MHKHSZ ELÖLTÖLTŐ FEGYVEREK SZABÁLYOZÁSA ÉS
BIZTONSÁGTECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Bajtársak!
Az MHKHSZ kiképzési és minősítési rendszere a 2016-os évben tovább folytatódik, valamint
a „fegyverekre” és a „biztonságtechnikára” vonatkozóan számos új előírás is elfogadásra
kerül az MHKHSZ részéről a következő időszakban.
A tavalyi évben bekövetkezett jogszabályi változások és a 2016. április 8.-val hatályba lépő
EU-s fegyver rendelet (2015-2403. (XII.15.) EUB r. - a hatástalanított tűzfegyverek végleges
működésképtelenségét biztosító…) alapján a katonai hagyományőrzésben is különböző
változásokat szükséges bevezetni, ezekről bővebben az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.
Az elöltöltő-fegyver a hatályos jogszabályok alapján nem lőfegyver
A 24/2004 fegyvertörvény egyértelműen kivonja a tűzfegyverek és az engedélyköteles (A, B,
C, D kategória) fegyverek köréből a muzeális (mind elöltöltő, mind nem korszerű lőszert
tüzelő hátultöltő) fegyvereket. Ez teszi lehetővé, hogy külön engedély nélkül megszerezzük,
birtokoljuk azokat. Tárolásuknál, szállításuknál nem kell figyelembe venni a lőfegyverekre
vonatkozó szabályokat. Szigorúan véve a – már 2003. november vége óta hatályos –
175/2003. (X.28.) Korm.rend. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről, nem tekinti
az elöltöltő fegyvert közbiztonságra különösen veszélyes eszközöknek, mert meghatározó
mellékletében “lőfegyverutánzatot” ír. Mindezek ellenére nem tanácsos a muzeális fegyverek
közterületen történő elővétele!
Az elöltöltő fegyver használatához (lövés leadásához) hatósági engedély kell
Ezt az engedély kérését, vagy inkább a hatóságnak való bejelentést nem a fegyver
tulajdonosa, hanem egy, a lövészettel foglalkozó sportegyesület végzi. Az engedély kéréséhez
mellékelni kell a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet (MKH) tanúsítványát,
akkor is, ha a fegyverbe be van ütve valamely CIP tagország fémbélyegzője. A
sportegyesületnek kérnie kell az általa üzemeltetett lőtér szabályzatának kiegészítését
muzeális fegyverek használatára. Célszerű, ha ezzel együtt az egyesület megkéri a feketelőpor
és csappantyú megszerzésére, birtoklására és felhasználására vonatkozó engedélyt is. Az
engedélyeket az egyesület “határozat” formájában kapja meg. Célszerű, ha a fegyverekre
vonatkozó határozatról az egyesületi tag kér egy másolatot az egyesületétől. Ez elősegíti a
fegyverek használatát más, de természetesen elöltöltő fegyveres lövészetre engedélyezett
lőtereken. Az ilyen engedély nem érinti a fegyver tulajdonjogát, a fegyvereket nem kell az
egyesület lőfegyvertároló helyén tartani.Muzeális fegyverrel lövést csak sportegyesületi tag
adhat le!A tagság feltételeit az egyesület alapszabálya írja elő.
Feketelőpor és csappantyú megszerzése, tartása
A feketelőpor és csappantyú lőszerelemnek minősül. Megszerzésére, tartására két jogi
lehetőség nyílik. Lövészegyesületek hatósági engedélyt kérhetnek muzeális fegyverekkel
történő lövészetre. Az engedély kiállítása utána az egyesület lőporkezeléssel megbízott tagja
megszerezheti és kiadhatja a feketelőport és csappantyút az egyesület igazolt lövészeinek.
Lőszerelemet magánszemély is megszerezhet és tarthat, amennyiben lőfegyvertartási
engedéllyel és házilagos lőszerszerelésre vonatkozó engedéllyel rendelkezik.
