lövedék, a köpeny anyaga elektrolitikusan
az ólom maggal össze van ragasztva (bonding). (Pl. Woodleigh Protected
Point, Nosler AccuBond)

c. Gyújtási mód szerint
A golyós lőfegyverek lőszereit, gyújtási rendszerük szerint két nagy csoportba
sorolhatjuk:
- peremgyújtású (rimfire)
o A gyúelegy a hüvelyfenékben kialakított perembe van öntve.
o A gyúelegy hőértéke kicsi, így csak kis teljesítményű lőszereknél
alkalmazzák.
o (Sportvadászatra nem használható, hivatásos vadász használhatja dúvad
irtására, illetve sportlövészetre engedélyezett.)
- központi gyújtású (centerfire)
o A gyúelegy csappantyúban van elhelyezve.
o A csappantyú a hüvelyfenék központi részében a csappantyú fészekben
van.
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39. A golyós lőszer részei. Van-e tiltott lövedéktípus?
a. FIGYELEM! A jogszabály szerinti lőszer meghatározás kissé eltér a gyakorlati
meghatározástól, az alábbiak szerint. A 2004. évi XXIV. törvény 2. § 22. pont szerint a
LŐSZER: „Olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá
gyúelegyet tartalmaz.”
Gyakorlati meghatározás szerint a lőszer részei:
-

-

-

Lövedék
o Energia közlő közeg. A fegyver hatásáért felelős anyagdarab, mely a lőpor
robbanásszerű gyors égése során felszabaduló gázok nyomásának
hatására a lőfegyver csövében felgyorsulva, nagy kezdősebességgel indul
el a cél felé, ahol becsapódva kifejti hatását.
Hüvely
o Egyben tartja és külső behatásoktól védi a
lőszer
részeit,
magában
foglalja
a
csappantyút a gyúeleggyel, a lőport, és a
lövedéket. Anyaga többnyire sárgaréz, de ma
már – a tömeggyártás és gazdaságossági
szempontok alapján a hadiiparban – más
anyagokból is készítik.
o Biztosítja a fegyvercső gáztömörségét.
o Megvezeti a lővedéket
o Biztosítja az ürítést
o Csökkenti a fegyvercső melegedését (hűtő
hatás)
Lőpor
o A hüvely központi űrében található és az
ütőszegnek a csappantyúra mért ütése
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következtében, a gyúelegy szúrólángja hatására nagy gyorsasággal elégő
anyag, melynek égése során gázok szabadulnak fel, melyek a lövedéket a
lőfegyver csövében nagy kezdősebességre gyorsítva indítja el a célja felé.
Az illusztráció a Vizsgapont Kft., forrásként megjelölt anyagából származik.

-

Csappantyú a gyúeleggyel
o A hüvelyfenék közepébe van illesztve és ütésre érzékeny kémiai anyagot
tartalmaz (gyúelegy), melynek rendeltetése az elsütő billentyű
működtetésekor, az ütőszegnek a csappantyúra mért ütését követően a
gyúelegy szúrólángjával a lőpor begyújtása.

b. Általánosságban elmondható, hogy polgári használatra tiltott lőszerek:
- A 2004. évi XXIV. törvény (Ftv.) szerinti „A” kategóriába tartozó lőszerek
- Huzagolt csövű lőfegyverhez való leváló köpenyes (acél magvas) lőszer
- Páncéltörő (áthatoló), robbanó, fényjelző, vagy gyújtólövedéket tartalmazó
lőszer, valamint az ilyen lőszerhez való lövedék.
- Expanzív pisztoly- és revolver lőszer önvédelmi célból tilos, vadászati és sport
célra engedélyezett
A 2004. évi XXIV. törvény 4. § szerint:
„(1) bek.: A jogszabály eltérő rendelkezése hiányában NEM ENGEDÉLYEZHETŐ:
a) az ’A” kategóriába tartozó tűzfegyver vagy lőszer;
b) az automata lőfegyver;
c) a hangtompító;
d) külső formájában automata szerkezetű fegyverre hasonlító
félautomata lőfegyver;
e) huzagolt csövű lőfegyverhez való leváló köpenyes lövedékkel szerelt
lőszer tartása, valamint lézeres célzókészülék és éjszakai irányzék
lőfegyverre történő felszerelése.
(2) bek.: Nem engedélyezhető olyan lőfegyver, lőszer tartása, amelynek
használatát arra a célra, amelyre kérelmezték, más jogszabály tiltja.”
Melléklet a 2004. évi XXIV. törvényhez:
„Tűzfegyverek és lőszerek
„A” kategória
1 Automata tűzfegyverek.
2 Más tárgynak álcázott tűzfegyver.
3 Páncéltörő (áthatoló), robbanó, fényjelző, vagy gyújtólövedékeket tartalmazó
lőszer, valamint az ilyen lőszerhez való lövedék.
4 Expanzív (kiterjedő) lövedéket tartalmazó pisztoly-, és revolver lőszer, valamint az
ilyen lőszerhez való lövedék, kivéve a vadászati vagy sportlövészeti célokat szolgáló
lőfegyverhez, a használatukra jogosult személy számára.”

42

A szerző engedélye nélküli terjesztése és/vagy másolása jogszabályba ütközik!
Minden jog fenntartva – Dr. Fábián Lajos – 2015-2016

40. Mit jelöl a 8x57JS, a 7x64, a 30-06, illetve a 22 Hornet meghatározás?
A megadott jelölések a golyós lőfegyverekhez használható lőszerek azonosító adatait
tartalmazzák. Az európai és amerikai (angolszász) jelölések itt is eltérnek, nemcsak a
metrikus és hüvelyk alapú méretezésben, hanem a jelölési konvencióban is.
Az általánosságban igaz, hogy az első szám a golyós lőfegyver kaliberére utal. (A lövedék
átmérője mindig nagyobb, mint a fegyvercső ormózaton belül mért kalibere! Magyarázatát
ld. alább) Lőszer pontos meghatározásakor (vásárlásakor) nem elegendő egyetlen szám
ismerete és megadása, hiszen azonos kaliberű lövedékkel szerelt lőszerből sokféle létezhet.
Pl. 7 mm kaliberű lőszer lehet 7x57-es, 7x57R-es, 7x64-es és így tovább.
A második szám az európai (SI mértékrendszerben mért) lőszerek esetén a lőszerhüvely
hosszát jelöli milliméterben megadva.
Amerikai területen eltérő a jelölési konvenció.
Pl. a 22 Hornet, vagy 308 Winchester jelölésű lőszerek esetén az első szám a kaliber, a
jelölés második része viszont a gyártóra utal. 1 hüvelyk (inch, coll) = 25,4 milliméter. Azaz a
„22-es” amerikai kaliber megfelel 5,59 mm-nek, míg a 308-as 7,83 mm.
A 30-06 (Springfield) egy még a fentitől is különböző amerikai jelölés. A 30-as szám itt is a
fegyver kaliberére utal, nyilvánvalóan hüvelykben megadva, ami SI rendszerben 7,62
milliméteres kalibernek felel meg. (Pl. AK gépkarabélyok és mutánsaik, mint AMD-65 és
hasonlók.) A második szám arra az évre utal, mikor a Springfield (Springfieldben nagy
katonai szertár volt) hadipuskát rendszeresítették az USA-ban. (1906)
Európában is vannak történelmi gyökerű jelölések. Pl. a 8x57JS jelölés a következőt jelenti:
A Német Birodalom 1888-ban – a Gewehr 1888 hadipuskához – rendszeresítette a később
hosszú évtizedeken át a német hadsereg fő gyalogsági golyós lőszereként rendszerben álló
8x57 IS hornyolt hüvelyű, központi gyújtású lőszert. Ezt a hagyományt követte a 7,92x57 IS
Mauser lőszer is, amit 1905-ben rendszeresítettek. Eredeti típusjelölése nem JS, hanem IS
volt (Infanterie = gyalogsági, S = Spitzer), azaz gyalogsági csúcsos lőszer. Egyesek szerint az
I, főként angolszász területen, valószínűleg a gótbetűs német félreértése és egy elírás
eredményeképpen J-re cserélődött és a mai napig 8x57 JS, vagy egyszerűen csak 8x57-es
Mauserként emlegetik, míg mások szerint a gyalogsági (Infanterie) helyett vadász (Jager)
lőszer lett, átírva az I-t J-re. Alábbi képeken jelenkori példák az eltérő jelölésekre. Az ISR és
a JSR jelölések a peremes változatokat jelölik. (Rim=perem)
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Golyós lőfegyver kaliberének meghatározása:
A huzagolt fegyvercsőben spirálisan végighúzódó, különböző huzagemelkedésű
„árokrendszer”, a huzagolás húzódik végig. Az alábbi ábrán jól látható, hogy a fegyvercső
keresztmetszeti képén ez mélyebb „barázdák” és magasabb, ún. „ormózatok” formájában
látható.
A fegyver kalibere (űrmérete) mindig az ormózatok belső oldalán mért legnagyobb
belső átmérő:
Három fontos érték:
- Lövedék átmérő
- Barázda átmérő
- Horony (ormózat) átmérő
Egy adott kaliberű fegyverhez illő lőszer
lövedékének átmérője mindig kicsit
nagyobb, mint a tényleges fegyver
űrméret. (A barázdák mélyén mért
átmérő) Ez azért fontos, mert a lövés
leadásakor felszabaduló nagynyomású
gázok a lövedéket a csőbe szorítva és ott
útjára indítva, azonnal jelentősen
veszítenének
nyomásukból
(hajtóerejükből), ha a lövedék teste
szabadon hagyná a barázdákat és ezen
keresztül lőporgázok távozhatnának
(szökhetnének) a lövedék mellett a
csőben. A kissé nagyobb átmérőjű
lövedék külső része viszont enyhén
deformálódva, mintegy a barázdákba
préselődve, azokat tömítve és a
lőporgázok
teljes
hajtóerejét
kihasználva halad végig a huzagolt
csövön, megfelelő perdületre szert téve
a csőtorkolat elhagyásakor.
Az illusztráció a www.fegyvermester.hu oldalról származik.

