
SZABÁLYZAT 
a fegyverismereti, a fegyverforgalmazási,  

a házilagos lőszerszerelési 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: Kr.) 10. § 

pontjában a 20/A. § (3) és (4) bekezdésében, a 26. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a b) pont 

bb) alpontjában a 26. § (2)-(3) bekezdésében, a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági 

tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. 

(VII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 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) 

és a 4. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a(z)…/2022. (… …) 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 lőszerszerelési és -újratöltési vizsgán (a továbbiakban: 

vizsgák) résztvevő 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 résztvevő elnökök, a 

vizsgabizottsági és adminisztrációs feladatokat ellátó tagok esetében – a megbízás azonnali 

visszavonását, – a vizsgázó esetében – a vizsgából történő kizárást vonja maga után. 

 

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

 

II. fejezet 

 

A vizsgabizottságok tagjai, a vizsgáztatás kellékei 

 

4. A vizsgabizottságok tagjai: 

a) A fegyverismereti, valamint a fegyverforgalmazási vizsga vizsgabizottsága a vármegyei 

(fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője által megbízott 3 főből (1 fő elnök és 2 fő tagból) 

áll. 

b) A házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga vizsgabizottsága 3 főből – a Polgári 

Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. vezetője által kijelölt 1 fő elnök és 1 fő szakértő tag, 

valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője által megbízott 1 fő tag – 

áll. 
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5. Az elnök akadályoztatása esetén pótelnök bevonására, szakértői tag akadályoztatása esetén 

pótszakértő bevonására soron kívül kell intézkedni. 

 

6. Lövészetet olyan bizottsági tag vezethet, aki e tevékenység végzésére jogosító hatósági 

engedéllyel rendelkezik, akadályoztatása esetén a vizsga helye szerinti lőtér feljogosított 

lövészetvezetője vezetheti a lövészetet. 

 

7. A vizsgáztatás kellékei: 

a) vizsgabizonyítvány, 

b) főnyilvántartó számmal ellátott nyilvántartókönyv, 

c) vizsgajegyzőkönyv, 

d) írásbeli vizsga tesztlapjai, 

e) vizsgabizottság számozott körbélyegzője, 

f) vegytoll, 

g) fegyverek, lőszerek, 

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

 

III. fejezet 

 

A vizsgáztatás rendje 

 

8. Vizsga típusok: 

a) fegyverismereti vizsga; 

aa) sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú) 

ab) golyós lőfegyver (huzagolt hosszú) 

ac) marok (rövid) lőfegyver 

b) fegyverforgalmazási vizsga; 

c) házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga 

 

9. 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. 

10. Vizsgát egyidejűleg több jellegű lőfegyverre, illetve vizsgatípusra is lehet tenni. 

 

11. A vizsgák megtartásáról a gazdaságosságot szem előtt tartva a vizsgát lebonyolító vármegyei 

(fővárosi) rendőr-főkapitányság dönt. 

 

12. A házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgára alkalmanként legalább 20 főt lehet 

regisztrálni, ettől való eltérést a vármegyei (fővárosi) igazgatásrendészeti szerv vezetője 

írásban a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. (a továbbiakban: Kft.) vezetőjével 

történt egyeztetés után engedélyezhet. 

 

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. 
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14. A vizsgáztatás helye a(z) ………………………………………………………………………. 

 

15. 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. 

 

16. Vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki érvényes személyazonosításra alkalmas 

igazolvánnyal rendelkezik, a vizsgadíjat befizette és a vizsga végrehajtására megfelelő 

állapotban jelent meg. 

 

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, továbbá aki a vizsgához nem megengedett segédeszközt használ 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 fegyverismereti, a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsgákat 

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 kell 

teljesíteni, illetve lebonyolítani. 

 

19. A fegyverforgalmazási vizsgákat 

a) a vizsgák írásbeli részét tesztlap kitöltésével; 

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

megválaszolásával kell teljesíteni, illetve lebonyolítani. 

 

20. A vizsgázónak az írásbeli vizsgán a tesztlap kitöltéséhez 

a) 15 kérdés esetén 20 perc; 

b) 20 kérdés esetén 25 perc; 

c) 25 kérdés esetén 30 perc áll rendelkezésére 

 

21. Az írásbeli tesztlap 

a) maroklőfegyver (rövid) vizsga esetén 15 kérdést; 

b) sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú) vizsga esetén 15 kérdést; 

c) golyós lőfegyver (huzagolt hosszú) vizsga esetén 15 kérdést;  

d) összetett (golyós huzagolt és sörétes huzagolatlan hosszú) vizsga esetén 20 kérdést; 

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

f) a fegyverforgalmazási vizsga esetén 25 kérdést; 

g) a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga esetén 15 kérdést tartalmaz. 
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22. Az irásbeli 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. A vizsgázónak a tesztlapon az általa végzett javítást aláírásával külön kell igazolnia. 

 

24. 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. 

 

25. A vizsgabizottság a tesztlapok kiértékelése után kezdi meg a szóbeli vizsgáztatást. A 

fegyverismereti vizsga vizsgakérdéseit az R. 1. számú melléklete, és a házilagos 

lőszerszerelési és -újratöltési vizsga vizsgakérdéseit az R. 2. számú melléklete, a 

fegyverforgalmazási vizsga vizsgakérdéseit a Kr. 10. számú melléklete tartalmazza. 

 

26. Az eredményes elméleti (írásbeli és szóbeli) részvizsgát követően a vizsgázó gyakorlati 

részvizsgára bocsátható. 

 

27. A fegyverismereti vizsga gyakorlati részvizsgájának a végrehajtására kizárólag üzemeltetési 

engedéllyel rendelkező lőtéren kerülhet sor. 

 

28. A lőtérnaplóban a gyakorlati részvizsgán résztvevők számát 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 a méretellenőrzésekre való 

felkészültsége. 

 

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

 

33. A sikeres teljes vizsgáról a bizottság bizonyítványt ad ki. A bizonyítványt a vizsga napján kell 

kiállítani és a vizsgázónak átadni. 