A lőszerelemek csak gyári csomagolásukban tárolhatóak az engedélyezett tárolóhelyen! Lakás
céljára szolgáló épület ablakkal rendelkező helységében 2 kg lőpor és 5000 csappantyú, nem
lakás céljára szolgáló épület ablakkal rendelkező helységében pedig 10 kg lőpor és 25000
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csappantyú tartható. A jogszabályok megkövetelik, hogy lemezszekrény esetében lefúvó
nyílásokkal lássuk el a tárolóalkalmatosságot. A csappantyúkat és lőport egymástól
fémlemezzel kell elválasztani, egy szekrényben feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tartható!
A 2004. évi XXIV. törvény -a lőfegyverekről és lőszerekről, illetve a helyébe lépő2012. évi
XIII. törvény - a lőfegyverekről és lőszerekről szóló előírások
2.§7. E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:
4.8. 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 feketelőporral vagy gyárilag a feketelőpor kiváltására készült lőporral és
hozzávaló csappantyúval működtethető.
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;
29.13. 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, hac) a jogszabály rendelkezése alapján muzeális
fegyvernek minősül;
38.22. fegyver: a lőfegyver, a gáz- és riasztófegyver, a légfegyver, a festéklövő fegyver, a
muzeális fegyver, valamint a színházi fegyver;
3. §32. (1) A rendőrség által kiadott engedély szükséges:
c) a tűzfegyver, a lőfegyverdarab, az e törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver, a
színházi fegyver, a lőszer, a lőszerelem és a hangtompító tartásához;
e) a muzeális fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához, valamint sportlövészeti célú
használatához.
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet -a fegyverekről és lőszerekről, illetve ahelyébe lépő
39/2012. (III.12.) Korm. rendelet- a fegyverekről és lőszerekről szóló előírások
4. § (1)4.A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő
fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a
muzeális fegyver, a színházi fegyver gyártását, a Magyarország területén történő
forgalmazását, a lőfegyver, a lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú kivitelét, behozatalát a
tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő
határátlépés helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.
(2)5.E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a
lőszerelem, a színházi fegyver javítását és tartását, a házilagos lőszerszerelést és -újratöltést, a
légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális
fegyver javítását és sportlövészeti célú használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és
lőszer (lőszerelem) tárolóhely üzemeltetését, a lövészetvezetői tevékenység végzését a
kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes
rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr Főkapitányságengedélyezi. A színházi
fegyver behozatalát és kivitelét a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a
Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,
Budapesten a Budapesti Rendőr Főkapitányság engedélyezi.
15. § (2) Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén:
f)42 muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem (feketelőport vagy a feketelőpor
kiváltására gyártott lőport) csak sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett
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sportegyesület (a továbbiakban: sportegyesület) kereskedelmi meghatalmazottja részére
értékesíthető;
30. § (1)79. Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata csak sportegyesületnek
engedélyezhető.
(2) Muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a
fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.
(3) Muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja használhat.
(4) Muzeális fegyver önvédelmi célra nem viselhető.
32. §81. (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca)
alpontjában meghatározott, valamint a gáz- és riasztófegyver viselésére, a muzeális fegyver
sportlövészeti célú használatára kiadott, továbbá a házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre
jogosító engedély visszavonásig hatályos. A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre
jogosító engedélyt – valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt - a rendőrség
az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély visszavonásával
egyidejűleg
visszavonja.
43. § (1)121. Lőszerelemet eredeti gyári csomagolásában, ablakkal rendelkező helyiségben, a
számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral
ellátott szekrényben vagy lefújó nyílásokkal ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy
ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.
(2)122. Feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tárolható egy szekrényben. A csappantyút a
lőportól egy fémlemezből készült elválasztóval el kell különíteni.
(3)123. Lőszerelemek tárolószekrényében kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A
lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem
tartható 2 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 5000 da rabot meghaladó számú
csappantyú. A nem lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított
tárolóhelyen nem tartható 10 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 25 000 darabot
meghaladó
számú
csappantyú.