41. Mit jelent a huzagemelkedés és a
csavarhossz? Mivel foglalkozik a
célballisztika?
A huzagemelkedést a csavarhossz
(perdület/drall) adja meg. Ez egy
hosszérték, amelyen a lövedék az
(kaliber)
mentén
egyszer
körbefordul. Ld. ábra.
Más szavakkal:

alapkör

Az illusztráció a www.fegyvermester.hu oldalról származik.
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A huzagemelkedés kifejezhető egy egyszerű alfa szög segítségével is, amely szög a
fegyvercső tengelye és a huzag között bezárt szög.
A csavarhossz (perdület/drall), általában collban és/vagy mm-ben kerül kifejezésre
és az a fegyvercsőben mért hosszúság, amely a lövedék teljes, egyszeri 360 fokos
fordulatához szükséges. Ez általában 8-14 coll, de vannak ettől eltérő huzagolású
fegyverek.
a. A célballisztika a kilőtt lövedék céltárgyba történt becsapódásának, viselkedésének,
alakváltozásainak, és a becsapódás hatásainak vizsgálatával foglalkozik. A
vadászatban a sebballisztika (a célballisztika egy formája) a kilőtt lövedék vadban
kialakított sebcsatorna mentén elszenvedett alakváltozásával és annak élettani
hatásaival foglalkozik.
42. A golyós lőfegyverből történő lövés leadásának szabályai. Mi a külballisztika?
a. Mint minden lőfegyverből leadott lövés esetén, a golyós lőfegyverekből történő lövés
esetén is mindig a lehető legnagyobb óvatossággal járjunk el. Az átlagostól is
nagyobb figyelmet indokolja, hogy a golyós lőfegyverből kilőtt lövedék maximális
repülési távolsága akár 5-6’000 méter is lehet, és bizonyos körülmények között a
lövedék rendelkezhet még annyi mozgási energiával, hogy becsapódáskor komoly
sérüléseket, vagy halált okozzon. Vélt mozgásra, a vad biztos felismerése nélkül,
soha nem lövünk! Mások testi épségét és vagyontárgyait nem
veszélyeztethetjük! Ha bármilyen oknál fogva nem látjuk be a biztonsági lőtávot,
akkor inkább ne adjunk le lövést. Törekedjünk arra, hogy – a vad testén történt
áthaladás után is – a lehető leghamarabb és a legnagyobb szögben csapódjon földbe
a lövedék, vagyis mindig legyen golyófogó. Ügyeljünk fagyos időben a gurulatra,
illetve ugyanezen ok miatt ne legyen a fegyverünk és a vad között olyan tereptárgy,
belógó faág, stb., amin gurulatot kaphat a lövedék.
Az 1996. évi LV. törvény 72. § (1) bek. szerint:
„Vadászlőfegyverrel és vadászíjjal lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász
a vadat kétséget kizárólag felismerte, és a lövéssel mások életét, testi épségét,
illetve a vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. A lövés előtt mérlegelni kell a
lövedék várható útját és a becsapódás helyét.„
b. A külballisztika a kilőtt lövedék csőtorkolat és célba (pl. vadba) történő
becsapódása közötti röppályán megfigyelhető viselkedését vizsgálja. Pl. a
légellenállás hatásai, föld vonzereje, szél, időjárási viszonyok, rotáció, párnahatás,
stb.
43. Hogyan kell a golyós lőfegyvert tűzkész állapotba hozni? Mi a gyorsító szerepe?
a. Tűzkész állapotba hozás (ismétlő rendszerű, zárdugattyús fegyver):
- A művelet alatt a fegyver csöve közeli pontra elénk, a föld felé irányul, hogy
véletlen elsütés esetén mások testi épsége és anyagi javai ne legyenek veszélynek
kitéve
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-

A zárdugattyút a záró karján megragadjuk, oldjuk a zárat (a reteszeléssel
ellentétes, nyitó irányban elforgatjuk), majd a zárdugattyút hátrahúzzuk.
Hátulról betekintünk a töltényűrbe, ellenőrizzük annak ürességét, majd
behelyezzük a lőszereket a tárba, vagy közvetlenül a társzekrénybe.
A zárdugattyút karjánál fogva előretoljuk, mely mozdulattal a zárdugattyú
homlokrésze a tárban lévő első lőszert maga előtt betolja a töltényűrbe.
A zárdugattyú karját reteszelő állásba fordítjuk.
A fegyver csöve még mindig azonos szögben a föld felé néz, miközben biztosítjuk
azt véletlen elsülés ellen.
A fegyver a vad észlelése után, közvetlenül csak a lövés leadása előtt biztosítható
ki.

b. A gyorsító, vagy idegen szóval „schneller” a lövés pontosságának növelését
szolgálja azáltal, hogy a) rövidíti az elsütő billentyű útját, b) csökkenti az elsütési
erőt (azt az erőt, amit ujjunkkal ki kell fejtenünk az elsütő billentyűre az elsütés
érdekében.)
44. A lőfegyverek karbantartásának szabályai, eszközei. Mi a belballisztika?
a. Lőfegyver karbantartás szabályai:
- Lőfegyver karbantartása, tisztítása, bármilyen okból történő szétszerelése csak
mások testi épségének veszélyeztetése nélkül, olyan helyiségben történhet, ahol
más nem tartózkodik.
- Töltetlen fegyver nincs! Első lépés mindig a fegyver töltetlenségének ellenőrzése.
- Ezt követően szétszereljük a fegyvert az adott típusra érvényes előírások
betartása mellett.
- Alkatrészeket tiszta textil darabra rakjuk, első lépésként beolajozzuk a csövet,
hogy legyen idő a szennyeződések oldódására.
- Lépésről lépésre megtisztítjuk az egyes alkatrészeket, majd visszatérünk a csőre
és a töltényűr felől alaposan megtisztítjuk.
- A végén finom olajbevonatot adunk minden fém alkatrésznek, így összeszerelve
helyezzük el a tárolóban.
b. A belballisztika az elsütés pillanata és a lövedék csőtorkolaton át, a csőből történő
távozása közötti időszak jelenségeit vizsgálja.
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MAROKLŐFEGYVER KATEGÓRIA

45. Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver működési elvét, hatásadatait.
Az öntöltő félautomata maroklőfegyvereket alapvetően két nagy csoportba oszthatjuk:
- Tömegzáras / nem reteszelt fegyverek
- Szilárd reteszelésű fegyverek
Az öntöltő maroklőfegyver már nevében is jelzi, hogy a lőszereket nem egyesével kell a
töltényűrbe helyezni, mint pl. egy egylövetű merevcsöves zárdugattyús, vagy egylövetű
billenőcsöves hosszú lőfegyverbe, hanem működik benne egy öntöltő mechanizmus, mely a
következőkben vázolt folyamat szerint adagolja a lőszert. (Gáz-, riasztó és flóbert fegyverek
esetén is hasonló mechanizmusok működnek.)
Az öntöltő mechanizmussal működő (markolatban elhelyezkedő szekrénytáras)
lőfegyverek lehetnek félautomata és automata rendszerűek. Félautomata rendszer esetén
az elsütő billentyű működtetésével csak egy lövést tudunk leadni, majd az „öntöltés” után,
újra működtetnünk kell az elsütő billentyűt a következő lövés leadásához, míg automata
rendszer esetén az elsütő billentyű lenyomva tartásával a teljes tár kiüríthető, sorozatlövés
formájában, azaz az öntöltés és elsütés addig tart folyamatosan, míg a tár ki nem ürül. (Ez
utóbbi Magyarországon polgári – önvédelmi, sport, vadászati – célra nem engedélyezett!)
A fegyver tok főrészének markolati részében kialakításra került egy a tár befogadását
szolgáló üreges rész, ahová az előzetesen lőszerekkel feltöltött tárat erőteljesen, kattanásig
betoljuk, és meggyőződünk róla, hogy a tár megfelelően rögzített állapotba került. Ezt a
folyamatot természetesen előzetes töltetlenség ellenőrzést követően, a fegyver csövét
mindig semleges irányba, lehetőleg föld felé fordítva végezzük el úgy, hogy mutatóujjunk a
sátorvason kívül helyezkedik el, nem érintve az elsütő billentyűt, és (újratöltött) tárat
mindig csak előzetesen ürített fegyverbe helyezünk.
Ezt követően, a csőre töltést úgy végezzük, hogy – a fegyver csövét még mindig semleges
irányba tartva, mutatóujjunkat a sátorvason kívül tartva – egyik kézzel a markolatot, másik
kézzel a szánt erőteljesen megragadva, határozottan hátrahúzzuk a helyretoló rugó erejével
szemben erőt kifejtve, majd a teljesen hátsó szánhelyzet elérése után elengedjük, mire a
szán a helyretoló rugó erejének engedve erőteljesen előrecsúszik. Ezzel a mozdulattal a
tárból a szán ún. tölténytoló orra a tárban lévő legfelső lőszert a csőfarnál elhelyezkedő
töltényűrbe tolja, és az elsütő szerkezet a szán hátrahúzásával egy időben megfeszítésre,
azaz lőkész állapotba kerül, továbbá a szánon lévő ún. hüvelyvonó karom befekszik a
hüvely hornyába. Fegyverünk ebben az állapotában a legveszélyesebb, kezelése nagy
körültekintést igényel. A csőre töltött fegyver véletlen elsütése, vagy elsülése nagyon
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komoly balesetek forrása lehet, mely esetleges tragédiák mellett, életre szóló büntetőjogi
következményeket von maga után! Amennyiben nem áll szándékunkban azonnal lövést
leadni, a fegyvert mindig biztosítani kell, és ha külső körülmények nem indokolják (pl.
hivatásszerű használat során), akkor csőre tölteni sem szabad a fegyvert addig, míg nem
kívánjuk használni azt.
A lövés leadása az elsütő billentyű működtetésével történik. Az elsütő szerkezet működése
során az ütőszeg egy előfeszített rugó erejének felszabadítása következtében ütést mér a
töltényűrben lévő lőszer csappantyújára, melynek következtében az ütésre érzékeny és
erre robbanással reagáló kémiai anyag, az ún, gyúelegy berobban, szúrólángja pedig lángra
lobbantja a lőszer hüvelyében található lőport. A lőpor nagy gyorsasággal el, mely égés
során
nagynyomású
gázok
szabadulnak fel. A gázok nyomása
mintegy kirobbantja a hüvely
nyakába rögzített lövedéket a
hüvely végéből, és útjára indítja a
csőben, a lövedék felületét
bepréselve
a
huzagolt
cső
ormózatai közötti barázdákba, és
ezáltal
nemcsak
erőteljesen
gyorsítja,
hanem
röppályastabilizáló
forgómozgásra
is
kényszeríti azt a huzagolás
menetemelkedésének
megfelelő
mértékben. A lövedék elhagyja a
csőtorkolatot, elindul célja felé, ott
becsapódik és kiváltja a hatását.
(Az elsütés pilanatát követő történések során jelentős különbségek vannak a
tömegzáras/nem reteszelt és a szilárd reteszelésű fegyverek működése között.
Részleteket ld. alább!)
Ezzel párhuzamosan, amint a lövedék elhagyta a csőtorkolatot, a lőporgázok nyomásának
hatására, a lövedék mozgásával ellentétes irányban, a szán is megindul hátrafelé. A
hüvelyvonó karom kirántja az üres hüvelyt a töltényűrből és a kivető nyíláson át – mely
megnyílik a szán hátrasiklása alatt – „kiveti” a hüvelyt a fegyverből. Ezzel párhuzamosan, a
tárban lévő tárrugó, vagy adagoló rugó feljebb tolja a tárban lévő lőszereket, egyet legfelül
olyan helyzetbe hozva, hogy a szán tolóorra elérhesse és helyére mozgása közben
megragadhassa és betolhassa a töltényűrbe. A szán közben eléri hátsó helyzetét, mikor a
helyretoló rugó már ismét teljesen megfeszített állapotban van, így automatikusan
megindul a szán előre, mikor is a fentiekben leírt folyamat szerint újabb lőszert tol a tárból
a töltényűrbe. (Miközben a hüvelyvonó karom újra beakad az új lőszer hüvelyébe, az elsütő
szerkezet pedig ismét megfeszített, lövésre kész állapotba kerül.) Itt a fegyver akkor is
megáll, ha a lövést leadó folyamatosan lenyomva tartotta az elsütő billentyűt! (Ez a
különbség a félautomata és az automata rendszer között. Lenyomva tartott elsütő
billentyűvel az automata fegyver ismételné a töltés, elsütés, ürítés, újratöltés folyamatát
addig, míg az utolsó lőszer is ki nem fogyott a tárból.)
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Az elsütő billentyű ismételt működtetésével lehet egy újabb lövés, ürítés, újratöltés ciklust
indítani.
Ha a tár kiürült és az utolsó lőszert is felhasználtuk, az utolsó hüvely kivetése után a szán
szánakasztója/szánrögzítője segítségével hátsó helyzetben „kiakad”, nyitva hagyva a
hüvelykivető nyílást, betekintést engedve a csőfarba. Ilyenkor újabb, tele tár behelyezését
követően, vagy A) a szánakasztó oldásával utat engedünk a szánnak, ami a helyretoló rugó
erejének köszönhetően a helyére kerül, betolva az első lőszert a töltényűrbe (mint fent),
vagy B) mint pl. a régebbi Walther (FÉG) rendszerű pisztolyok esetében, megragadjuk a
kiakadt szánt, pár millimétert még teljesen ütközésig hátrahúzzuk, kiakasztva ezzel a
szánakasztót és engedve, hogy a helyretoló rugó elvégezze a dolgát, helyretolva a szánt,
betolva az első lőszert a töltényűrbe (mint fent.)
Az öntöltő félautomata maroklőfegyvereket alapjában véve két nagy főcsoportba soroljuk
Az öntöltő maroklőfegyverek csőrendszerük és zárrendszerük/reteszelésük alapján:
-

Merevcsövűek (tömegzáras / nem reteszelt fegyverek)
o A cső a tokhoz rögzített, lövés során nem mozdul el a tokhoz viszonyítva.
o A helyretoló rugó által kifejtett erő hatására a zár a csőfart lezárja (reteszeli)
o A
lövés/elsütés
pillanatát követően a
lövedék és a zár
tömegének
eltérése
miatt, a fizikai hatásellenhatás
törvényszerűség
értelmében, a lövedék
hamarabb és nagyobb
sebességgel indul meg
a csőben, mint a
hüvely által hátratolt
tömegzár. Általában
igaz, hogy a lövedék elhagyja a csőtorkolatot, mire a zár/szán megindul
hátrafelé és megkezdődik a hüvely kivetése.
o Legismertebb változatok a Walther rendszerű pisztolyok, ide tartoznak
bizonyos jól ismert FÉG fegyverek is, mint pl. a sokáig rendőrségi
rendszerben is lévő PA-63-as.

-

Rövid csőhátrasiklásosak (szilárd reteszelésű fegyverek)
o Nagyobb energiájú lőszer tüzelésekor, reteszelés nélkül, előfordulhatna, hogy
a hüvely/zár/szán még azelőtt megindulna hátrafelé, mielőtt a lövedék
elhagyná a csövet, ami viszont a gyorsuló lövedék által még lezárt csőben
lévő sokkal nagyobb nyomás hatására nemkívánatos jelenségekhez,
hüvelyrepedéshez, balesetekhez vezethetne.
o A cső nincs mereven tokhoz rögzítve és lövés leadásakor kismértékben
hátrafelé mozog. Ezekben a fegyverekben egy szilárd mechanikus retesz
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rögzíti a zárat a csőfarhoz, ezért a cső az elsütés után a zárral/szánnal együtt
mozog hátra addig a pillanatig, míg a lövedék el nem hagyja a csőtorkolatot.
o Amint a lövedék elhagyja a csőtorkolatot, a cső – kb. 5-7 mm-es – hátrafelé
mozgását egy ún. csőkengyel
megállítja, míg a szán tovább halad
hátrafelé,
összenyomódik
a
helyretoló rugó, megfeszül a
kakas/elsütű
szerkezet
és
megtörténik a hüvely kivetése,
majd a rugó helyretolja a szánt,
újabb lőszert tolva a töltényűrbe,
stb. (mint fent)
o Szerkezetileg
bonyolultabb
fegyverek,
viszont
hatásos
lőtávolságuk
jobb,
mint
a
merevcsövű
(tömegzáras)
fegyvereké és használatuk során
sem terhelik annyira a lövész kezét
sem
o Sok ismert modern és jól ismert nemzetközi maroklőfegyver márka termékei
tartoznak ebbe a csoportba, de pl. a FÉG P9M is.
-

Hosszú csőhátrasiklásosak (szilárd reteszelésű fegyverek)
o Annyiban tér el a fenti, rövid csőhátrasiklásos működéstől, hogy a
reteszelés a szán teljes hátrasiklása alatt fennmarad és csak a szán hátsó
helyzetében szűnik meg.
o Egyebekben a fent vázolt lépésekhez hasonló a működése.
o Nagyon kevés ilyen fegyver ismert. Pl. a Frommer 1910, amit a magyar
csendőrség és határőrság is használt a XX. század elején.

Az öntöltő maroklőfegyverek tárrendszerük alapján lehetnek szekrénytáras és
forgótáras fegyverek. A fentebb vázolt öntöltő félautomata maroklőfegyverek
szekrénytárasak. Elsütőszerkezetük alapján mind a szekrénytáras, mind a forgótáras
maroklőfegyverek lehetnek revolverező (double action – DA), vagy nem revolverező
(single action – SA) típusúak, illetve a kettő keveréke (SA/DA), amely mindkét módban
használható.
Ezt az alábbiakban a forgótáras fegyverek példáján magyarázzuk:
-

Revolverező (DA – double action)
o Revolverezőnek nevezzük azt a forgó- vagy szekrénytáras,
maroklőfegyvert, mely nyugalmi helyzetből (azaz nem felhúzott / nem
előfeszített kakassal) indulva, az elsütőbillenytű erőteljes meghúzásával
felhúzható, azaz a kakasa előfeszített állapotba kerül, majd az elsütő
billentyűnek egy bizonyos ponton túli húzására az elsütő szerkezet
önmagát függetlenítve elindul, a kakas (ütőszeg) lecsap a csappantyúra
(vagy peremes gyújtás esetén a hüvely peremére) és elindul a lövés
folyamata.
50

A szerző engedélye nélküli terjesztése és/vagy másolása jogszabályba ütközik!
Minden jog fenntartva – Dr. Fábián Lajos – 2015-2016

o Működése ebből a szempontból hasonló az öntöltő, félautomata
rendszerű fegyverekhez, de nem egyezik meg azzal teljesen, mert a lövést
követően itt nem kerül
automatikusan újabb
lőszer a csőfar mögé,
csak akkor, ha vagy
kézzel előfeszíti a
lövész a kakast, vagy
az elsütő billentyű
erőteljes
húzásával
előidézi a fent vázolt
ciklust. Ezért ezek a
szó szoros értelmében
nem
félautomata
fegyverek.
-

Nem revolverező (SA – single action)
o Nem revolverező fegyver esetén a lövés, újratöltés (forgatás), majd újra
lövés ciklus csak a kakas újabb és újabb, kézzel történő felhúzásával
idézhető elő.
A forgótáras maroklőfegyverek a legmegbízhatóbb maroklőfegyverek közé
tartoznak. Nem véletlenül használták ezt az USA szinte minden államában
majdnem egy évszázadon keresztül,
rendszeresített rendőrségi fegyverként.
Gyakorlatilag nincs elakadás, mert egy
„csettes” lőszer esetén a legrosszabb,
ami történhet, hogy újra lőni kell, ami
azonnal lehetséges, míg egy öntöltő,
félautomata markolat táras fegyver
esetén az elakadások elhárítása több időt vesz
igénybe, és ez adott helyzetben akár a rendőr
életébe is kerülhet. Igaz, hogy ezek általában
csak 6-8 lőszert befogadó forgótárral
rendelkeznek, de aki látott és próbált már
mondjuk egy Smith & Wesson 686-os sorozatú
.357-es Magnum-ot, az tudja, hogy az a 6-8
lőszer milyen hatással és hatékonysággal
használható szükség esetén.

