
 

21/2012. (XII. 18.) ORFK utasítás 

a fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -

újratöltési vizsga egységes végrehajtására, továbbá az Állami Vadászvizsga 

bizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok 

végrehajtásáról 

Szám: 21/2012. 

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 3/A. § (1) bekezdésében, a fegyverekről és 

lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. §-ában, a 20/A. § (3) és (4) bekezdésében, a 26. § (1) 

bekezdés c) pontjában, a 26. § (3) bekezdésében, a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a 

fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VII. 31.) BM rendelet 10-11/B. 

§-ában, a fegyverismereti vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos 

tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 2. § (2) 

bekezdésében, a 4. § (2) foglaltak egységes végrehajtására kiadom az alábbi 

utasítást: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Az utasítás hatálya 

a) az Országos Rendőr-főkapitányságra, 

b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, valamint 

c) a rendőrkapitányságokra 

terjed ki. 

II. FEJEZET 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

A vizsgák fajtái, a vizsgabizottságok összetétele 

2. A fegyverismereti, fegyverforgalmazási, házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgákat (a továbbiakban 

együtt: vizsgák) a megyei rendőr-főkapitányságok, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság szervezi és 

bonyolítja le. A házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga lebonyolítása a Polgári Kézilőfegyver- és 

Lőszervizsgáló Kft.-vel (a továbbiakban: Kft.) kötött külön szerződés alapján történik. 

3. A fegyverismereti és a fegyverforgalmazási vizsgák lebonyolítását végző vizsgabizottságok egy elnökből és két 

tagból állnak. 

4. A fegyverismereti vizsgabizottság egyik tagjának a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében megkövetelt szakismerettel kell rendelkeznie. Abban az esetben, ha a 

gyakorlati vizsga helyszínéül szolgáló lőtér lövészetvezetőt nem biztosít, a fegyverismereti vizsgabizottság egyik 

tagjának lövészetvezetői képesítéssel és e tevékenység végzésre jogosító hatósági engedéllyel kell rendelkeznie. 



A vizsgabizottságok tagjainak megbízása, díjazása 

5. A fegyverismereti, a fegyverforgalmazási vizsgabizottság elnökét, a vizsgabizottság tagjait, továbbá a házilagos 

lőszerszerelési és -újratöltési vizsgabizottság rendőrség képviseletét ellátó egy tagját (a továbbiakban: 

vizsgabizottsági tagok) írásban a vizsgát szervező megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány bízza meg. A megyei 

(fővárosi) rendőrfőkapitány a vizsgabizottságok adminisztrációs feladatainak ellátására, írásban további egy főt 

bízhat meg. 

6. A vizsgabizottság tagjai, illetve az adminisztratív feladatokat ellátó személy megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány 

által adott megbízása (a továbbiakban: megbízás) határozott időre (1 évre) szól. 

7. A megbízásokat a megbízási idő lejárta előtt legalább 2 hónappal korábban felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat 

során intézkedni kell: 

a) új személyek megbízására, 

b) megbízással rendelkezők esetében ismételten a megbízási szerződések megkötésére. 

8. A vizsgabizottságok elnökének és a vizsgabizottság tagjainak díjazása vizsgázónként bruttó 600 forint. 

9. A házilagos lőszerszerelés és -újratöltési vizsgában közreműködő Kft. díjaként - a Kft.-vel kötött külön 

szerződésben - vizsgázónként legfeljebb bruttó 6000 Ft (azaz hatezer forint) állapítható meg, amely magában foglalja 

a Kft. vezetője által kijelölt vizsgaelnök, valamint 1 fő szakértő tag díját, továbbá a vizsga lebonyolításához 

szükséges, a Kft. által biztosítandó eszközök és folyóanyagok költségét. 

10. Az adminisztratív feladatokat ellátó személy díjazása vizsgázónként bruttó 200 forint. 

11. A vizsgabizottsági tagok, a Kft., és az adminisztrációs feladatokat ellátó személyek díját a teljesítést követő 

hónap 15. napjáig utólag kell kifizetni. 

12. A díjazás szempontjából az egy vizsga keretében végrehajtott elméleti és gyakorlati vizsgát egy vizsgának kell 

tekinteni. A vizsgák díjazás szempontjából vizsga fajtánként külön vizsgának minősülnek. 