(4) Lőpor és csappantyú tárolására szolgáló helyiségben nem lehet nyílt lánggal üzemelő
berendezés, tilos a dohányzás és nyílt láng használata.
(5)124. A lőfegyver-kereskedő lőszer (lőszerelem) tárolóhelyének engedélyezésére irányuló
eljárásban a döntést az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén
a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal is közölni kell.
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 szóló előírások
1. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez:
A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezése igazgatási szolgáltatási
díjai - 6. Lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely engedélyezése
- 25 db lőfegyverig és/vagy 5000 db lőszerig,
- 26-50 db lőfegyverig és/vagy 10 000 db lőszerig,
- 50 db lőfegyver felett és/vagy 10 000 db lőszer felett,
- lőszerelem tárolóhely.
Nem kell a 6. sor szerinti díjat külön leróni, ha az 1-5., illetve a 23. sor szerinti tevékenység
engedélyezésével egyidejűleg a tárolóhely is elbírálásra kerül, feltéve, hogy a tárolóhely
közvetlen fizikai kapcsolatban áll a tevékenység gyakorlásának helyszínével
15 000,
35 000,
45 000,
35 000.
17. Muzeális fegyver sportlövészeti célú használatának engedélyezése 2 000.
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Hagyományőrzőkre vonatkozó pirotechnikai szabályok: A 173-2011. (VIII.24.) Korm.
rendelet - a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről, illetve ahelyébe lépő 100-2015.
(IV.20.) Korm. rendelet - a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről...
módosításárólszóló előírások
állandó tárolóhely: a pirotechnikai raktárépület és a pirotechnikai raktárhelyiség,
átmeneti tárolóhely: a pirotechnikus által kialakított, e rendeletben meghatározott tárolási
engedély nélküli tárolóhely,
biztonsági távolság: a gyártó által meghatározott távolság, amelyen belül pirotechnikai termék
felhasználása, megsemmisítése során személyek nem tartózkodhatnak,
késleltetési időtartam: az indítás pillanatától az elsődleges pirotechnikai hatás (kilövésindítás
vagy effektus) létrejöttéig eltelt időtartam
kézi tárolóhely: a felhasználási, illetve a forgalmazási tevékenységhez kapcsolódó tárolóhely,
nettó hatóanyag-tartalom: egy önálló pirotechnikai termék pirotechnikai összetevőinek
(robbanóanyag és pirotechnikai elegy) együttes tömege,
védőterület: az a terület, amelyen belül a pirotechnikai termék rendeltetésszerű működése
balesetet, sérülést vagy kárt okozhat
A filmek és televíziós műsorok gyártását, vagy ezekhez hasonló felhasználást is ideértve, a
beltéri vagy kültéri színpadi használatra tervezett azon pirotechnikai terméket (a
továbbiakban: színpadi pirotechnikai termék),
a) amely alacsony kockázattal jár, a T1. pirotechnikai osztályba,
b) amelyet kizárólag pirotechnikus szakképesítéssel rendelkező személy (a továbbiakban:
pirotechnikus) által használható és kezelhető, a 12. pirotechnikai osztályba
kell sorolni.
(3) A színpadi pirotechnikai termék kivételével a szórakoztató célra szánt azon
pirotechnikai terméket (a továbbiakban: tűzijáték termék),
a) amely nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is - behatárolt területen való
használatra szántak, az 1. pirotechnikai osztályba,
b) amely alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévő behatárolt
területen való használatra szántak, a 2. pirotechnikai osztályba,
c) amely közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra
szántak, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre, a 3. pirotechnikai osztályba,
d) amely nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhető, és
amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre, a 4. pirotechnikai osztályba
kell sorolni.