Maroklőfegyverek hatásadatai
-

Hatásos lőtávolság:
Ölőhatása:
Max. repülési távolsága:
Gyakorlati tűzgyorsaság:
Lövedék kezdősebessége:

20 – 50 m
300 – 500 m
1’500 – 2’000 m
30 – 50 lövés / min.
300 – 400 m / sec.
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46. Ismertesse a pisztolylőszerek részeit.
FIGYELEM! A jogszabály szerinti lőszer meghatározás kissé eltér a gyakorlati
meghatározástól, az alábbiak szerint. A 2004. évi XXIV. törvény 2. § 22. pont szerint a
LŐSZER: „Olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet
tartalmaz.”
Gyakorlati meghatározás szerint a lőszer részei:
-

-

-

-

Lövedék
o Energia közlő közeg. A fegyver hatásáért felelős anyagdarab, mely a lőpor
robbanásszerű gyors égése során felszabaduló gázok nyomásának
hatására a lőfegyver csövében felgyorsulva, nagy kezdősebességgel indul
el a cél felé, ahol becsapódva kifejti hatását.
Hüvely
o Egyben tartja és külső behatásoktól védi a lőszer részeit, magában foglalja
a csappantyút a gyúeleggyel, a lőport, és a lövedéket. Anyaga többnyire
sárgaréz, de ma már – a
tömeggyártás és gazdaságossági
szempontok alapján a hadiiparban –
más anyagokból is készítik.
o Biztosítja
a
fegyvercső
gáztömörségét.
o Megvezeti a lővedéket
o Biztosítja az ürítést
o Csökkenti a fegyvercső melegedését
(hűtő hatás)
Lőpor
o A hüvely központi űrében található
és az ütőszegnek a csappantyúra
mért ütése következtében, a
gyúelegy szúrólángja hatására nagy
gyorsasággal elégő anyag, melynek
égése során gázok szabadulnak fel, melyek a lövedéket a lőfegyver
csövében nagy kezdősebességre gyorsítva indítja el a célja felé.
Csappantyú a gyúeleggyel
o A hüvelyfenék közepébe van illesztve és ütésre érzékeny kémiai anyagot
tartalmaz (gyúelegy), melynek rendeltetése az elsütő billentyű
működtetésekor, az ütőszegnek a csappantyúra mért ütését követően a
gyúelegy szúrólángjával a lőpor begyújtása.

Polgári használatra tiltott lőszerek:
- A 2004. évi XXIV. törvény (Ftv.) szerinti „A” kategóriába tartozó lőszerek
- Huzagolt csövű lőfegyverhez való leváló köpenyes (acél magvas) lőszer
- Páncéltörő (áthatoló), robbanó, fényjelző, vagy gyújtólövedéket tartalmazó
lőszer, valamint az ilyen lőszerhez való lövedék.
- Expanzív lőszer önvédelmi célból tilos, vadászati és sport célra engedélyezett.
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A 2004. évi XXIV. törvény 4. § szerint:
„(1) bek.: A jogszabály eltérő rendelkezése hiányában NEM ENGEDÉLYEZHETŐ:
a) az ’A” kategóriába tartozó tűzfegyver vagy lőszer;
b) az automata lőfegyver;
c) a hangtompító;
d) külső formájában automata szerkezetű fegyverre hasonlító
félautomata lőfegyver;
e) huzagolt csövű lőfegyverhez való leváló köpenyes lövedékkel szerelt
lőszer tartása, valamint lézeres célzókészülék és éjszakai irányzék
lőfegyverre történő felszerelése.
(2) bek.: Nem engedélyezhető olyan lőfegyver, lőszer tartása, amelynek
használatát arra a célra, amelyre kérelmezték, más jogszabály tiltja.”
Melléklet a 2004. évi XXIV. törvényhez:
„Tűzfegyverek és lőszerek
„A” kategória
1 Automata tűzfegyverek.
2 Más tárgynak álcázott tűzfegyver.
3 Páncéltörő (áthatoló), robbanó, fényjelző, vagy gyújtólövedékeket tartalmazó
lőszer, valamint az ilyen lőszerhez való lövedék.
4 Expanzív (kiterjedő) lövedéket tartalmazó pisztoly-, és revolver lőszer, valamint az
ilyen lőszerhez való lövedék, kivéve a vadászati vagy sportlövészeti célokat szolgáló
lőfegyverhez, a használatukra jogosult személy számára.”
47. Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver fő részeit, azok rendeltetését.
Az öntöltő maroklőfegyvereknek három fő része van:
1) Cső
- Feladata:
o Itt megy végbe a lövés folyamata
o Megvezeti a lövedéket, megadja forgó mozgását, kezdősebességét és
irányát
o Forgótáras fegyver irányzéka is a csövön kap helyet, így a célzásban is
szerepe van
- Részei:
o Töltényűr a csőfar oldalán, ahová a lőszer kerül
o Átmeneti kúp, ahová a lőszer lövedék felőli vége illeszkedik
o Huzagolt rész, ahol a lövedék megkapja forgómozgását és felgyorsul a
csőtorkolati kezdősebességére
o Csőtorkolat, ahol a lövedék a lövés után elhagyja a fegyver csövét
2) Szán
- Feladata:
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-

o Töltés-reteszelés
o Elsütés
o Ürítés
o Célzás
o Biztosítás
Részei, illetve a rajta elhelyezett elemek:
o Felső részén elől a célgömb, hátul a nézőke
o Oldalakon a biztosító
karok
o Jobb
oldalon
a
hüvelykivető nyílás
o Recézett,
fogást
erősítő oldalfal
o Hátsó részében a
zártömb,
aminek
tűzfalán
a
hüvelyvonó,
a
peremágy és a furat
az ütőszeg számára,
amiben az ütőszeg
kap helyet
o A zártest mögött a
biztosítószerkezet elemei kapnak helyet
o A szán két oldalán alul vezetősínek vannak, amivel a tokhoz illeszkedik és
ami mentén működés közben, illetve szét-, és összeszereléskor elmozdul

3) Tok
- Feladata:
o Összetartja a fegyver egyéb részeit
o Az elsütő szerkezet által szerepe van a lövés elindításában
o Biztos fogást biztosít
- Részei:
o Markolathéj, ami befogadja a tárat
o Tárrögzítő és kiadó szerkezet
o Elsütő billentyű és szerkezet a kakassal, ütőszeggel, rugózattal
o Sátorvas, ami óvja az elsütő billentyűt
o Vezető sínek a szán számára, szánrögzítő szerkezettel és horonnyal
A három fő részen (fődarabon) túl, vannak még fontos egyéb alkatrészek, amik nem
fődarabok:
- tár (részei a tártest, adagoló lemez, adagoló rugó, fenéklemez)
- szánakasztó, ami az utolsó lőszer elsütése után és a hüvely kivetését követően a
szánt hátsó helyzetben megakasztja
- elsütő és biztosító szerkezet
- helyretoló rugó (vagy szerkezet)
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48. Ismertesse a maroklőfegyver töltésének, ürítésének szabályait.
A lőfegyverek töltése és ürítése igen nagy körültekintést igénylő folyamat. Minden
körülmények között óvnunk kell mások testi épségét és anyagi javait. Gáz- és
riasztófegyverekre, valamint 7,5 J alatti csőtorkolati energiájú flóbert fegyverekre
ugyanilyen szabályok vonatkoznak. TÖLTETLEN FEGYVER NINCS!
A maroklőfegyver töltés fő lépései:
-

-

-

-

Töltetlenség ellenőrzése
o A fegyver csövét semleges irányba (föld felé) tartva, úgy vesszük kézbe a
fegyvert, hogy mutató ujjunk a sátorvason kívül marad, nem érintjük az
elsütő billentyűt
o A fegyver csövét felfelé tartva kivesszük a tárat, ujjunk a sátorvason
kívül marad
o Hátrahúzzuk a szánt, betekintünk a töltényűrbe, meggyőződünk arról,
hogy nem maradt a csőben lőszer
o Elengedjük a szánt, fesztelenítjük az elsütő szerkezetet, és biztosítjuk a
fegyvert
Lőszervizsgálat
o Lövedék állapota, nincs-e benyomódva a hüvelybe
o Külsérelmi nyomok, horpadások
o Korrózió
o Csappantyú épsége
Tárazás
o Megfelelő és szakszerű mozdulatokkal, a tárat bal kezünkben tartva, a
lőszereket jobb kéz hüvelyk és mutatóujja közé fogva, a tárajak közé
helyezzük, hüvelykujjal enyhén lenyomva helyére toljuk úgy, hogy a
hüvelyfenék a tár hátsó fala felé nézzen, majd ismételjük a mozdulatot a
maximális tárkapacitás figyelembevétele mellett
Tár behelyezése a markolatba
Csőre töltés és biztosítás