A vizsgákra történő jelentkezés 

13. A vizsgákra a személyesen, illetve csoportos jelentkezés esetén meghatalmazott útján, ügyfélfogadási napon és 

időben, két példányban benyújtott jelentkezési lapot a lakóhelytől függetlenül az a megyei (fővárosi) rendőr-

főkapitányság köteles átvenni, amelynél a vizsgára jelentkező vizsgát kíván tenni. Az ügyfelek részére az 1. 

mellékletben foglalt jelentkezési lapot kell biztosítani. 

14. A vizsgára történő jelentkezéskor vagy azt követően a 13. pontban megjelölt szerv a jelentkezővel egyeztetett, 

utólag igazolható módon közli a vizsga helyét és időpontját, továbbá biztosítja a vizsgadíj befizetéséhez szükséges 

készpénz-átutalási megbízást. 

A vizsgáztatás rendje, a vizsgabizonyítvány 

15. A vizsgák lebonyolításával összefüggésben vizsgaszabályzatot kell készíteni és azt a vizsgán jól látható helyen 

ki kell függeszteni. A vizsgaszabályzat mintáját a 2. melléklet tartalmazza, amely a vonatkozó jogszabályokkal és az 

utasítással összhangban módosítható. 

16. A házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga kivételével a vizsgák megtartásáról az adott vizsganapra 

jelentkezők számától függetlenül, a gazdaságosságot szem előtt tartva a vizsgát lebonyolító megyei rendőr-

főkapitányság dönt. 

17. A házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgára legkevesebb 20 fő jelentkezése esetén kerülhet sor, 

amelynek - a Kft.-vel egyeztetett módon megállapított - időpontjáról a jelentkezőket igazolható módon értesíteni 

kell. Ha a 20 fővel megtartandó vizsga megszervezése ésszerű határidőn belül nem lehetséges, a Kft.-vel történő 

egyeztetés alapján az e követelménytől el lehet térni. 

18. A 17. pont szerinti értesítést úgy kell megtenni, hogy arról az érintettek a konkrét vizsganap előtt legalább 5 

nappal, lehetőség szerint az új vizsgaidőpont megjelölése mellett tudomást szerezzenek. 

19. A vizsgák lebonyolításához biztosítani kell a szükséges adminisztratív eszközöket, [pl. írószer (vegytoll), 

vizsgajegyzőkönyv, főnyilvántartó számmal ellátott nyilvántartókönyv], okmányokat, körbélyegzőt, (a továbbiakban 

együtt: segédlet) a megfelelő bútorzattal ellátott helyiséget, a lőfegyvert és a lőszereket. 

20. A vizsgáztatás rendjéért a fegyverismereti, fegyverforgalmazási vizsga során a vizsgabizottság elnöke, 

házilagos lőszerszerelés és -újratöltési vizsga során a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány által megbízott 

vizsgabizottsági tag felel. 



21. A szigorú számadásos okmányok, a körbélyegző meglétéért a fegyverismereti, fegyverforgalmazási vizsga 

során a vizsgabizottság elnöke, házilagos lőszerszerelés és -újratöltési vizsga során a megyei (fővárosi) 

rendőrfőkapitány által megbízott vizsgabizottsági tag a felelős. 

22. A vizsga megkezdésekor a fegyverismereti, fegyverforgalmazási vizsga során a vizsgabizottság elnöke vagy 

felkérése alapján a vizsgabizottság tagja, házilagos lőszerszerelés és -újratöltési vizsga során a megyei (fővárosi) 

rendőrfőkapitány által megbízott vizsgabizottsági tag ellenőrzi a jelenlévő vizsgázók személyazonosságát és a 

vizsgadíjak befizetését. 

23. A visszaélések elkerülése érdekében a vizsgadíj befizetését igazoló készpénz-átutalási megbízást kör- és 

dátumbélyegző lenyomattal, valamint egy bizottsági tag aláírásával érvényteleníteni kell. 

24. Vizsgára az a személy bocsátható, aki a vizsga végrehajtására alkalmas állapotban van. A vizsgára jelentkező 

személy a vizsga végrehajtására akkor tekinthető alkalmasnak, ha szemmel láthatóan nincs szeszes italtól befolyásolt 

állapotban, továbbá nem áll bódító hatású anyag vagy szer hatása alatt. 