(4) Az 1. pirotechnikai osztály nem foglalja magában az olyan lőpor vagy fémpor tartalmú
durranótöltettel ellátott, gyújtószállal vagy dörzsfejjel, és késleltetővel szerelt, nem
fémköpenyes pirotechnikai terméket, illetve annak telepet alkotó változatát, amely az
esetleges fényhatás mellett elsődlegesen hanghatást kelt (a továbbiakban: petárda), a villanós
petárdát, illetve annak telepet alkotó változatát, valamint azokat a durranó borsókat, amelyek
2,5 mg-nál több ezüstfulminátot tartalmaznak.
(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott pirotechnikai termékek körébe nem tartozó,
gyártói termék-megfelelőségi műbizonylattal rendelkező azon pirotechnikai terméket (a
továbbiakban: egyéb pirotechnikai termék),
a) amely alacsony kockázattal jár, a P1. pirotechnikai osztályba,
b) amely kizárólag a gyártó által meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy által
használható és kezelhető, a P2. pirotechnikai osztályba
kell sorolni.
Az 1., 2., a T1, a P1, valamint a mezőgazdasági és az erdőgazdasági felhasználás céljára
előállított P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék kivételével tilos pirotechnikai terméket
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védett természeti területen felhasználni. Tűzgyújtási tilalom esetében védett természeti
területen az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék felhasználása is tilos.
Védett természeti területre nem érhet be a felhasznált pirotechnikai termékek védőterülete
sem.
6. A pirotechnikai termékek tárolására alkalmas helyek
16. § (1) Pirotechnikai termék tárolható
a) robbanóanyag állandó raktározására alkalmas helyen (raktárépület, raktárhelyiség), ha
ott ADR szerinti együvé rakási tilalom alá eső robbanóanyagot nem tárolnak, és a hely
robbanóanyagtól mentesítése megfelelően megtörtént (a továbbiakban: robbanóanyag
tárolóhely),
b) önálló, pirotechnikai termék tárolására szolgáló létesítményben (a továbbiakban:
pirotechnikai raktárépület), valamint egy épületen belül elkülönített, pirotechnikai termékek
tárolására szolgáló helyiségben (a továbbiakban: pirotechnikai raktárhelyiség),
c) ideiglenes tárolóhelyen, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó
hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 600 kg-ot,
d) kézi tárolóhelyen, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó
hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 200 kg-ot, vagy
e)28 átmeneti tárolóhelyen vagy fémlemez-szekrényben, ahol az egy időben tárolt
pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 20 kg-ot.
(2) Az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti tárolóhely fűtése csak zárt rendszerű lehet, ahol az
energiahordozó hőmérséklete legfeljebb 60 °C lehet.
(3) A pirotechnikai tárolóhely őrzésére vonatkozó előírásokat a tárolási engedély
tartalmazza.
17. § (1) Pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyiség lakóépületben, illetve - a föld vagy
felszín alatti pirotechnikai raktárépület kivételével - pincében, alagsorban nem alakítható ki.
(2) Védett természeti területen pirotechnikai tárolóhely nem létesíthető.
Az ideiglenes, a kézi és az átmeneti tárolóhely (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban
együtt: tárolóhely) legfeljebb kétszintes épületben alakítható ki. Nem alakítható ki tárolóhely
nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra alkalmas épületben.
(2) A tárolóhely ajtaja menekülési útvonalra nem nyílhat. A tárolóhely felett huzamos
emberi tartózkodásra szolgáló helyiség nem alakítható ki.
(3) A tárolóhelyet minden más helyiségtől az 5. mellékletben meghatározott tűzgátló
épületszerkezetekkel kell elválasztani.
(4) A tárolóhely nyílászáróinak közvetlenül a szabadba kell nyílniuk, vagy más
helyiségekhez tűzgátló előtéren keresztül kell kapcsolódniuk.
(5) A közvetlenül a szabadtérbe nyíló ajtónak A1 tűzvédelmi osztályba tartozónak, a
tárolóhely épületen belüli nyílászárójának pedig legalább A1 EI 60 tűzállósági határértékűnek
kell lennie.