A maroklőfegyver ürítés fő lépései:
-

-

Töltetlenség ellenőrzése
o A fegyver csövét semleges irányba (föld felé) tartva, úgy vesszük kézbe a
fegyvert, hogy mutató ujjunk a sátorvason kívül marad, nem érintjük az
elsütő billentyűt
o A fegyver csövét felfelé tartva kivesszük a tárat, ujjunk a sátorvason
kívül marad
o Hátrahúzzuk a szánt, betekintünk a töltényűrbe, meggyőződünk arról,
hogy nem maradt a csőben lőszer
o Elengedjük a szánt, fesztelenítjük az elsütő szerkezetet, és biztosítjuk a
fegyvert
Kitárazzuk a tárban maradt lőszert
Eltesszük a fegyvert és a lőszert a tárolási szabályoknak megfelelően
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49. Ismertesse a lőfegyver töltetlenség-ellenőrzésének módját.
Töltetlenség ellenőrzése
- A fegyver csövét semleges irányba (föld felé) tartva, úgy vesszük kézbe a
fegyvert, hogy mutató ujjunk a sátorvason kívül marad, nem érintjük az elsütő
billentyűt
- A fegyver csövét felfelé tartva kivesszük a tárat, ujjunk a sátorvason kívül
marad
- Hátrahúzzuk a szánt, betekintünk a töltényűrbe, meggyőződünk arról, hogy
nem maradt a csőben lőszer
- Elengedjük a szánt, fesztelenítjük az elsütő szerkezetet, és biztosítjuk a fegyvert
50. Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver hatásos lőtávolságát, hatásmódját.
-

Hatásos lőtávolság:
Ölőhatása:
Max. repülési távolsága:
Gyakorlati tűzgyorsaság:
Lövedék kezdősebessége:

20 – 50 m
300 – 500 m
1’500 – 2’000 m
30 – 50 lövés / min.
300 – 400 m / sec.

A maroklőfegyverek hatása a céltárgytól (élő, céltábla, stb.), a kalibertől, a lövedék
típusától (expanzív, nem expanzív), a lőportöltet nagyságától, a lövedék csőtorkolati
energiájától függ. A lövedék becsapódást követő viselkedését, mozgását, deformálódását a
célballisztika, az élő szervezetben kiváltott hatását pedig az igazságügyi orvostan és a
vadászat tudománya vizsgálja.
51. Sorolja fel a maroklőfegyverek használata során előforduló leggyakoribb
akadályokat és azok elhárításának módját.
Rendszeresen szakszerűen karbantartott és jó minőségű maroklőfegyver, ha minőségi
lőszerrel használják, általában kevés hibával működik, komolyabb meghibásodásra nem
kell gyakran számítani. DE! Vannak olyan helyzetek, melyekkel minden lövész
találkozhat, és ha ezeknek a hátterével és elhárításuk módjával nincs tisztában,
balesetet okozhat.
Fontossági sorrend nélkül, a leggyakoribb ilyen szituációk (a lista nem kizárólagos!):
-

Az elsütő szerkezet működtetésekor nem jön létre lövés (elcsettenés)
o Okai lehetnek:
§ törött ütőszeg
§ hibás lőszer
§ gyenge, vagy hibás kakas rugózat
§ koszos fegyver
o Elhárítás:
§ szabályos ürítési kísérlet
§ el nem lőtt lőszer vizsgálata
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ha nincs semmiféle fegyver hibára utaló jel, újabb töltés és lövési
kísérlet
§ ha nem lőszer hiba okozza, szakműhely javasolt
A fegyver nem adogat a tárból
o Okai lehetnek:
§ peremágy hiba
§ tárrugó hiba
§ tárajak deformitás
o Elhárítás:
§ tárcsere, karbantartás, esetleg szakműhely
A tár nehezen, vagy nem tolható be a tárfészekbe
o Okai lehetnek:
§ Nem megfelelő tár
§ Fordított behelyezési kísérlet
§ Koszos fegyver
§ Deformált tár
o Elhárítása:
§ Ellenőrzés
§ Tárcsere
§ Fegyverkarbantartás
Kiesik a behelyezett tár
o Okai lehetnek:
§ a tárrögzítő hibás, kopott
§ a tár hibás, kopott, vagy szennyezett
o Elhárítása:
§ karbantartás, tárcsere, szakműhely
Lövés után a szán hátsó helyzetben marad annak ellenére, hogy még van
lőszer a tárban
o Okai lehetnek:
§ tágra nyílt tárajkak, lőszer kissé keresztbe fordul és felakad
§ helyretoló rugó eltörött, vagy helyretoló szerkezet meghibásodott
o Elhárítása:
§ tárcsere, rugócsere, has szükséges szakműhely
A szán nem reteszel
o Okai lehetnek:
§ deformitás, felverődés a tok és szán közötti érintkező
fémfelületeken, sínrendszeren
o Elhárítása:
§ szakműhely
Utolsó lőszer ellövése után a szán nem akad fel hátsó helyzetben
o Okai lehetnek:
§ a szánakasztó kritikusan kopott, vagy törött
o Elhárítása:
§ alkatrész csere, szakműhely
Lövést követően az ütőszeg ütőpályán marad
o Okai lehetnek:
§ törött nyomórugó
§ szennyezett ütőszegfészek
§

-

-

-

-

-

-

-
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-

o Elhárítása:
§ karbantartás, alkatrész csere, szakműhely
A kakas nem marad megfeszítve a lövést követően, hanem a „szán után üt”,
a fegyver akaratlanul sorozatot lő
o Okai lehetnek:
§ az elsütő szerkezet kritikus kopása, meghibásodása
§ ütőszeg nyomórugó törése
o Elhárítása:
§ alkatrész csere, szakműhely

52. Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver karbantartásának szabályait, a karbantartás
eszközeit és módját.
Lőfegyver karbantartás szabályai:
- Lőfegyver karbantartása, tisztítása, bármilyen okból történő szétszerelése csak
mások testi épségének veszélyeztetése nélkül, olyan helyiségben történhet, ahol
más nem tartózkodik.
- Töltetlen fegyver nincs! Első lépés mindig a fegyver töltetlenségének ellenőrzése.
- Ezt követően szétszereljük a fegyvert az adott típusra érvényes előírások
betartása mellett.
- Alkatrészeket tiszta textil darabra rakjuk, első lépésként beolajozzuk a csövet,
hogy legyen idő a szennyeződések oldódására.
- A maroklőfegyver elemeinek karbantartási sorrendje: a cső, a szán (zárral), a tok
(elsütő szerkezettel), majd a tár
- Lépésről lépésre megtisztítjuk az egyes alkatrészeket, majd visszatérünk a csőre
és a töltényűr felől alaposan megtisztítjuk.
- A végén, az összeszerelést követően finom olajbevonatot adunk minden fém
alkatrésznek, így összeszerelve helyezzük el a tárolóban.
Lőfegyver karbantartás eszközei:
- Csőkefe és tisztító vessző
- Ecset
- Kóc
- Vatta
- Kihegyezett fapálcika
- Tiszta, puha textília
- Jó minőségű (ásványi) fegyverolaj
- Esetleg az adott fegyverhez szükséges speciális céleszközök
53. Ismertesse az önvédelmi lőfegyver viselésére vonatkozó szabályokat.
A 2004. évi XXIV. törvény 2. § 21. pont szerint:
„Lőfegyvertartás: a birtoklás, a viselés és a tárolás.”
A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet szerint:
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25. § (1) bek: „E rendelet eltérő rendelkezése hiányában önvédelmi célra rövid
lőfegyver és lőszer tartása annak engedélyezhető, aki bizonyítja, hogy élete, testi
épsége – tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt – fokozott
védelmet igényel.”
25. § (2) bek: „Önvédelmi célra kettő darab rövid lőfegyver tartása engedélyezhető.”
38. § (1) bek. b. pontja: „lakott területen, közterületen, nyilvános helyen,
közforgalmú közlekedési eszközön önvédelemre, személy- és vagyonvédelemre
engedélyezett rövid lőfegyverét, viselési engedély esetén gáz- és riasztófegyverét
betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, - a személy- és vagyonvédelemre
engedélyezett rövid lőfegyver kivételével – rejtve viselheti”
38. § (1) bek. c. pontja: „fegyverét nem viselheti és nem használhatja szeszes italtól
befolyásolt állapotban, illetve, ha szervezetében kábítószer, illetve pszichotróp
anyag van”
Az engedélyes lőfegyver használata/viselése során köteles magánál tartani az alábbi
okmányokat:
- személyazonosság igazolására szolgáló okmány (személyazonosító
igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél)
- lakcímkártya
- lőfegyvertartási engedély és lőfegyverviselési engedély az adott lőfegyverre
- lőfegyvertartési engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány
- a Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. tanúsítványa az adott lőfegyverre
- sportlőfegyver esetén a sportági szakszövetség által kiadott érvényes
versenyengedély
- (vadászlőfegyver esetén érvényes állami vadászjegy, vadászati engedély)
- (gáz- és riasztófegyver közterületen való viselése, használata esetén az adott
fegyverre szóló lőfegyverviselési engedély)
54. Ismertesse az önvédelmi lőfegyver és lőszer tárolására vonatkozó szabályokat.
A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 42. § (1) – (3) bek. szerint:
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában
a) a lőfegyvert a tartására jogosult személy által állandóan lakott vagy rendszeresen,
illetve alkalmanként visszatérő módon látogatott lakásban – szervezet esetén őrzött,
vagy riasztó berendezéssel védett épületben – ürített állapotban, a számottevő mértékű
külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott
szekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni,
b) rövid lőfegyvert az a) pontban meghatározott egyéb feltételek betartása mellett,
falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső
erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban is
lehet tárolni,
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c) a lőszert a lőfegyvertől elkülönítve, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is
ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy falhoz,
padlóhoz, szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is
ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban, illetéktelen
személyektől elzárva kell tárolni.
(2) A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági
fóliával kell ellátni, valamint a tárolóhelyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy
távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni
a) „A” kategóriába tartozó lőfegyver,
b) 10 darabot meghaladó számú lőfegyver, illetve 1’000 darabot meghaladó
számú lőszer, vagy
c) lőfegyvernek vagy lőszernek a 28. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján
kiadott engedéllyel rendelkező szervezet által történő tárolása esetén.
(3) A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer a tartásukra jogosult személy folyamatos
jelenléte esetén elzárás, illetve elkülönítés nélkül is tárolható.