25. A vizsga során a vizsgázónak tilos megtévesztő kérdéseket feltenni, illetve feladatokat adni. 

26. A fegyverismereti, a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgákat úgy kell lebonyolítani, hogy 

a) a vizsgák írásbeli részét tesztlap kitöltésével; 

b) a vizsgák szóbeli részét tételhúzással, illetve a vizsgabizottsági tagok által feltett kérdések megválaszolásával; 

c) a fegyverismereti vizsga gyakorlati vizsgáját lőtéren végrehajtott gyakorlattal; 

d) a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési gyakorlati vizsgáját pedig tételhúzással és a vizsgabizottsági tagok 

által adott feladatok végrehajtásával 

kelljen teljesíteni. 

27. A fegyverforgalmazási vizsgát úgy kell lebonyolítani, hogy 

a) a vizsgák írásbeli részét tesztlap kitöltésével; 

b) a vizsgák szóbeli részét tételhúzással, illetve a vizsgabizottsági tagok által feltett kérdések megválaszolásával 

kelljen teljesíteni. 

28. Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak 15 kérdést tartalmazó tesztlap esetén 20 percet, 20 kérdést tartalmazó esetén 

25 percet, 25 kérdést tartalmazó esetén 30 percet kell biztosítani a tesztlap kitöltésre. 

29. A maroklőfegyver (rövid) vizsga, a sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú), a golyós lőfegyver (huzagolt 

hosszú) vizsga 15 kérdést, az összetett (golyós huzagolt és sörétes huzagolatlan hosszú) vizsga 20 kérdést, míg a 

kombinált (rövid, huzagolt és huzagolatlan hosszú) vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a házilagos lőszerszerelési 

és -újratöltési vizsga 25 kérdést tartalmaz. 

30. Az írásbeli vizsga akkor megfelelő, ha a vizsgázó 

a) a 15 kérdésből legalább 13 kérdésre, 

b) a 20 kérdésből legalább 17 kérdésre, 

c) a 25 kérdésből legalább 21 kérdésre 

helyes választ ad. 

31. Aki az írásbeli vizsgán nem megfelelő eredményt ért el, szóbeli, illetve gyakorlati vizsgára nem bocsátható. 

Ismételt vizsgára kizárólag újabb jelentkezés alapján és a vizsgadíj újbóli befizetését követően van lehetőség. 

32. Sikertelen vizsga vagy sikertelen részvizsga esetén - függetlenül attól, hogy a vizsgázó teljes vagy részvizsgát 

tett - a vizsga díjaként a fegyverismereti vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel 

kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 

2. § (2) bekezdésében meghatározott teljes díjat kell megfizettetni. 

33. A vizsgáról, a felhasznált vizsgabizonyítványokról a vizsgabizottság rendőrség állományába tartozó tagja vagy 

a rendőrség adminisztratív feladatokat ellátó képviselője főnyilvántartási számmal ellátott hitelesített nyilvántartási 

könyvet vezet. 

34. A vizsga lebonyolításával vagy eredményével összefüggésben a vizsgát szervező megyei (fővárosi) rendőr-

főkapitányság vezetőjéhez címzett panaszt az igazgatásrendészeti szerv fogadja. 

A vizsga befejezését követő feladatok 

35. A vizsga befejezésével az utolsó bejegyzést követően a nyilvántartó könyvet le kell zárni, amely során meg 

kell jelölni a lezárás időpontját (hely, idő, hónap, nap, óra, perc), továbbá a vizsgabizottság elnökének aláírásával és 

bélyegző lenyomatával hitelesíteni kell. 

36. A vizsgáról készült jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgadíj elszámolást, melyet a fegyverismereti, 

fegyverforgalmazási vizsga esetében a vizsgabizottság elnöke, házilagos lőszerszerelés és -újratöltési vizsga esetében 

a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány által megbízott vizsgabizottsági tag tölti ki, és amelyet a vizsgabizottság 

valamennyi tagjával aláírattat. 



Az Állami Vadászvizsga bizottságba kijelölés és vizsgabizottsági tagként való 

részvétel 

37. Az Állami Vadászvizsga bizottság rendőrségi tagjának kijelölését, a kijelölés megszüntetését a megyei 

(fővárosi) rendőrfőkapitány írásbeli javaslata alapján az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság 

Igazgatásrendészeti Főosztálya (a továbbiakban: a kijelölést végző) látja el. A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány 

egyszerre több személy kijelölésére, illetve kijelölésének a megszüntetésére is javaslatot tehet. 