23. § (1) Az ideiglenes és a kézi tárolóhelyet a 19. § (3) bekezdés szerinti kifúvófallal vagy
kifúvófödémmel kell kialakítani.
(2) A tárolóhely padozatának szikra- és hézagmentes kivitelűnek kell lennie.
(3) A tárolóhely villamos berendezéseit úgy kell kialakítani, hogy a tárolt termékre és a
környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen. Erősáramú berendezést lehetőleg a tárolóhelyen
kívül kell létesíteni. A tárolóhelyen belül kizárólag robbanást nem okozó villamos berendezés
létesíthető.
10. Alacsony kockázattal járó, kis mennyiségű pirotechnikai termék tárolására
vonatkozó speciális rendelkezések
26. § (1) Az 1. és a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék, valamint a T1. és a P1.
pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termék - maximum 20 kg nettó hatóanyag5.

tartalomig - elkülönített vagy önálló helyiségben elhelyezett, rögzített, biztonsági zárral
zárható, fém lemezszekrényben is tárolható, a termék naprakész nyilvántartása mellett.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tárolóhelyen egyidejűleg más, együvé rakási tilalom alá eső
veszélyes áru nem tárolható.
a pirotechnikai terméktől függetlenül keletkezett tűz (a továbbiakban: környezeti tűz)
oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell tartani.
A pirotechnikai termékből kiszóródott robbanóanyagot, illetve pirotechnikai elegyet össze
kell szedni. A kiszóródott anyagot pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult
vállalkozásnak kell átadni.
(2) Pirotechnikai tárolóhelyen pirotechnikai termék felhasználásra történő előkészítő
szerelése, illetve szerelt terméki visszabontása nem végezhető.
30. § (1) Pirotechnikai termék tárolására szolgáló
a) hely ajtaján veszélyre figyelmeztető piktogramokat, feliratokat, valamint azok névsorát
kell kifüggeszteni, akik a helyiségbe beléphetnek,
b) helyiségben a tárolási tevékenységre feljogosító engedély másolatát, a tárolási normát,
valamint a tárolási tevékenységre vonatkozó műveleti utasítást ki kell függeszteni.
(2) A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyet - a biztonságtechnikai berendezések
kivételével - áramtalanítani kell, ajtaját pedig zárva kell tartani, ha ott senki nem tartózkodik.
31. § (1) A pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől és
tűztől védve tárolható.
(2) Több pirotechnikai terméket tartalmazó egységcsomag megbontása esetén a megmaradt
terméket az azonosítását szolgáló csomagolással együtt kell tárolni.
(3) Elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy egyebek miatt kisalétromosodott, sérült
burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai elegyet, amelyen elszíneződés,
szagképződés vagy melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől azonnal térben el
kell különíteni és pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult vállalkozásnak át kell adni.
(4) A pirotechnikai termék közvetlen csomagolása, illetve eredeti szerelési formája a
termék tárolására szolgáló helyen nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhető
szét.
(5) Az el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül.
(6) A villamos izzógyújtóval szerelt pirotechnikai termék csak áramforrástól elkülönítve, a
véletlenszerű működést is kizárva tárolható.
(7) A közvetlen, kézi gyújtással szerelt pirotechnikai termék csak a gyújtóhelyet borító
védősapkával mozgatható és szállítható.
Az egy időben és egy helyen összesen 20 kg nettó hatóanyag-tartalmat meghaladó
mennyiségű pirotechnikai termék tárolása esetén tűzvédelmi szabályzatot és tűzriadó tervet
kell készíteni, amelyből egy példányt a tárolóhelyen, vagy a tárolóhely épületében kell
elhelyezni.
(2) A pirotechnikai raktárépületben, valamint a pirotechnikai raktárhelyiséget magában
foglaló létesítményben vagy annak 5 méteres környezetében a közvetlen tűzjelzés lehetőségét
biztosítani kell. A tűzjelzésre bármilyen hálózati vagy mobiltelefon alkalmazható, amely
kizárólag a pirotechnikai raktárépületen, valamint a pirotechnikai raktárhelyiségen kívül
használható.