55. Az öntöltő maroklőfegyver részleges szét-, és összeszerelésének végrehajtása.
Töltetlen fegyver nincs! Bármilyen oknál fogva nyúlunk a fegyverhez, mindig
betartjuk a töltetlenség ellenőrzésére vonatkozó alapszabályokat. (Ld. ott)
A merevcsövű (Walther rendszerű) és a rövid csőhátrasiklásos rendszerű
maroklőfegyverek szerkezete eltér, így részleges szét- és összeszerelésük is apró
lépésekben különbözik.
Az itt használt példa egy Walther rendszerű, merev csövű maroklőfegyver (pl. FÉG PA63) szétszerelésére vonatkozik.
1) Töltetlenség ellenőrzése, tár eltávolítása, szán hátrahúzása, töltényűr ellenőrzése
2) Bal kézzel lehúzzuk a sátorvas elejét, és lefeszített állapotban jobb kéz mutatóujjal
balra kissé kitoljuk, ezzel „kiakasztva” a tokon
3) Jobb kézzel a markolatot fogjuk, bal kézzel tenyérbe fogjuk a szánt és hátrafelé
ütközésig toljuk, majd a hátulját kissé megemeljük
4) Ezt követően előre mozdítva lehúzzuk a csőről a szánt, majd a helyretoló rugót is
5) Megtámasztjuk a kakast, míg másik kezünkkel az elsütő billentyűt meghúzva, a
kakast finoman fesztelen helyzetbe engedjük
6) Elvégezzük a fegyver elemeinek a tisztítását, majd fordított sorrendben
összeszereljük azt.
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56. A maroklőfegyver töltésének és ürítésének végrehajtása.
A lőfegyverek töltése és ürítése igen nagy körültekintést igénylő folyamat. Minden
körülmények között óvnunk kell mások testi épségét és anyagi javait. Gáz- és
riasztófegyverekre, valamint 7,5 J alatti csőtorkolati energiájú flóbert fegyverekre
ugyanilyen szabályok vonatkoznak. TÖLTETLEN FEGYVER NINCS!
A maroklőfegyver töltés fő lépései:
-

Töltetlenség ellenőrzése
o A fegyver csövét semleges irányba (föld felé) tartva, úgy vesszük kézbe a
fegyvert, hogy mutató ujjunk a sátorvason kívül marad, nem érintjük az
elsütő billentyűt
o A fegyver csövét felfelé tartva kivesszük a tárat, ujjunk a sátorvason
kívül marad
o Hátrahúzzuk a szánt, betekintünk a töltényűrbe, meggyőződünk arról,
hogy nem maradt a csőben lőszer
o Elengedjük a szánt, fesztelenítjük az elsütő szerkezetet, és biztosítjuk a
fegyvert
- Lőszervizsgálat
o Lövedék állapota, nincs-e benyomódva a hüvelybe
o Külsérelmi nyomok, horpadások
o Korrózió
o Csappantyú épsége
- Tárazás
o Megfelelő és szakszerű mozdulatokkal, a tárat bal kezünkben tartva, a
lőszereket jobb kéz hüvelyk és mutatóujja közé fogva, a tárajak közé
helyezzük, hüvelykujjal enyhén lenyomva helyére toljuk úgy, hogy a
hüvelyfenék a tár hátsó fala felé nézzen, majd ismételjük a mozdulatot a
maximális tárkapacitás figyelembevétele mellett
- Tár behelyezése a markolatba
- Csőre töltés és biztosítás
A maroklőfegyver ürítés fő lépései:
-

-

Töltetlenség ellenőrzése
o A fegyver csövét semleges irányba (föld felé) tartva, úgy vesszük kézbe a
fegyvert, hogy mutató ujjunk a sátorvason kívül marad, nem érintjük az
elsütő billentyűt
o A fegyver csövét felfelé tartva kivesszük a tárat, ujjunk a sátorvason
kívül marad
o Hátrahúzzuk a szánt, betekintünk a töltényűrbe, meggyőződünk arról,
hogy nem maradt a csőben lőszer
o Elengedjük a szánt, fesztelenítjük az elsütő szerkezetet, és biztosítjuk a
fegyvert
Kitárazzuk a tárban maradt lőszert
Eltesszük a fegyvert és a lőszert a tárolási szabályoknak megfelelően
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57. Mi a jogos védelem? Ismertesse gyakorlati példával.
A jogos védelem büntetőjogi fogalom, az egyik büntethetőséget kizáró ok. Magyarországon
a törvényi szabályozása 2013. július 1-jétől változott, köre az új Btk-val tágabb lett. (2012.
évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről)
A jogosan védekező olyan közvetlenül fenyegető támadást hárít el, amelynek
megakadályozására a bűnüldöző hatóságok lennének jogosultak és kötelesek. Amennyiben
a társadalom nem képes megvédeni egy adott helyzetben valakit a jogtalan erőszaktól, úgy
biztosítja az önhatalmú védelem jogát. Ebben az esetben az állam erőszak-monopóliuma
közérdekből felfüggesztésre kerül.
A jogos védelem nem minden esetben önvédelem. A védelmi cselekményt bárki kifejtheti,
nem csak a megtámadott. A kifejtett erőszak egyetlen korlátja az arányosság elve, azaz a
védelmi cselekménynek arányosnak kell lennie a támadással, de ezen belül akár a valaki
életére törő támadó megölése is jogszerű lehet.
A támadásnak „intézettnek” vagy „közvetlenül fenyegető” jellegűnek kell lennie.
Intézettnek minősül a támadás akkor, ha az elkövető valamely a Btk. különös részében
büntetni rendelt bűncselekmény (szabálysértés törvényi tényállásának megvalósítását már
megkezdte, míg közvetlenül fenyegető a támadás akkor, ha a támadás megkezdésétől
azonnal vagy igen rövid időn belül tartani lehet, és a támadás megvalósulásának akadálya
nincs (például a támadó szúrásra emeli a kését).
A támadás mindig aktív cselekedet. A jogos védelmi helyzet mindaddig fennáll, ameddig a
megtámadott reálisan tarthat a támadás megkezdésétől avagy folytatásától. Ha a fenyegető
kijelentés egy esetleges későbbi bántalmazást helyez kilátásba, akkor viszont jogos
védelemről nem lehet szó.
Nagyon fontos elem, hogy a támadásnak jogtalannak kell lennie. Az erőszak önmagában
nem feltétlenül jogtalan. Nem jogtalan a támadás, ha
- Jogszabály engedélyezi,
- Végszükség, vagy jogos védelem esetében
- Házi fegyelmezési jog gyakorlása közben kerül rá sor.
Irreleváns a támadó cselekvőképessége és tévedése.
Amennyiben azonban a támadó, és a védekező egyaránt jogtalanul jár el, jogos védelemre
egyikük sem hivatkozhat. Ide tartozik a kölcsönös tettlegesség, és a kiprovokált támadás is,
azzal a fenntartással, hogy a provokációnak tettlegesnek kell lennie. Verbális provokáció nem
zárja ki a jogos védelmi helyzetet.
A 2012. évi C. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szerint:
„A jogos védelem
21. § Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy
javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem
alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a
védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az
általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet.
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22. § (1) Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások
személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető
jogtalan támadás elhárításához szükséges.
(2) A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is
irányult volna, ha
a) azt személy ellen
aa) éjjel,
ab) fegyveresen,
ac) felfegyverkezve vagy
ad) csoportosan
követik el,
b) az a lakásba
ba) éjjel,
bb) fegyveresen,
bc) felfegyverkezve vagy
bd) csoportosan
történő jogtalan behatolás, vagy
c) az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás.
(3) Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető
felindulásból lépi túl.
(4) A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.”
Konkrét gyakorlati példák lehetnek:
1) Valaki mellett megáll egy gépkocsi az út szélén, kiugrik belőle két erőteljes fiatalember,
megütik a sértettet, betuszkolják egy személygépkocsiba, közben verbálisan is
bántalmazzák, megöléssel fenyegetik, ha valamilyen feltételnek a személyi
szabadságában korlátozott nem tesz eleget. Alkalmas pillanatban sértett keze ügyébe
kerül egy a kocsi ülése alatt felejtett csavarhúzó, amivel többször megszúrja a mellette
helyet foglaló egyik elrablóját, aki ezt követően jobblétre szenderül.
Az érintett jogos védelme a bíróság előtt megáll, nem büntethető.
2) Éjjel 23 órakor arra lesz figyelmes egy ház tulajdonosa, hogy a bekerített udvarán három
fiatalember bozótvágó késekkel és baltával felfegyverkezve, éppen a hátsó gazdasági
épület ajtaját próbálja felfeszíteni és a kutyája véresen vonyít a kerítés tövében. A
védekező személy kimegy az udvarra és felszólítja a behatolókat a cselekmény
abbahagyására és közben mobil telefonján próbálja a rendőrséget értesíteni, de azok
közül az egyik baltával felé rohan, a másik kettő pedig fenyegetően közelít, és azt üvöltik,
hogy megölik. Jogosan védekező berohan a házba és engedéllyel tartott vadászfegyverét
elővéve, a fegyverből leadott lövéssel állítja meg az őt üldöző, és közben már az
előszobába hatolt baltás támadót, illetve kényszeríti megadásra a másik kettőt.
A meglőtt támadó sajnos elhalálozik a mentők helyszínre érkezését követően.
Az érintett jogos védelme megáll és nem büntethető.
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58. Mi a végszükség? Használható-e önvédelmi lőfegyver végszükségben?
A 2012. évi C. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szerint:
„A végszükség
23. § (1) Nem büntetendő annak a cselekménye, aki saját, illetve más személyét vagy
javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek
védelme érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekmény nem okoz nagyobb sérelmet,
mint amelynek elhárítására törekedett.
(2) Nem büntethető, aki azért okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására
törekedett, mert ijedtségből vagy menthető felindulásból nem ismeri fel a sérelem
nagyságát.
(3) Nem állapítható meg végszükség annak javára, akinek a veszély előidézése
felróható, vagy akinek a veszély vállalása foglalkozásánál fogva kötelessége.”
Konkrét gyakorlati példák lehetnek:
1) Egy weekend házban italozó vidám társaság, különböző virtuskodó ügyességi játékokat
játszik, melynek során az egyik résztvevő alatt összetörik egy létra és a magasból
lezuhan, súlyos, nyílt lábszártörést szenved, vérzik, és komoly fájdalmai vannak.
Mobiltelefon térerő nincs a lakott területektől messze eső övezetben és a jelenlévők közül
mindössze egy ember tud gépkocsit vezetni, a többieknek nincs jogosítványa, azonban ez
az egy ember komoly alkoholmennyiséget fogyasztott, így nem vezethetne. A kialakult
helyzet azonban végszükségnek minősül, így az alkoholos befolyásoltság ellenére beül a
volánhoz és társai segítségével – elsősegélynyújtást követően – a legközelebbi kórházba
szállítja sérült társát.
Rendőri ellenőrzés történik, a szonda elszíneződik, de végül az elkövető nem büntethető
a bizonyítottan végszükségben történt tudatos cselekvése miatt.
2) Kiránduló csoport a hegyekben túrázik, mikor egy négy nagytestű kutyából álló kóbor
kutyafalka támadja meg a csoportot, egyre szűkebb körben kerítve be az embereket. A
védekező, engedéllyel és jogszerűen viselt önvédelmi fegyverével hárítja el a
kutyatámadást és két állatot megöl, mire a maradék kettő odébbáll.
A fegyverhasználat jogszerű volt végszükségre hivatkozva.
3) A fenti – végszükség esetét leíró – jogszabályi megfelelés esetén más esetben, akár
ember ellen is használható önvédelmi lőfegyver.
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
1) Segédtáblázatok
Lőtávolságok
(méterben)