38. A kijelölés megtörténtéről, a kijelölés megszüntetéséről a kijelölést végző írásban tájékoztatja a megyei 

(fővárosi) rendőr-főkapitányságot, továbbá az Országos Magyar Vadászkamarát. 

39. A kijelölt személy az Állami Vadászvizsga (a továbbiakban: vadászvizsga) során a vizsgabizottság tagjaként 

(a továbbiakban: vizsgabizottsági tag) a vadászvizsgát szervező területileg illetékes vadászkamara (a továbbiakban: 

vadászkamara) eseti megbízása alapján vesz részt. 

40. A vizsgabizottsági tag köteles a vadászkamara előzetes értesítése szerinti vadászvizsgán vizsgáztatásra 

alkalmas állapotban megjelenni. 

41. A vizsgabizottsági tag a vadászvizsga sikeres letételét igazoló, vadászkamara által kiállított vadászvizsga 

bizonyítványt a vizsga befejezését követően aláírásával és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság 

körbélyegzőjével (a továbbiakban: körbélyegző) akkor látja el, ha a vizsgázó előtte a hatályos 

fegyverjogszabályokból szóbeli vizsgát tett és a vizsga gyakorlati részét is eredményesen teljesítette. 

42. A vizsgabizottsági tag köteles a körbélyegző felvételét és leadását az annak nyilvántartására szolgáló 

dokumentumban aláírásával igazolni, továbbá köteles a felvett körbélyegzőt legkésőbb a vadászvizsgát követő első 

munkanapon a felvétel helyén leadni. 

III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

43. Az utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba. 

44. Hatályát veszti a fegyverismereti és fegyverforgalmazási vizsgáztatás egységes végrehajtására kiadott 12/2004. 

(XII. 13.) ORFK Közb. Főig. Intézkedés. 

1. melléklet a 21/2012. (XII. 18.) ORFK utasításhoz 

Fejléc 

Szám: 

Jelentkezési lap 

1. Fegyverismereti, 2. fegyverforgalmazási, 3. házilagos lőszerszerelési és -

újratöltési 

elméleti és gyakorlati vizsgához 

Név: ......................................................................................................................  

Születési hely, idő: ................................................................................................ 

Anyja neve: .......................................................................................................... 

Lakóhely: ............................................................................................................. 

Értesítési cím: ...................................................................................................... 

Telefonszám: ......................................................................................................... 



1. Fegyverismereti vizsga során: 

a) sörétes lőfegyverre (huzagolatlan hosszú), (írásbeli, szóbeli, gyakorlati), 

b) golyós lőfegyverre (huzagolt hosszú), (írásbeli, szóbeli, gyakorlati), 

c) maroklőfegyverre (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) kívánok vizsgát tenni. 

2. Fegyverforgalmazási vizsgát (írásbeli, szóbeli) kívánok tenni. 

3. Házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgát (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) kívánok tenni. 

Fegyverismereti vizsgára történő jelentkezésnél kérjük, karikázza be a lőfegyver előtti betűjelet, amely lőfegyverre 

vizsgát kíván tenni. Egyszerre több lőfegyverre is tehető fegyverismereti vizsga. 

Több vizsgatípusra történő jelentkezés esetén kérjük, jelölje meg (húzza alá) azokat a vizsgatípusokat melyre 

jelentkezik. 

Amennyiben részvizsgára kíván jelentkezni, kérjük, jelölje meg (húzza alá) azt a részvizsgát melyből vizsgát 

kíván tenni. 

Felhívjuk, hogy a vizsgára hozza magával a jelentkezési lapot, a vizsgadíj befizetését igazoló készpénz-átutalási 

megbízást (csekket), érvényes személyazonosító igazolványát (amely lehet: személyi igazolvány, vagy jogosítvány, 

vagy útlevél). 

A vizsga helye: ................................................................... 

A vizsga ideje: .......... év ......... hó ......... nap ......... óra. 