(3) A robbanóanyag tárolóhely, a pirotechnikai raktárépület, a pirotechnikai raktárhelyiség,
valamint a kézi tárolóhely bejáratánál legalább két-két darab, ideiglenes és átmeneti
tárolóhelynél - a konténer kivételével - egy-egy darab 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz
oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amely helyettesíthető két darab
legalább 34A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel.
(4)31 A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen a pirotechnikai terméken és annak
csomagolásán kívül egyéb, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag vagy más, együvé rakási tilalom alá eső veszélyes áru nem tárolható.
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(5) A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen, pirotechnikai termék tárolása idején
tilos
a) tüzet gyújtani,
b) nyílt láng használatával járó munkát végezni,
c) dohányozni és
d)32 tűzfegyverrel lövést leadni,
amely tilalmakat a bejáratnál fel kell tüntetni.
Magánszemély pirotechnikai terméket az alábbi előírások figyelembevételével tárolhat:
a) a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható,
b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,
c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell
tartani,
d) tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,
e) a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és
akaratlan gyújtástól védve tárolható,
f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint
olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi
pirotechnikai terméktől térben azonnal el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel,
g) a pirotechnikai termékeredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai
termék nem szerelhető szét,
h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával
mozgatható, és az akaratlan gyújtástól védve szállítható,
i) egy lakóegységen belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható
mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.
(3) A biztonsági követelményeknek megfelelő pirotechnikus által kialakított tárolóhelyen,
egy időben összesen legfeljebb 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú pirotechnikai termék a
felhasználás megkezdését megelőző, és az azt követő öt napon belül külön engedély nélkül
tárolható átmeneti tárolóhelyen.
28. A színpadi és az egyéb pirotechnikai termékekre vonatkozó speciális szabályok
109. § (1) A színpadi és az egyéb pirotechnikai termékre e rendelet előírásait a (2)-(8)
bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2)77 Színpadi és egyéb pirotechnikai terméket kizárólag gyártói termék-megfelelőségi
műbizonylat megléte esetén, a használati és kezelési útmutatóban feltüntetett célra és módon
lehet felhasználni.
(3)78 A T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termékek forgalmazásának
bejelentésekor a 105. §-ban meghatározottak szerint kell eljárni.
(4)79 Nem kell engedély a nagykorú személy részére a P1. pirotechnikai osztályba tartozó
termék egyszeri felhasználáshoz szükséges mennyiségben történő, valamint a szcenikai
tevékenységet végző vállalkozás képviselője vagy felhasználási engedély benyújtására
jogosult vállalkozás felelős pirotechnikusa részére a T1. pirotechnikai osztályba tartozó
termék maximum 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú mennyiségben történő megvásárlásához,
birtoklásához, tárolásához, valamint a használati és kezelési útmutatóban előírt célra és
módon történő tárolásához és felhasználásához. A P1. és a T1. pirotechnikai osztályba tartozó
termék - e rendelet szerint engedélyezett tárolóhely hiányában - a 26. § szerint kialakított
tárolóhelyen is tárolható.
(4a)80 A P1. osztályba tartozó, járművekhez használt pirotechnikai termékeket - ideértve a
légzsák és a biztonsági övek előfeszítésére szolgáló rendszereket - szaktudással nem
rendelkező személyek részére csak a járműbe vagy levehető járműrészbe beépített formában
lehet forgalmazni.
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(5) A T2. és a P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék csak szaktudással rendelkező
személy által kezelhető és használható fel.
(6) Nem kell engedély az e rendelet szerinti tárolási engedéllyel rendelkező vállalkozás
részére a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó, az egyszeri felhasználáshoz szükséges
mennyiségnél nagyobb mennyiségű termék, illetve a T2. és a P2. pirotechnikai osztályba
tartozó termék megvásárlásához, birtoklásához, ha azt tevékenysége során a használati és
kezelési útmutatóban előírt módon használja fel.