Hatásos lőtáv

Biztonsági lőtáv
(ölőhatás)

Maximális
repülési távolság

Maroklőfegyver
(rövid lőfegyver)

20-50

300-500

1’500-2’000

Sörétes lőfegyver
(huzagolatlan csövű)
Golyós lőfegyver
(huzagolt csövű)

Sörét:
30-40
Gyöngygolyó:
50-60
Nyílt irányzékkal:
80-100
Céltávcsővel:
100-150

Sörét:
Sörét mm ∅ x 100
Gyöngygolyó:
1’500-2’000
5’000-6’000

Kaliber összehasonlító példa táblázat
(1 hüvelyk = 25,4 mm)
Hüvelyk /inch, /coll
Milliméter
0,22
5,588
0,25
6,35
0,30
7,62
0,32
8,128
0,357
9,068
0,38
9,652
0,44
11,176
0,45
11,43
0,50
12,70
Kaliber összehasonlító példa táblázat
(1 milliméter = 0,0394 hüvelyk)
Milliméter
Hüvelyk / inch /coll
4,5
0,1772
5,5
0,2165
6,0
0,2362
7,62
0,3002
9,0
0,3543
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2) Törvény szerinti definíciók és meghatározások, amiket a vizsgán tudni kell
A 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről (Fegyvertörvény, vagy Ftv.) 2. §.
2. § E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:
1. automata lőfegyver: olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan újratölt,
és az elsütőszerkezet egyszeri működtetésével egynél több lövést képes leadni;
2. áthatoló (páncéltörő) lőszer: olyan lőszer, amelynél a lövedéket köpeny burkolja és
páncéltörő (áthatoló) kemény maggal rendelkezik, ideértve a nem páncéltörő rendeltetésű
acélmagvas lőszereket is;
3. egylövetű lőfegyver: tölténytár nélküli lőfegyver, amelynek töltényűrjébe vagy a csőfar
töltőnyílásába, illetve csőtorkolatán keresztül a csövébe minden lövés leadása előtt külön be
kell helyezni a lőszert vagy lőszer alkatrészeket;
4. elöltöltő fegyver: az olyan egylövetű- vagy ismétlőfegyver, 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
hozzávaló csappantyúval működtethető;
5. expanzív (kiterjedő) lövedékű lőszer: olyan lőszer, melynek lövedéke üreges csúcsú
vagy lövedéke a köpenytől eltekintve nem egy darabból áll;
6. félautomata lőfegyver: olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan
újratölt, és az elsütőbillentyű egyszeri működtetésével csak egy lövést képes leadni;
7. flóbert rövid lőfegyver: olyan peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyver, melynek teljes
hossza 28 cm-nél rövidebb, kizárólag flóberttöltény működtetésére alkalmas és az Európai
Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló
91/477/EGK irányelve szerint a „B” engedélyköteles kategóriába tartozik;
8. flóberttöltény: olyan egybeszerelt töltény, melyet gyúelegyes töltényhüvelyből és
lövedékből szereltek össze, lőport nem tartalmaz és hüvelyhossza nem haladja meg a 10,5
millimétert;
9. gyújtólövedéket tartalmazó lőszer: olyan lőszer, amelynek lövedéke olyan vegyi
anyagot tartalmaz, amely a levegővel történő érintkezéskor vagy becsapódáskor lángra lobban;
10. hangtompító: lőfegyver torkolatdörejének csökkentésére szolgáló, a fegyvercsőre vagy
annak torkolatára felszerelhető eszköz;
11. hatástalanított lőfegyver: lőszer, illetve lövedék kilövésére véglegesen alkalmatlanná
tett lőfegyver;
12. hosszú lőfegyver: a rövid lőfegyvernek nem minősülő lőfegyver;
13. ismétlő lőfegyver: olyan lőfegyver, amelyet úgy terveztek és alakítottak ki, hogy
minden lövés leadása után tölténytárból vagy forgódobból a szerkezet kézi működtetésével
tölthető újra;
14. 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;
15. leváló köpenyes lőszer: olyan lőszer, amelynek lövedéke űrméret alatti, és a
fegyvercsőben való megvezetését - esetenként a lőporgázok hajtóerejének átadását is valamilyen, a lövedékre szerelt alkatrész végzi, amely úgy lett kialakítva, hogy a cső elhagyását
követően a lövedékről - annak a célba csapódását megelőzően - leváljon;
16. lőfegyver: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb
csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki;
17. lőfegyverjavítás: a rendeltetésszerű használatnak meg nem felelő lőfegyver
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fegyverrészének ugyanolyan alkatrészre történő kicserélése, a lőfegyver irányzékán - a
rendeltetés szerinti beállítás, illetve a tartozékok rendeltetésszerű, a körülményekhez igazodó
cseréje kivételével - végrehajtott módosítás, továbbá a lőfegyver működőképességének
helyreállítása;
18. lőfegyver-kereskedő: az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki (amely) kereskedelmi vagy egyéb
üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben lőfegyver-, lőfegyverdarab- vagy
lőszergyártás, kereskedelem, közvetítő kereskedelem, csere, bérbeadás, javítás, hatástalanítás
vagy átalakítás területén végzi;
19. forgalmazás: lőfegyver, lőszer, illetve egyéb fegyver tulajdonjogának átruházása,
bérbeadása, ideértve a kereskedelmi és közvetítő kereskedelmi tevékenységet is;
20. lőfegyver- és lőszerkészítés (a továbbiakban: gyártás): lőfegyver, lőszer,
lőfegyverdarab, flóberttöltény és lőszeralkatrész elkészítése, az elkészített alkatrészek készre
szerelése, valamint a lőfegyver olyan megmunkálása, amely azt az eredetitől eltérő kaliberjelű
lőszer használatára teszi alkalmassá;
21. lőfegyvertartás: a birtoklás, a viselés és a tárolás;
22. lőszer: olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet
tartalmaz;
23. lőszeralkatrész (lőszerelem): lőpor, gyúelegyes töltényhüvely (csappantyús
töltényhüvely), csappantyú és minden robbanó, gyújtó, fényjelző, páncéltörő és leváló
köpenyes lövedék, melyet tűzfegyverből történő kilövésre terveztek;
24. muzeális fegyver és lőszer: az elöltöltő fegyver, továbbá a korszerű perem vagy
központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tűzfegyver, és az ilyen
fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer;
25. nyomjelző (fényjelző) lövedékű lőszer: olyan lőszer, melynek lövedéke a röppályát
láthatóvá tevő, meggyulladó anyagot is tartalmaz;
26. (hatályon kívül helyzete a 2012. évi XIII. törvény 13. §. (2) a.)
27. robbanó lövedékeket tartalmazó lőszer: olyan lőszer, amelynek lövedéke
becsapódáskor felrobbanó töltetet tartalmaz;
28. rövid lőfegyver: olyan lőfegyver, amelynek csöve nem haladja meg a 30 cm
hosszúságot, vagy amelynek teljes hossza nem haladja meg a 60 centimétert;
29. tűzfegyver: olyan, a Mellékletben meghatározott „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába
tartozó - vagy ilyenné átalakított - eszköz, amelyből gyúlékony hajtóanyag segítségével szilárd
anyagú lövedék lőhető ki, kivéve, ha
a) a jogszabályban meghatározott módon hatástalanították,
b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történő halászatra,
illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték, feltéve, hogy rendeltetésszerűen csak e célokra
használható, vagy
c) a jogszabály rendelkezése alapján muzeális fegyvernek minősül;
30. tűzfegyver fődarab (lőfegyverdarab): fegyvercső, váltócső, betétcső, zár vagy
zárszerkezet, forgódob és az ezeket egybefoglaló tokszerkezet. A tűzfegyver fődarab abba a
tűzfegyver kategóriába tartozik, amelyre felszerelték vagy amelyhez gyártották;
31. festéklövő fegyver: olyan sűrített levegő vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával
működő eszköz, melynek csövéből 15 joule vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki
festéklövedék;
32. gáz- és riasztófegyver: olyan eszköz, amely rendeltetésszerűen csak gáztöltény és
riasztótöltény működtetésére alkalmas;
33. gáztöltény: olyan, szilárd anyagú lövedékkel nem rendelkező töltény, amely a szemre és
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a légutakra ingerlő hatást kifejtő adalékanyagot tartalmaz;