Kelt: 

P. H. 

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

ügyintéző 

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

ügyfél (meghatalmazott) 

2. melléklet a 21/2012. (XII. 18.) ORFK utasításhoz 

MINTA 

SZABÁLYZAT 

a fegyverismereti, a fegyverforgalmazási, a házilagos lőszerszerelés és -újratöltési 

vizsgáztatás rendjéről 

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 3/A. § (1) bekezdésében, a fegyverekről és 

lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. §-ában, a 20/A. § (3) és 

(4) bekezdésében, a 26. § (1) bekezdés c) pontjában, a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a 

fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VII. 31.) BM rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) 10-11/B. §-ában, a fegyverismereti vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a 

fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésében, a 4. § (2) bekezdésében, valamint a 21/2012. (XII. 18.) 

ORFK utasításban foglaltak egységes végrehajtására a(z) ........................ vezetője az alábbi vizsgáztatási 

szabályzatot adja ki. 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 



1. A szabályzat kiterjed a(z) ........................ által szervezett fegyverismereti, fegyverforgalmazási, házilagos 

lőszerszerelés és -újratöltési vizsgán (a továbbiakban: vizsgák) részt vevő elnökökre, a vizsgabizottsági és 

adminisztrációs feladatokat ellátó tagokra, valamint a vizsgázókra. 

2. A szabályzatban foglaltak az 1. pontban megjelöltekre kötelezők, melyet a kötelezettekkel ismertetni kell. A 

szabályzat megismerését és tudomásul vételét aláírásukkal kell igazolniuk. Első esetben a szabályzatban előírt 

kötelezettségtől, feladatoktól való eltérés figyelmeztetéssel jegyzőkönyvezésre kerül, a szabályok ismételt 

megszegése a megbízás azonnali visszavonását vonja maga után. 

3. A szabályzat egy példányát a vizsga helyén jól látható módon ki kell függeszteni. A kihelyezett vizsgák 

helyszínén a szabályzatot a vizsgaelnök köteles magánál tartani és jól látható módon kifüggeszteni. 

II. fejezet 

A vizsgabizottságok tagjai, a vizsgáztatás okmányai 

4. Az elnök akadályoztatása esetén soron kívül intézkedni kell pótelnök bevonására. Szakértői vizsgabizottsági tag 

akadályoztatása esetén az erre feljogosítottak közül pótszakértőt kell bevonni. 

5. Lövészetet olyan bizottsági tag vezethet, aki e tevékenység végzésre jogosító hatósági engedéllyel rendelkezik, 

továbbá megfelel a Vhr. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak, akadályoztatása esetén a vizsga helye szerinti lőtér 

feljogosított lövészetvezetője vezetheti a lövészetet. 

6. A vizsgáztatás kellékei: 

a) vizsgabizonyítvány, 

b) főnyilvántartó számmal ellátott nyilvántartókönyv, 

c) vizsgajegyzőkönyv, 

d) vizsgára jelentkezési lap, 

e) vizsgadíj befizetését igazoló utalvány eredeti példánya, 

f) írásbeli vizsga tesztlapjai, 

g) vizsgabizottság számozott körbélyegzője, 

h) vegytoll, 

i) fegyverek, lőszerek, 

j) töltényhüvelyek, lövedékek, inert csappantyúk, lőporutánzat stb. 

III. fejezet 

A vizsgáztatás rendje 

7. A vizsgákra a(z) ...................................... rendőr-főkapitányság ........................... lehet jelentkezni, kizárólag 

ügyfélfogadási napon és időben, személyesen, csoportos jelentkezés esetén meghatalmazott útján, legkésőbb a 

vizsgát megelőző ügyfélfogadási napon. 

8. A vizsgára jelentkezés során a jelentkező jelentkezési lapot tölt ki. A fegyverismereti vizsgára történő 

jelentkezés során a jelentkező köteles megjelölni, hogy milyen jellegű lőfegyverre (lőfegyverekre) - sörétes 

lőfegyver (huzagolatlan hosszú), golyós lőfegyver (huzagolt hosszú), maroklőfegyver (rövid) - milyen vizsgatípusra 

kíván vizsgát tenni. A jelentkezési lapot aláírva kell benyújtani. 

9. Vizsgát egyidejűleg több lőfegyverre, illetve vizsgatípusra is lehet tenni. 

10. A házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga kivételével a vizsgák megtartásáról az adott vizsganapra 

jelentkezők számától függetlenül, a gazdaságosságot szem előtt tartva a vizsgát lebonyolító megyei rendőr-

főkapitányság dönt. 