(7) A színpadi, és az oda nem rendszeresített egyéb pirotechnikai termék tömegközlekedési
eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.
(8) A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű színpadi vagy egyéb pirotechnikai terméket
a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és
költség felszámítása nélkül visszavenni.
Elöltöltős fegyvervizsga összegzése hagyományőrzőknek
A katonai hagyományőrzés „fegyvervizsga” témában a fenti előírások az irányadók, ezek
értelmében az MHKHSZ az alábbi tájékoztatást adja.
Magyarországon csak lőtéri körülmények között használható feketelőpor, közterületen csak
T1 minősítésnek megfelelő pirotechnikai eszközöket(pl. puska töltet 9 gr, ágyú töltet Durranó
IV.)lehet használni, illetve a közterületen feketelőpor használata tilos, büntetendő.
A jogszabályi hiányosságok és a nem megfelelő értelmezések miatt célszerű a tagságnak
sportlövész klubba lépni, illetve elöltöltős fegyvervizsgát tenni, csakis így kerülhető el, hogy a
Hatóság ellenőrzés során szakhatósági eljárást indítson az esetlegesen nem megfelelő
értelmezést követően. A fenti jogszabályi előírások figyelembevételével a hagyományőrzők
fegyvereiket a közterületen sportlövészként tudják csak használni T1 minősítésű pirotechnikai
töltetekkel. A színházi és a pirotechnikai vetőcső minősítésű fegyverek esetén hasonló a
helyzet és a követelmények is, de ezeket a fegyvereket lehet közterületen használni T1
minősítésű pirotechnikai töltetekkel. Ezeknél is fennáll az értelmezés veszélye, ezért célszerű
ezekhez is megcsinálni az elöltöltős fegyvervizsgát (pl. díszlövéshez megkövetelte a
Rendőrség az idei ünnepségeken több alkalommal a pirotechnikus jelenlétét a
rendezvényeken, pedig nem volt jogszabályi előírás, ebben az esetben lehet „jogászkodni”, de
a felesleges és csak bonyodalmat okozhat a hagyományőrzőket érintő szabályozások
körében).
A fegyverek használatához kapcsolódik az ún. „elöltöltős fegyvervizsga”, melyet a
hagyományőrzők az MHKHSZ szervezésében tudnak elsajátítani. A vizsgához sportlövész
tagság szükséges, melyet a Jászfelsőszentgyörgyi Sport Lövész Klub biztosít az MHKHSZszel együttesen.
A hagyományőrző hadijátékokon és a közterületeken csak MKH vizsgávalrendelkező fegyver
használható, valamint az a fegyver, amely színházi, illetve pirotechnikai vetőcső minősítést
kapott. Ezek tudatában célszerű a további lépéseket megtenniük a fegyvereket birtokló
hagyományőrzőknek. Minden egyes esetben (elöltöltő fegyver, színházi kellék, pirotechnikai
vetőcső) egy műszaki szakvéleményt kell a fegyver birtokosának elkészíttetnie, amely
birtokában tudja továbbiakban használni a fegyverét ezeken a hadijátékokon.
Az elöltöltős fegyvereket - a kézi fegyverek mellett az ágyúkat is vizsgáztatni szükséges - az
MKH vizsgálat előtt műszakilag fel kell készíteniés csak utána vigyük be a vizsgára. Az
MKH által kiadott fegyver műszaki minősítése az ún. CIP tanúsítványa külföldi
hadijátékokon (Austerlitz, Lipcse…) is megfelel, ezt mostantól kérik is majd a csapatoktól és
ellenőrzik is a külföldi Hatóságok az új előírások alapján.