34. riasztótöltény: az a lövedékkel nem rendelkező, hang-, fény- és füsthatás kiváltására
szolgáló töltény, amelynek kaliberjelét a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek
vizsgálatáról szóló miniszteri rendelet, illetve az abban meghatározott szabvány a
riasztópisztoly és a riasztó revolvertöltények körében nevesíti;
35. színházi fegyver: kifejezetten vaktöltény működtetésére készült, lőfegyverből
kialakított fegyver, amelynek csövét (forgódobját) úgy alakították át, hogy az a fegyverhez
eredetileg használható lőszer befogadására nem alkalmas, illetve a csőben elhelyezett
szűkítések megakadályozzák űrméretes lövedékek kilövését, továbbá az a lövedék kilövésére
alkalmatlan gáz- és riasztófegyver, amelyet színházi fegyverként kívánnak használni;
36. átadás: amikor a tartásra jogosító hatósági engedélyben megjelölt eszköz a tartására
jogosult felügyelete alól kikerül;
37. átengedés: amikor a tartásra jogosító hatósági engedélyben megjelölt eszközt a
tartására jogosult felügyelete alatt használják vagy birtokolják;
38. fegyver: a lőfegyver, a gáz- és riasztófegyver, a légfegyver, a festéklövő fegyver, a
muzeális fegyver, valamint a színházi fegyver;
39. festéklövedék: a festéklövő fegyverekhez használatos, becsapódáskor felrepedő
burokban folyékony festékanyagot tartalmazó, 5 grammot nem meghaladó tömegű, 12 mm-nél
nagyobb átmérőjű lövedék;
40. fegyverviselés: fegyvernek a természetes személy testén, illetve a testén lévő ruházatán
rejtett vagy nyílt módon történő elhelyezése;
41. lőfegyver behozatala, kivitele, átszállítása: a lőfegyver átvitele Magyarország
államhatárán;
42. lőfegyver jellege: sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú), golyós lőfegyver (huzagolt
hosszú), maroklőfegyver (rövid), 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert
fegyver és 7,5 joule csőtorkolati energia feletti teljesítményű légfegyver;
43. lőfegyvertartási cél: az önvédelem, a munkavégzés, a filmgyártás, a céllövészet, az
oktatás, a sportlövészet, a személy- és vagyonvédelem, valamint a vadászat;
44. házilagos lőszerszerelés és -újratöltés: lőszer saját felhasználás céljára történő
házilagos gyártása (lőszerelemekből és egyéb alkatrészekből történő összeszerelése), amelyre
a lőszergyártástól eltérő szabályok vonatkoznak;
45. sportlőfegyver: az országos sportági szakszövetség versenyszabályzatában
meghatározott, sportlövészeti célra használható lőfegyver;
46. vadászlőfegyver: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
törvény szerint vadászatra használható lőfegyver;
47. vaktöltény: az a lövedékkel nem rendelkező, hang-, fény- és füsthatás kiváltására
szolgáló töltény, amelynek kaliberjelét a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek
lőszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendelet, illetve az abban meghatározott szabvány
a riasztópisztoly és a riasztó revolvertöltények vagy az ipari lövőkészülékek hüvelytöltényei
körében nem nevesíti.
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3) BRFK tájékoztatója az engedélyezési eljárás során szükséges erkölcsi
bizonyítványról
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4) Természetes személy fegyverkérelme
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5) Átadás-átvételi szabályozása (fegyverjavítás, fegyverkereskedés)
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6) Átadás-átvételi minta (fegyverjavítás, fegyverkereskedés)
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7) ORFK tájékoztatás lőfegyver jogügyletekben használatok dokumentum mintákról
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8) Lőfegyver átadási megállapodás minta
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9) Lőfegyver ajándékozási megállapodás minta
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10) Lőfegyver adásvételi megállapodás minta
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11) Bejelentés minta maroklőfegyver átadásáról
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12) Bejelentés minta vadászlőfegyver átadásáról
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Források:
1. http://net.jogtar.hu, a vonatkozó jogszabályok nyilvános és naprakész adatbázisa
2. Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell (átdolgozott 8. kiadás)
Szerkesztette: Dr. Heltay István
Kiadja a Hubertus Kft. 2012, ISBN 978-963-9783-33-1
3. A Vizsgapont Kft. Interneten nyilvánosan elérhető, vagyönőr vizsgára felkészítő anyaga.
Maroklőfegyver anyag:
http://ebook.elendem.com/ebook/8-fegyverismereti-tananyag-maroklofegyverhez.html
Sörétes és golyós lőfegyver anyag:
http://ebook.elendem.com/ebook/9-soretes-es-golyoslofegyver-felkeszito-anyag.html
4. A különböző mértékegység rendszerek közötti eligazodás és kaliber átváltási arányok
táblázatos kiegészítő melléklete a Wikipédia információi alapján készült:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hüvelyk_átszám%C3%ADtása_milliméterre#.C3.81tsz.C3.A
1m.C3.ADt.C3.A1si_t.C3.A1bl.C3.A1zat_h.C3.BCvelykr.C5.91l_.28t.C3.B6rt_.C3.A9s_tizedes.2
9_millim.C3.A9terre
5. A jogos védelem és a végszükség definíciójához segítségül hívtuk a következő szócikkeket:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jogos_védelem , valamint a
https://hu.wikipedia.org/wiki/Végszükség
6. Néhány képi illusztráció a http://fegyvermester.hu oldalról származik
7. Néhány képi illusztráció az Interneten szabadon elérhető ún. stock fotókból, illetve gyártói
anyagokból származik
8. A dokumentum minták és tájékoztatók a rendőrség hivatalos honlapjról származnak.
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok/fegyverengedelyek
9. Saját, sportegyesületi ismeretek, anyagok és információk
Felelősség kizárása és jognyilatkozat:
A szerkesztő és lektorai legjobb tudásuk szerint jártak el az anyag összeállítása során, azonban a
jogszabályok időnként változnak, továbbá az egyes vizsgabizottságok követelményei a jogszabály adta
rugalmas keretek miatt eltérhetnek, ezért a szerzők minden felelősséget kizárnak. Jelen anyag szó szerinti
ismerete még nem garancia a sikeres elméleti írásbeli és szóbeli vizsga letételére, illetve jelen anyagon túl
is léteznek egy-egy adott kérdéssel kapcsolatos lényeges és mélyebb kiegészítő ismeretek, melyekre jelen
anyag terjedelmi korlátok nem térhet ki. A felkészülés során javasolt szakértők, esetleg tanfolyamok
igénybevétele, illetve nagyon fontos az adott témakörökben a saját kutatás és a részletekbe menő
felkészülés.
Jelen anyagban más szerző szellemi tulajdonát képező anyag, az eredeti forrásra való hivatkozás nélkül
nem került felhasználásra, és teljes terjedelmében saját szerkesztői munka eredménye.
A teljes anyag a szerző szellemi tulajdonát képezi és mint ilyen, az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői
jogról 1.§ (1) - (4) bek., 9. § (1) bek., illetve a törvény egyéb ide vonatkozó rendelkezései szerint, szerzői
jogvédelem alatt áll. A törvény 4.§ (2) bek. szerint „Szerzői jogvédelem alatt áll – az eredeti mű szerzőjét
megillető jogok sérelme nélkül – más szerző művének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha
annak egyéni, eredeti jellege van.”
Jelen dokumentum – a szerző előzetes engedélye nélkül történő – bárminemű felhasználása, másolása,
terjesztése, forrásmegjelölés nélküli hivatkozása törvénybe ütközik és jogi következményeket von maga
után, ide értve a jogosulatlan felhasználó anyagi kártérítési felelősségét is.
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