11. A házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgára alkalmanként legalább 20 főt lehet regisztrálni, ettől való 

eltérést a megyei (fővárosi) igazgatásrendészeti szerv vezetője írásban a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló 

Kft. (a továbbiakban: Kft.) vezetőjével történt egyeztetés után engedélyezhet. 

12. A vizsgáztatás helye a(z) ......................................................................................  



13. Az elméleti vizsga írásbeli részéhez szükséges tesztlapokat, valamint a vizsgához szükséges okmányokat és 

tárgyi eszközöket az igazgatásrendészeti szerv vezetője által megbízott személy a vizsga napján vagy a hét utolsó 

munkanapján adja át a bizottság elnökének. 

14. A vizsga megkezdésekor a bizottság elnöke vagy az egyik tagja ismerteti a vizsga rendjét, továbbá a bizottság 

elnöke vagy felkérése alapján a vizsgabizottság tagjai ellenőrzik a jelenlévő vizsgázók személyazonosságát, a 

vizsgadíjak befizetését. 

15. A bizottság egyik tagja, vagy az adminisztratív feladatok ellátásával megbízott személy összegyűjti a 

személyazonosság megállapítására alkalmas okmányokat, a vizsgadíj befizetését igazoló készpénz-átutalási 

megbízásokat, valamint a jelentkezési lapok vizsgázónál lévő példányát. Vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, 

aki érvényes személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal rendelkezik, a vizsgadíjat befizette, a befizetést igazoló 

szelvényt bemutatta és a vizsga végrehajtására megfelelő állapotban jelent meg. 

16. A visszaélések elkerülése érdekében a vizsgadíj befizetését igazoló szelvényt kör- és dátumbélyegző 

lenyomattal, valamint egy bizottsági tag aláírásával érvényteleníteni kell. 

17. A vizsga egész ideje alatt meg kell követelni a rendet és a fegyelmet. Azt a vizsgázót, aki a vizsga rendjét 

megzavarja és e magatartását vagy tevékenységét felszólítás ellenére sem hagyja abba, a vizsgából ki kell zárni. A 

kizárás tényét és körülményeit jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnökének alá kell 

írnia. A kizárt vizsgázó újabb vizsgán kizárólag ismételt jelentkezés és vizsgadíj megfizetését követően vehet részt. 

18. A vizsga fajtái: 

a) fegyverismereti, 

b) fegyverforgalmazási, 

c) házilagos lőszerszerelés és -újratöltési vizsga. 

19. A fegyverismereti, a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgákat úgy kell lebonyolítani, hogy 

a) a vizsgák írásbeli részét tesztlap kitöltésével; 

b) a vizsgák szóbeli részét tételhúzással, illetve a vizsgabizottsági tagok által feltett kérdések megválaszolásával; 

c) a fegyverismereti vizsga gyakorlati vizsgáját lőtéren végrehajtott gyakorlattal; 

d) a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési gyakorlati vizsgáját tételhúzással és a vizsgabizottság elnöke és a 

vizsgabizottsági tagok által adott feladatok végrehajtásával 

kelljen teljesíteni. 

20. A fegyverforgalmazási vizsgákat úgy kell lebonyolítani, hogy 

a) a vizsgák írásbeli részét tesztlap kitöltésével; 

b) a vizsgák szóbeli részét tételhúzással, illetve a vizsgabizottsági tagok által feltett kérdések megválaszolásával 

kell teljesíteni. 

21. Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak 15 kérdés esetén 20 perc, 20 kérdés esetén 25 perc, 25 kérdés esetén 30 perc 

áll rendelkezésre a tesztlap kitöltéséhez, továbbá: 

a) a maroklőfegyver (rövid) vizsga 15 kérdést, 

b) a sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú) vizsga 15 kérdést, 

c) a golyós lőfegyver (huzagolt hosszú) vizsga 15 kérdést, 

d) az összetett (golyós huzagolt és sörétes huzagolatlan hosszú) vizsga 20 kérdést, 

e) a kombinált (rövid, golyós huzagolt és sörétes huzagolatlan hosszú) vizsga 25 kérdést, 

f) a fegyverforgalmazási vizsga 25 kérdést, 

g) a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga 25 kérdést tartalmaz. 

22. A vizsga akkor megfelelő, ha a vizsgázó 

a) a 15 kérdésből legalább 13 kérdésre, 

b) a 20 kérdésből legalább 17 kérdésre, 

c) a 25 kérdésből legalább 21 kérdésre 

helyes választ ad. 