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A Sport Lövész Klub működési szabályzatában meghatározottak alapján, valamint a hatályos
törvényi-jogszabályi feltételek betartása mellett,a feketelőpor birtoklása a tárolási feltételek
betartása mellett engedélyezett az arra kijelölt sportlövész tag részére (tehát tárolni lehet
otthon megfelelő körülmények között, az arra kijelölt személynek, de használni csak a lőtéren
lehet, lásd. „fegyver törvény”).
A T1 minősítésnek megfelelő pirotechnikai eszközöket megfelelő mennyiségben tárolhatjuk
otthon és szabadon felhasználhatjuk őket a megfelelő előírások betartása mellett (lásd.
„pirotechnikai törvény”).
Biztonságtechnikai szempontból a csapatok vezetői egy továbbképzésen fognak részt venni,
minden év elején, ahol a hatályos jogszabályoknak megfelelő biztonságtechnikai (tűzvédelem,
munkavédelem, kockázat elemzés, fegyverzet) ismereteket tudják elsajátítani. Ezen
ismereteket egy írásos biztonságtechnikai dokumentáció formájában kapják meg és minden
évben az oktatást követően a saját csapattagjaikat is tovább tudják így képezni a
csapatvezetők. Ezen oktatásokat naplózni szükséges, csakis így lehet nyomon követni a
biztonságtechnikai előírások ismeretének megszerzését az egyes tagoknál.
A rendezvényeken való részvételhez a fenti biztonsági előírások megléte szükséges, csakis
ezek birtokában vehet részt az adott hagyományőrző a hadijátékon. Az így bevezetett
biztonságtechnikai rendszabályok értelmében a hadijátékokon elvileg nem következhet be
baleset, a minősítést követően a tagok saját maguk figyelmeztetik a másikat az esetlegesen
észlelt hibákra, mivel saját maguk és mások egészségét senki sem szeretné veszélyeztetni,
csakis ez az egy módja lehet ennek a megakadályozására. Nem fordulhat elő többé olyan,
hogy valaki a minősítetlen fegyverbe az előírt maximális töltet 2-3szorosát tölti és mások
egészségét veszélyezteti ezzel a fegyverhasználattal (esetleges túltöltés hatására bekövetkező
fegyver károsodással, szétnyílással). A hadijátékokat megelőzően a csapatvezetők és a
rendezésért felelős személyek ellenőrzik a fegyverek minősítését és a biztonságtechnikai
dokumentumok, valamint az oktatás meglétét, így a Hatóságok (Rendőrség,
Katasztrófavédelem - Tűzoltóság) esetleges ellenőrzés során nem tudnak ún. „támadási
felületet” találni a rendezvényeken.
Kérem a csapatok részéről a visszajelzést, hogy az MHKHSZ központi kiképzését (2016.
április 23-24. Komárom) megelőzően szeretnének-e az „elöltöltős fegyvervizsga” témában
közös egyeztetésen is részt venni, a Tavaszi Emlékhadjárat ideje alatt a legtöbb csapattal
találkozunk, így célszerű lenne Tápióbicskén (2016. április 4.) leegyeztetni az elöltöltős
fegyvervizsgával kapcsolatos kérdéseket.
Kérem a csapatok vezetőit, hogy a jelen tájékoztató levelet és a mellékelt elöltöltős
fegyvervizsga dokumentumot a csapattagjaiknak mielőbb továbbítani szíveskedjenek.
Kérem továbbá a tagságot, hogy aki részt kíván venni az elöltöltős fegyvervizsgán, az a
megadott határidőre küldje meg jelentkezését a részemre, illetve a fegyvernemi
törzstisztjének. Ez azért fontos, mivel csak 20 fős csoportokban tudjuk biztosítani a vizsgát és
az elöltöltős lőgyakorlatot, így a nagy létszámra való tekintettel a 2016-os év folyamán több
alkalommal is szervezünk elöltöltős fegyvervizsgát.
Erőt, tisztességet!
Bajtársi üdvözlettel
Farkas Tibor
hő. tüzér hdgy.
tüzérségi törzstiszt
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