23. Aki az írásbeli vizsgán nem megfelelő eredményt ért el, szóbeli, illetve gyakorlati vizsgára nem bocsátható. 

Ismételt vizsgára kizárólag újabb jelentkezés és a vizsgadíj újbóli befizetését követően van lehetőség. 

24. A vizsgázónak a tesztlapon az általa végzett javítást aláírásával kell igazolnia. 

25. A tesztlapok kiértékelése után a bizottság megkezdi a szóbeli vizsgáztatást. A fegyverismereti vizsga 

vizsgakérdéseit a Vhr. 1. számú melléklete, és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga vizsgakérdéseit a Vhr. 

2. számú melléklete, a fegyverforgalmazási vizsga vizsgakérdéseit a Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza. 

26. Az eredményes elméleti vizsgát követően a vizsgázó gyakorlati vizsgára bocsátható. 

27. A fegyverismereti vizsga gyakorlati végrehajtására kizárólag üzemeltetési engedéllyel rendelkező lőtéren 

kerülhet sor. 

28. A lőtérnaplóban a gyakorlati vizsgán résztvevőket fel kell tüntetni. 



29. A lőgyakorlat megkezdése előtt a lőtérvezetőnek eligazítást kell tartania a lőtéri előírásokról, a 

lőtérszabályzatról. 

30. A lőgyakorlat vizsgázónként 2 lövés leadásából áll. A vizsgázó lőgyakorlata akkor megfelelő, ha a lőfegyver 

kezelésének, a használatának szabályait a gyakorlatban helyesen alkalmazza, illetve a lőfegyver használata során a 

biztonsági szabályokat betartja. A vizsga eredményét a találati arány nem befolyásolja. 

31. A házilagos lőszerszerelési és -újratöltési gyakorlati vizsga akkor megfelelő, ha a lőszertöltéshez használt 

alapvető eszközöket a vizsgázó készségszinten használja, ismeri a tárgykörben szükséges mértékegység-átváltásokat, 

megfelelő méretellenőrzésekre való felkészültsége. 

32. Tilos a vizsgákon a vizsgázónak megtévesztő kérdéseket feltenni, valamint feladatokat adni. 

33. Sikeres vizsgának minden vizsgarész eredményes letétele minősül. 

34. Aki eredménytelen vizsgát tett, a vizsga napján pótvizsgát nem tehet. 

35. A sikeres teljes vizsgáról a bizottság bizonyítványt ad ki. A bizonyítványt a vizsga napján kell kiállítani és a 

vizsgázónak átadni. 

36. A vizsga során hitelesített nyilvántartókönyvben rögzíteni kell a kiadott vizsgabizonyítvány sorszámát, 

melynek átvételét a vizsgázó sajátkezű aláírásával igazol. 

37. A vizsgáról, a felhasznált vizsgabizonyítványokról a vizsgabizottság tagjának, vagy az adminisztratív 

feladatokat ellátó személynek főnyilvántartási számmal ellátott hitelesített nyilvántartási könyvet kell vezetnie, mely 

az alábbi adatokat tartalmazza: 

a) a vizsganapló sorszáma, 

b) a vizsga időpontja, 

c) a vizsgázó személyi adatai (név, születési hely és idő, anyja neve), 

d) a vizsga típusa, 

e) a vizsga eredménye, 

f) elméleti vagy gyakorlati vizsga alóli mentesség esetén a bemutatott okmány megnevezése, száma, 

g) a kiadott vizsgabizonyítvány sorszáma, 

h) a vizsgázó aláírását a bizonyítvány átvételéről. 

45. A vizsgabizonyítványban és a nyilvántartókönyvben bárminemű javítás csak áthúzással, aláírás és 

bélyegzőlenyomat elhelyezésével, hitelesítetten végezhető. 

46. A vizsgáról készült jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgadíj elszámolást, melyet a vizsgabizottság elnöke tölt ki, 

és azt a bizottság minden tagja köteles aláírni. 

47. A vizsga lebonyolításával vagy eredményével összefüggésben a vizsgát szervező rendőr-főkapitányság 

vezetőjéhez címzett panasznak van helye, melyet a rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szervénél kell 

előterjesztenie. 

A szabályzat ..................... napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a ........................ számon kiadott szabályzat 

hatályát veszti. 

Kelt ....................................... 

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

vezető 

 

 


